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به  ی ان یکمک شا  یجوشکار  ی مربوط به مهندس یاستانداردها و آموزش ها
از  ی کی مختلف کرده اند که  ع یو مقاوم در صنا تیفیمحصوالت با ک دیتول

  اما .است AWS و پر طرفدار استاندارد یکاربرد یاستانداردها نیا
را   یی استانداردها و آموزش ها  چه و  ستیچ AWS انجمن یها تیمسئول

 دهد؟  ی ارائه م یو مهندسان جوشکار   ع یصنا یبرا

 .دیسواالت در ادامه با ما همراه باش نیپاسخ به ا یبرا

 

 ست؟یچ  AWS استاندارد 1#

 American Welding) کایآمر یتوسط انجمن جوشکار  AWS استاندارد
Society)  است که   ی رانتفاعیسازمان غ کی انجمن،  نیا .شود یصادر م

اتصال و برش مرتبط باشد،   یو رشته ها یرا که به جوشکار  یی استانداردها
 .کند ی و منتشر م هیته

در   ی مختلف یکارها است و ی بتکارات آموزش ا ری به شدت درگ AWS انجمن
 :از آن ها عبارتند از ی بر عهده دارد که برخ طهیح نیا

 در سراسر جهان یادیز یکنفرانس ها  یی برپا •
 AWS یو انتشار مجموعه استانداردها  هیته •
 ییدانشجو یها هیبورس یاعطا •
 متنوع  اریبس یدوره ها یبرگزار  •
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 AWS انجمن خچهی تار  2#

انجمن از چه   نیا  میخوب است که بدان AWS شناخت بهتر استاندارد یبرا
 کرده است؟  تیشروع به فعال ی زمان 

 گردد؛ ی اول باز م ی به جنگ جهان کایآمر یانجمن جوشکار  جادی ا شهیر
به  ازین و افتی  شیافزا ی نظام زاتی تجه ع ی سر دیتول یکه تقاضا ی زمان 

به  ،یجوشکار  ندیآن زمان فرآ در .شد جادیا دیصنعت تول یاستاندارد ساز 
 .شد یضرور  اریبس ی جنگ زات ی تجه  تیتقو  یبرا ی طور ناگهان

متحده در آن زمان، وودرو  االت یجمهور وقت ا سیرئ لیدل نیهم به
  نیصنعت از ا یاز بهره مند  نانیاطم یبرا (Woodrow Wilson) لسونیو

به صورت   اما .کرد جادیا یناوگان اضطرار  یجوشكار   تهیكم کی ،یفناور 
سازمان   کیبه عنوان  1919در سال  AWS کایآمر یانجمن جوشکار  ،یرسم

  یندهایدر فرآ یو کاربرد جوشکار  یعلم، فناور  شرفتی پ یبرا ی رانتفاع یغ
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 و انتشار مجموعه استاندارد هیسازمان ته نیا .شد سیاتصال و برش تاس
AWS بر عهده دارد ی را به طور رسم. 

 ی م  تیفعال دا یفلور التیواقع در ا ی ام یانجمن در شهر م نیا یمرکز  دفتر
که  رانی سازمان داوطلب از افسران و مد کی  تیانجمن با هدا نیا .کند

 AWS انجمن .کند ی عضو در سراسر جهان دارد، خدمت م  73000از  شیب
شده  لیتشک یی دانشجو یبخش در کنار بخش ها 250منطقه با  22از 

 .است
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 از کدها و انتشارات انجمن استاندارد یبرخ 3#
AWS 

مربوط به آموزش و    یدر حال حاضر برنامه ها AWS استاندارد انجمن
و صدور   تیمنبع صالح  AWS واقع  در .دهد ی را ارائه م نامهیصدور گوه

 .است یجوشکار پرسنل  نامهیگواه

از   ی و محل ی مل  ،ی الملل نیب ی آموزش یسازمان فرصت ها نی ا نیهمچن
  یشرکت ها و دوره ها یانفراد یکنفرانس ها، برنامه ها  نارها،یجمله سم

از اصول  AWS آموزش در انجمن ابتکارات  .دهد ی را ارائه م نیآنال
بر  عالوه .ردیگ ی را در بر م یفناور  شرفتهیپ یها ی تا به روز رسان یجوشکار 

منتشر کرده   یصنعت جوشکار   یبرا ی عنوان کتاب فن 300از  شیب ن،یا
 .است
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، کد D1.1/D1.1Mجهان،  یاستانداردها نیاز پرکاربردتر  ی کیجمله  از
قرار  ی استاندارد را مورد بررس نیر ادامه اکه د یفوالد - یسازه ا یجوشکار 

  یاستاندارد، الزامات و مشخصات، روش ها 200 بایتقر   AWS .داد میخواه
  ی و منتشر کرده است که توسط موسسه مل هیرا ته راهنما شده و هیتوص

 .شده است دییتا  زین (ANSI) کایاستاندارد آمر

جوشکار  1-3# ا  یکد   AWS  ای  ی فوالد–یسازه 
D1.1/D1.1M 

 جنس شده از یهر نوع ساختار جوشکار  یبرا یجوشکار  یازهایکد ن نیا
  نیا  11تا  1 یبندها .دهد ی را پوشش م  اژیکربن و کم آل  ،یسازه ا یفوالدها

  یدر سازه ها یجوشکار  میتنظ یبرا ی نیاستاندارد شامل مجموعه قوان
 .است یفلز 

AWS D1.1/D1.1M ازدهیو  ی اصول  مهیهشت ضم  یدارا نیهمچن  
 .آموزنده وجود دارد مهیضم

راهنما 2-3# با   یجوشکار   یبرا  یب ی ج  یدفترچه  فوالد 
 AWS PHB-1 ای یک یقوس الکتر 

مربوط به    ینمودارها و نقشه ها نی دتریهمراه با مف دیمرجع مف نیا
 .است  ی کی فوالد با قوس الکتر یجوشکار 

 :است ریز یمرجع شامل طبقه بند نیا
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 اندازه  •
 آمپر  •
  SMAW ،GMAWریانتخاب شده نظ یالکترودها یرسوب برا نرخ •

 FCAW و
 یجوشکار  یها تیموقع •
 لوله  اندازه •
 واره ی د ضخامت •
 ی جوشکار  ی اساس ی و مکان ها نمادها •
 الکترود  رهیو ذخ هیتهو  یراهنما •

جوشکار  3-3#  AWS ای  زات یتجه  یمشخصات 
D14.1/D14.1M 

 یبه ارائه الزامات جوشکار  AWS آموزش ارائه شده توسط استاندارد نیا
 :از آن ها عبارتند از ی برخ پردازد که ی م  زات یتجه

 یصنعت  یها لیجرثق •
 اب یآس •
 گر یکنترل مواد د زات یتجه •
 باالبر  یها دستگاه •
 حمل و نقل مواد  زات یتجه ریسا •



 

7 www.namatek.com 

 

 یو اصالح جوش ها ریآموزش ها و الزامات جهت تعم ی برخ  نیهمچن
و رفع   ری عنوان مثال نحوه تعم به .در آن گنجانده شده است زیانجام شده ن

 .ی م یقد ایو  دیجد یمشکالت جوش ها 

اطالع از روش  ی برا یی کد عالوه بر موارد ذکر شده، دستورالعمل ها  نیا در
قابل استفاده آورده   هیدر فلزات پا یجوشکار  با فلز پرکننده و یجوشکار 

 .هستند  اژیو کم آل ی کربن یشده است که محدود به فوالدها
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جوشکار  4-3#  AWS ایهوافضا    یذوب  ی مشخصات 
D17.1/D17.1M:2017-AMD1 

 (fusion welding) ی ذوب یجوشکار  ی عموم  ازیمشخصات مورد ن نیا
 نیااز  ی برخ .کند ی را فراهم م  یی فضا یو سخت افزارها ماهایهواپ یبرا

 .باشند ی م  ریموارد ز  رینظ ی بر فلزات  ی مبتن یاژهایمشخصات مربوط به آل

 وم ینیآلوم •
 کلین •
 آهن  •
 کبالت  هیپا •
 م یزیمن •
 وم یتانیت  •

قوس  یپرتو  یجوشکار  یندهایبا استفاده از فرآ اژهایآل نیا معموال
 High Energy Beam) باال یانرژ  یو پرتو (Arc welding) ی ک یالکتر

Welding) ی به هم متصل م  زریل ایالکترون  یبا پرتو یجوشکار  رینظ  
 .پوشش داده شده است ریالزامات موارد ز نیدر ا ی طور کل به .شوند

 یجوشکار  ی طراح  •
 پرسنل و روش کار  تیصالح •
 هوا و فضا  رشیپذ ی ارهایو مع ی بازرس •
 ی پرواز  ریغ یو کار با سخت افزارها ی بان یپشت •
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 سخت افزار راتیتعم رینظ یجوشکار  ی اضاف طیشرا •

 یکار   میو لح  یجوشکار   یاستاندارد برا  ینمادها 5-3#
 AWS A2.4 ای

 یکار  میو لح یاطالعات جوشکار  نی تع یرا برا ی استاندارد روش  نیا
فرکانس و  ،ی با استفاده از نمادها، روش بررس  نیهمچن .کند ی مشخص م
 .کند ی م  نیرا تع یجوشکار  رمخربیغ شی نحوه آزما

 ریساخت و تفس  یبرا یی و مثال ها قیاطالعات دق AWS استاندارد نیا در
 .نمادها ارائه شده است نیا

جوشکار  6-3# ا  یکد  فوالد  - یسازه   AWS  ایورق 
D1.3/D1.3M 

شده ساخته شده از ورق را   یکد الزامات مربوط به هر اتصال جوشکار  نیا
 .شود ی شامل م

 گرم و سرد  ورق •
 یساختار  تیفینوار سرد و کم کربن با ک فوالد •
 ( زه ی)گالوان یبدون پوشش رو ایبا  ینوار  فوالد •
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جوشکار  7-3#  AWS  ای  یلیر   یمشخصات 
D15.1/D15.1M 

 یساخت و نگهدار  یرا برا یجوشکار  یمشخصات حداقل استانداردها نیا
 .کند ی م  نیسازنده آن ها تع  یو اجزا  وهایلوکوموت  ،یلیر یها نیماش

در صنعت راه   یجوشکار  ی استاندارد الزامات عموم   نیا 17تا  4 یبندها
را   ی الزامات خاص 23تا  18 یدر بندها نی بر ا عالوه .شود ی آهن را شامل م

 .دهد ی متر پوشش م ی لیم 3نازک تر از  ی فلزات اساس  یجوشکار  یبرا
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 انجمن استاندارد یها نامهیگواه یای مزا 4#
AWS 

معتبر جهت   یها  نامهیافراد به دنبال گرفتن گواه شتریمختلف ب ع یصنا در
  کسب .افراد هستند ریبرجسته کردن برند و صنعت خود نسبت به سا

و   تیصالح تهیتوسط کم شما است که نینشان دهنده ا AWS نامهیگواه
 .دیشده ا ی ابیارز قیبا مراحل دق AWS نامهیصدور گواه

 

تواند    ی که م AWS استاندارد  ی گواه  افتیدر یایاز مزا  ی ادامه برخ در
صنعت سودمند باشد را ذکر   ی شما و به طور کل یشما، کارفرما یبرا

 .کرد میخواه

و  یجوشکار  یدر توسعه استانداردها  شرویپ AWS استاندارد انجمن •
از  یار یدر بس ی اساس  یها ی ستگ ی عملکردها و شا یها برا نامهیگواه

فروش   ندهیبازرس، مهندس و نما  ن،ی رشته ها مانند جوشکار، تکنس
 .است رهیو غ
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دانش،   ی ابیارز یدارد براروش استان کی AWS یها نامهیگواه •
 .کند ی پرسنل صنعت فراهم م  یها یی مهارت ها و توانا

 یو افراد دارا  انیتواند تعهد کارفرما  ی م AWS یها نامهیگواه •
خط مقدم   در نشان دهد تا یرا به صنعت جوشکار  نامهیگواه
 .بمانند ی باق شرفتیدر حال پ یو برنامه ها زات ی تجه ،یفناور 

 AWS ی تخصص   نامهیگواه افت یدانش و تجربه کار در کنار در کسب •
 .شود ی م  یفرد ی شغل یها نه یگز  شیسبب افزا

 کیرا به عنوان  یتوانند درک از جوشکار   ی م AWS یها نامهیگواه •
مشاغل  یرا برا یی رهایتواند مس  ی امر م نیا .باال ببرد ی حرفه رقابت

 .کننده فراهم کند دواریمادام العمر پرسود و ام
صنعت، مشاغل و افراد    شرفتی باعث تداوم پ  AWS  یها  نامهیگواه •

 شود. یسخت کوش آن م 


