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 ندیتحت فرآ  دیبا کنند، یم  تیه به عنوان جوشکار فعالک یافراد
 .شوند ی ابیجوشکار ارز تیصالح دییبه نام تا  یاستاندارد

 شود؟  ی چگونه انجام م یابیارز نی است که ا  نیا ی سوال اصل  اما

 .کرد میمسئله مهم در صنعت آشنا خواه نیمقاله شما را با هم نیا در

 .دیما همراه باش با

 

 welder) جوشکار تیصالح دییتا #1
qualification) 

 .شود ی انجام م ی خاص یجوشکار بر اساس استاندارد ها تیصالح دیی تا
  جادیا یجوشکار را برا کی  یی است که توانا  یندیها فرآ استاندارد نیا

 ی ابیارز یروش جوشکار  کیمطابق استاندارد صنعت پس از  یجوشکار 
نامه جوشکار  ی تواند منجر به صدور گواه   ی م تیصالح نیا کند که ی م

 .شود

را  یادیز یبحث ها ینامه جوشکار و روش جوشکار  ی و صدور گواه   دییتأ
و   ی استاندارد مل نی چند .به وجود آورده است یمتماد یسال ها ی در ط

 عنوان مثال به .دهد ی را پوشش م تی فعال نیوجود دارد که ا ی الملل نیب
ISO ،EN ،ASME  و AWS  دییتا  هستند که یی انجمن ها و سازمان ها  
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بر عهده  یجوشکار  تیصالح دیی نامه را جهت تا ی و صدور گواه  تیصالح
 .دارند

 

 

 جوشکار تیصالح دییتا یروش ها  2#

 یانجام جوشکار  یهستند که برا یی دستورالعمل ها یجوشکار  یها روش
توانند  یاستاندارد ها م  نیا .شوند ی م طبق استاندارد ها استفاده 

 .قابل قبول ارائه دهند یجوش ها دیرا به منظور تول یی دستورالعمل ها
توسعه   یاستاندارد جوشکار  ایمطابق با کد  یجوشکار   یروش ها معموال

جوش   ی کیز یف یالزم است نمونه ها ت،یصالح جادیا یبرا و  ابندی ی م
 .شوند شی و آزما  ی شده، بازرس دیتول
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جوشکار معموال به دو دسته   تیصالح دییتا یاساس، روش ها نیا بر
 :شوند که عبارتند از ی م  می تقس

 Welding Procedure ایWPS ) یروش جوشکار  مشخصات  •
Specification ) 

 Procedure Qualification ای PQR) هی رو تیصالح ثبت •
Record) 

 

 WPS ای یمشخصات روش جوشکار  1-2#
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عنوان راهنما  به است که ی، سندWPS ای یروش جوشکار  مشخصات 
  یموثر که تمام الزامات قابل اجرا و استانداردها یجوشکار  جادیا یبرا
 .کند ی کند، عمل م  ی را برآورده م  دیتول

WPS  به .دیریجوشکار ها در نظر بگ یدستورالعمل برا  کی را به عنوان 
شما را  ازیمورد ن ر یو مقاد ات یجزئ کی که دستورالعمل پخت ک ی همان روش

جوش مورد  جادی ا  یبرا است که ی اتیجزئ یحاو WPSدهد،   ی م  حی توض
 .نظر الزم است

 :است ریمانند موارد ز  ی راهنما شامل اطالعات نیا

 هیفلز پا درجه •
 فلز پر کننده یبند طبقه •
 آمپراژ  هدامن •
 گاز محافظ  بیترک •
 دنده  نیحرارت قبل از گرما و ب درجه •

 ات یاز جوشکار ها به تمام جزئ ی است که اگر گروه نی ا WPS روش دهیا
WPS  ی کیمکان اتی با خصوص یی بتوانند جوش ها دیبا باشند، بندیپا  

 .مشابه داشته باشند 

 PQR ا ی هیرو تی ثبت صالح 2-2#

قبل از   د،ینیب ی م  .میقدم به عقب برگرد کی  دیسوال، با نیپاسخ به ا یبرا
 .شود جادیاز روش ها و مواد ا ی مجموعه مقدمات کی  دی ، باWPS هیته
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  سپسشود که ی جوش استفاده م  یسر  کی  جادیا یروش در ابتدا برا نیا
 تمام حاصل شود که نانیشود تا اطم ی م  شی آزما ی کیبه صورت مکان

 یجوشکار و روش ها تیصالح دییتا یالزامات قابل استفاده را برا
 .کند ی برآورده م  یجوشکار 

در  یی نها جینتا نی نمونه و هم چن یجوش ها شی و آزما جادیا یها روش
قابل  شی آزما جی نتا اگر .ثبت شده است PQR ای هیرو ت یرکورد صالح کی

باشد  یا هیتواند به عنوان پا  ی م سپس شود و ی م  دییتأ  PQRقبول باشد، 
 .شده است ی آن طراح یبر رو WPS چند ای کیکه 

 توان از ی که م نیبر ا ی مبن یبه عنوان شواهد PQR کی طور خالصه،  به
WPS   ی جوش قابل قبول استفاده کرد، عمل م  کی دیتول یداده شده برا  

 .کند
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  تیصالح دییتا یبرا شی و آزما یبازرس 3#
 جوشکار

 

  یرا برا ی به طور معمول مستندات  یروش جوشکار  کی  تیصالح شی آزما
و  یآزمون جوشکار  طول استفاده شده در یها رینشان دادن تمام متغ

 .دارد ازیآزمون ن جینتا  مستند و ی بازرس

 :لیاز قب یمعموالً موارد ی مستند ساز  یبرا ازیمورد ن یها ریمتغ

 مورد استفاده  یجوشکار  ندیفرآ •
 اندازه  •
 پر کننده اژیآل یو طبقه بند نوع •
 جوش خورده  هیو ضخامت ماده پا نوع •



 

7 www.namatek.com 

 یجوشکار   انیو قطب جر نوع •
 و ولت ثبت شده  آمپر •
 یجوشکار  نیحرکت در ح  سرعت •
 ی جوشکار  تیموقع •
 اتصال   ی و ابعاد طراح  نوع •
 گرم کردن شیپ یدما •
 پاس  نیب یدما •
 یپس از جوشکار  ی حرارت  ات یعمل ات یجزئ •

 موارد  ریسا و

مورد استفاده در طول آزمون،  ی جوشکار  یها ریبر ثبت تمام متغ عالوه
  زیآزمون ن جی و نتا ی بازرس  ات یجزئ ،یروش جوشکار  ت یاحراز صالح یبرا
ثابت  شیو آزما ی نشان دهد که بازرس دیسوابق با  نیا .ثبت شود دیبا

شده را برآورده    نییاستاندارد تع ازیجوش مورد ن یها نمونه  کرده است که
 .از آن فراتر رفته اند ای کرده 

 دیی هر نمونه جهت تا یبرا شی و آزما  ی ادامه انواع معمول بازرس در
 .داد میقرار خواه ی را مورد بررس یجوشکار  یجوشکار و روش ها تیصالح
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 Fillet ایشکل  T یجوش ها شیو آزما  یبازرس 1-3#

 

 :است ریشکل شامل مراحل ز T ی جوش ها شی آزما

 کامل شده یوشکار از ج یبصر  ی بازرس (1

نمونه جوش داده شده ابتدا از نظر هر گونه   شیبخش از آزما  نیا در
سرباره  رینظ ییها ضعف تا ردیگ ی قرار م  ی مورد بررس یبصر  ی وستگ یناپ

 .در محل جوش مشخص شود ی خال یاضافه، وجود تخلخل و حفره ها

 با استفاده از دو تست اچ ماکرو  ی بازرس (2

از  یشود و دو نمونه کوچک از مکان ها ی مرحله نمونه برش داده م  نیا در
کوچک در سطح  ینمونه ها نی ا .شود ی شده برداشته م  نیی تع شیپ

مخلوط   ی با استفاده از نوع سپس شوند و ی داده م  قلیمقطع خود ص
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 ینور  کروسکوپی م ریمورد استفاده، اچ )ز  هیوابسته به ماده پا م،یمال دیاس
 .شوند ی ( م رند یگ ی قرار م

 لتیجوش ف  ی شکستگ شی آزما (3

  یی مرحله نها یاجرا یمانده برا  ی نمونه جوش داده شده باق تینها در
شود تا ساختار   ی جوش آن شکسته م محل شود و  ی استفاده م  ی بررس
 .ردیقرار گ ی جوش مورد بررس ی داخل

 Butt  ایلب به لب    یجوش ها  شیو آزما  یبازرس 2-3#

جوشکار شامل  تیصالح دییلب به لب جهت تا ی جوش ها شی آزما
 :هستند ریمراحل ز

 ی بصر  ی بازرس •
 یکشش عرض شی آزما •
 مختلف  یخم شدن به روش ها آزمون •

مواد،    است؛ اما ممکن است به نسبت ضخامت ی معمول  شات یآزما  نیا
مختلف   یها شی است آزما  ممکن .نوع و الزامات استاندارد متفاوت باشد

  شیکشش جوش، آزما  یها شیآزما  ،ی مانند خم شدن جانب ی اضاف ایو 
 .الزم باشد گرید یها  شی آزما ایضربه 

به بخش  ،یبصر  ی شده، پس از بازرس لیروش نمونه جوش تکم نیا در
بخش، معموال با   هر .شود ی م میشده تقس نیی تع شیکوچک از پ یها
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هر  سپس .شود  ی م  هیدر ابعاد خاص مطابق با استاندارد ته ،یکار  نیماش
 ی م  شی آزما  ی ک یمشخصات آن به صورت مکان نییتع  ینمونه کوچک برا

آن ها، بر اساس  تی مقبول  نیی تع ینمونه ها برا نیا سپس .شود
 نیی ندارد قابل اجرا تعاستا ایمشخص که توسط کد  رشیپذ  یارهایمع

 .شوند ی م  ی شده است، بررس 

 یجوشکار  یها  ی وستگ یطور معمول استاندارد حداکثر اندازه و انواع ناپ به
 ایمانند حداقل مقاومت در برابر کشش   یدر صورت لزوم موارد ایو 

 .کند ی مطلوب را فراهم م  یضربه ا ات یحداقل خصوص

  ایمطابق استاندارد را برآورده  ریکه حداقل مقاد یی آزمون نمونه ها نیا در
خواهد  طیواجد شرا یقبول بوده و روش جوشکار  قابل از آن عبور کنند،

 .بود
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 دییمربوط به تا یاستاندارد ها نی مهمتر  4#
 جوشکار تیصالح

  دییتا یبرا  ی طور که گفته شد استاندارد ها و مقررات مختلف همان
آن  نیاز مهمتر  ی برخ دیتوان ی ادامه م در هجوشکار وجود دارد ک تیصالح

 .دیها را مشاهده کن

1 -4# ASME و PED 

  نیتر  ی میاز قد ی کی (BPVC) (ASME) کایآمر کیمهندسان مکان انجمن
مخازن   زات یبخار و تجه یها گی د  یمقررات برا نی و شناخته شده تر
 کی (PED) فشار زات یبخشنامه تجه نیچن هم .تحت فشار است

 .اروپا است هیدستورالعمل مربوط به محصوالت اتحاد 

2-4# ISO 3834 ی جوشکار  یبرا تیفیالزامات ک ای 

جوشکار در برآوردن  یی نشان دادن توانا  یرا برا ی نامه روش ی گواه نیا
و اثبات   ی الزامات نظارت  ایمشخصات، استاندارد محصول  ی ف یالزامات ک

 .دهد  ی ارائه م ی الملل  نیو ب یی اروپا یاانطباق با استاندارد ه
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3-4#  EN 15085:  و قطعات    هی نقل  لیوسا  یجوشکار
 یلیر 

EN 15085 ی مربوط به طراح  یی قابل اجرا در سراسر اروپا، استاندارد اروپا  
 .است ی لیر زات یتجه ش یو ساخت و آزما

4-4# EN ISO 9606: جوشکار  تیصالح دییآزمون تا 
شرا  کیستمات یس   تی صالح  آزمون کننده  برا  طیمشخص   شی آزما  یالزم 

 فوالد است.  یجوشکار  یجوشکار برا تیصالح دیی تا

 


