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مخرب،  ریغ یاستانداردها در بحث آزمون ها  نیو معتبرتر  نیاز پرکاربردتر 
 ی با نام اصل API سازمان .توان نام برد ی را م API 1104 استاندارد

American petroleum institute و توسعه  قیتحق نهیدر زم تیبه فعال
  نیدرا .پردازد ی م  ی و نفت یگاز  یاز انواع لوله ها یساخت و بهره بردار 
 .شود ی م  ی ابیخطوط لوله واتصاالت مربوط به آن ارز ی استاندارد جوشکار 

الزم و  یها شی کرده و آزما  ی جوش را بررس وبیاستاندارد ع نیواقع ا در
 .دهد  ی را در مورد جوش انجام م ی کل ی ابیارز

استاندارد پرکاربرد  نیو با ا دییرا مطالعه بفرما  ریمقاله ز میکن ی م  شنهادیپ
 .دیآشنا شو

 

 API 1104 استاندارد یمعرف 1#

خطوط   ی، استاندارد جوشکار API 1104 طور که ذکر شد، استاندارد همان
انجمن  رشیاستاندارد مورد پذ نی ا وابسته به آن بوده و سات ی لوله و تاس

 :است ریز یها

 (AWS) کایآمر یجوشکار  انجمن •
 (ASNT) کایرمخرب آم ریغ یتست ها  انجمن •
 (AGA) کایگاز آمر انجمن •
 (PLCA) خطوط لوله مانکارانیپ انجمن •
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از   هدف  باشد و ی م یار یاستاندارد کامال داوطلبانه و اخت نیاز ا استفاده
 .باال است تیفیبا ک یی جوش ها دیآن تول

 :گردند ی م  دییتا   ریجوش ها با استفاده از موارد ز نیا

 شده  تیصالح دییتا جوشکاران •
 یجوشکار  دستورالعمل •
 د یی مورد تا زات ی و تجه  مواد •

بر  یی و اتصاالت نها  رهایلوله ها و اتصاالت، ش ریها نظ یجوشکار  هیکل
  دییاز تا بعد گردد و ی ارائه م مانکاریتوسط پ API 1104 اساس استاندارد

اگر الزم باشد که نوع  نیهمچن .رسد ی به انجام م ندهینما ایمهندس 
 ندهینما ایحتما مهندس پروژه  دیبا  کند، رییتغ یروش جوشکار  ایالکترود 

 .دینما  بیاو آن را تصو

  به کرده و دیموظف هستند که از کارگاه بازد رانیگاز ا یشرکت مل بازرسان
 .داشته باشند ی دسترس  ی وگرافیو راد یمشخصات مربوط به جوشکار 

  ی با دست و با استفاده از روش الکترود پوشش دار انجام م یجوشکار 
توان   ی م  ی منیو ا  ی و کنترل فن  ی از امور بازرس هید ییدر صورت تا  اما رد؛یپذ

چندگانه استفاده   ایاتصاالت دوبل  یبرا کی جوش اتومات  یاز دستگاه ها
  ی و وزش باد مجاز نم  ی باران ای ی برف یدر هوا یجوشکار  نی همچن .نمود
 .باشد
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او   ندهینما ایمهندس مربوطه  دییبه تا  دیشود با ی ذکر م ریکه در ز یموارد
 :شود ینگهدار  ی خوب تی و در وضع دهیرس

 یجوشکار  یها دستگاه •
 ش ی آزما لوازم •
 کننده سر لوله  زانی م یها رهیگ •
 برش و پخ زدن لوله یها دستگاه •

باعث  دیکننده سر لوله نبا زانیم یها  رهیتوجه شود که گ دینکته با نیا به
 .فلز شوند ی و خارج ی در سطح داخل ی و پارگ   ی فرورفتگ ایخراش 

 

 

 API 1104 کاربرد استاندارد 2#

 پمپاژ یاجرا •
 ینفت خام و محصوالت نفت  انتقال •
 تروژن یکربن و ن دیاکس یسوخت د یگازها انتقال •
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 آن ها  یابیجوشکاران و ارز  3#

 بر اساس استاندارد یجوشکار  شیجوشکاران حاضر در پروژه، در آزما  هیکل
API 1104 و صدور کارت و   دییاز تا  پس و رندیگ ی قرار م  ی ابیمورد ارز

 .کنند ی در پروژه شرکت م  یمجوز جوشکار 

  مانکاریتوسط پ یبیتخر  شات ی آزما ری نظ شیآزما ازیمورد ن  زات ی و تجه لوازم
برعهده   شیلوله مورد مصرف آزما هیته  اما رد؛یپذ  ی او انجام م نهیو به هز

گچ  مانکار،یجوش ها توسط پ یمنظور عالمت گذار  به .باشد ی کارفرما م 
 .ردی گ ی جوشکاران قرار م اریدر اخت ی مناسب

 قیطربازرس از  لهیکه به وس یجوشکار موظف است که شماره ا هر
گچ   با را دهیگرد نییاو تع  یبرا شیاو در زمان آزما  ندهینما ایمهندس 

خود او انجام شده است  لهیاز جوش که به وس ی مخصوص، مجاور قسمت 
 .کند ادداشتیلوله  یدر ربع باال

صورت ترک کار توسط   در .ستیمجاز ن یفوالد یاز سمبه ها  استفاده
 .ردیمورد استفاده قرار بگ یگر یجوشکار د لهیبه وس دیجوشکار، شماره او نبا

از مدت شش   شیب ی لیتوسط جوشکار به هر دل یصورت عدم جوشکار  در
شرکت کند و   شیمجددا در آزما د یخود برگردد با کار ماه، اگر بخواهد به

 .شود ی به او داده م یدیاگر قبول شد، شماره جد

جداگانه  یجوشکار  یاز روش ها د یبا ری در موارد ز رییمنظور هرگونه تغ  به
 :استفاده شود یا
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 لوله جنس •
 جوش نوع •
 الکترود  جنس •

در مفاد مندرج در  یجوشکار  ی در روش ها رییبه ذکر است که تغ الزم
  یجوشکار  یها  تیموقع نیهمچن .ذکر شده است API 1104 استاندارد
 :باشد ی م ریبه شرح ز

جوشکار ثابت بوده و   ،ینوع از جوشکار  نی: در ای چرخش یجوشکار  .1
 .چرخد ی لوله م 

 

لوله ثابت بوده و جوشکار  ،ینوع جوشکار  نیساکن: در ا یجوشکار  .2
 .کند ی حرکت م 
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  نی طبق ا  یجوشکار  یآماده کردن سر لوله برا  4#
 استاندارد

 بیع شده و ی لوله ها بازرس  هیسر کل تیوضع دیبا یاز جوشکار  قبل •
  .گردد، رفع شوند ی م یجوشکار  تیفیکه موجب صدمه به ک یی ها

گردد تا   زیتم ی از اجسام خارج دیهر شاخه با یپخ ها و لبه ها همه
 یاز روش ها  نیهمچن .نکند جادیاختالل ا یدر امر جوشکار 

سوهان  ای ی سنباده برق ا یتوان به استفاده از برس  ی م  یزکار یتم
 .اشاره کرد ی دست  یکار 

سر هر لوله، با استفاده   ی داخل سهیبردن پل نیو از ب یزکار یاز تم پس •
 شده و هیه ت  مانکاریمناسب که توسط پ ی داخل یر یاندازه گ لهیاز وس
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  ی هر لوله کنترل م ی قطر داخل ده،یاو رس ندهینما  ایمهندس   دییتا به
 .گردد

 یر یاندازه گ لهیکه طول لوله اجازه حرکت آزادانه به وس ی صورت در •
سر لوله نتوان به  یکه بر رو یصورت در .شود ی را ندهد، رد م ی داخل

لوله با  سر انجام داد، ی بخش  تیرضا یجوشکار   دن،ی علت صدمه د
شود  ی و پخ داده م دهیمخصوص برش، بر یاستفاده از دستگاه ها

  ی انجام م یجوشکار  یسرلوله مناسب برا جادیکار به منظور ا نیا و
 .ردیگ

به طور واضح و با رنگ   دیبه ذکر است در صورت رد شدن لوله با الزم •
خارج از  ی محل مناسب  در  آن کلمه مردود نوشته شود و یقرمز رو

 .کارگاه انبار گردد

و بدون   ی دست  لنیاست ی : برش و پخ زدن لوله ها با مشعل اکسنکته
 .باشد ی دستگاه، مجاز نم
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طبق  یجوشکار  یجفت کردن لوله ها برا 5#
 API 1104 استاندارد

 ای ی داخل یها بست ای رهیگ نچیا 16جفت کردن لوله ها تا قطر  یبرا .1
  رهیگ شتری ب ای نچیا 16قطر  یبرا و  ردیگ ی مورد استفاده قرار م ی خارج

 .رندیگ ی مورد استفاده قرار م ی داخل  یبست ها ای

توان با  ی نباشد، م  ریامکان پذ ی داخل رهیکه استفاده از گ ی صورت در
 نیاز ب یبرا .استفاده کرد ی خارج  رهیاو از گ ندهینما  ایمهندس  دیی تا

که  یاستفاده کرد؛ به طور   ی از چکش برنج  دیبردن انحراف لوله با 
 .نکند جادیخراش در سطح لوله ا ای  ی فرورفتگ

 ی طول  یجوش ها یباشد که انتها یطور  دیقرار گرفتن لوله ها با طرز .2
فاصله معادل ده برابر  حداقل هم راستا نباشد و گریکدیآن ها با 

که   ی صورت  در .ضخامت جداره لوله نسبت به هم خارج از راستا باشد
  دیبا متفاوت باشد، میده یکه به هم جوش م یی ضخامت لوله ها 

دو لوله حداقل ده برابر ضخامت لوله   ی طول  یجوش ها نیفاصله ب
 .تر باشد میضخ

  نیسب و همچنبا تعداد و طول منا یی ها هیپا  یبر رو دیها با لوله .3
امر به منظور آسان تر شدن  نیا و رندیقرار بگ نیاز زم  ی ارتفاع مناسب

که استقرار لوله  ی صورت در .ردیگ ی صورت م  یدر جوشکار   ی منیو ا
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 زشیباشد که از ر یبه گونه ا د یکانال با طول باشد، ی کانال الزام یرو
بالشتک نرم داشته باشند تا  د یها با هیپا نیهمچن .کند یر یآن جلوگ

 .کند یر یلوله جلوگ قیاز صدمه به عا
باشد که از  یطور  دیدرز محل جوش لوله با میتنظ ،یاز جوشکار  قبل .4

 .کند یر یبه سر لوله ها جلوگ بیآس
شدن  زی کار به منظور تم  نیسنبه زده شوند و ا دیلوله ها با هیکل .5

 .دشو  ی انجام م ی داخل آن ها از خاک و اجسام خارج

 . ستیبه ذکر است که استفاده از خال جوش مجاز ن الزم

 


