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شرکت پیشتازان جوش آریا مدیرعامل  - مهندسی عمران   
 

:مقدمه   
 

کمبود  کتب  و نشریات   یکی از مشکالت اساسی مهندسان و صنعتگران کشور در اغلب رشته هاي مهندسی ،
و   صنعت پیچیده  ،صنعتی کشورعزیزمان ایران به خصوص می باشد که در مقایسه با نیاز روزافزون جامعه 

. ده استساختمان ناچیز بومتنوع         
پروردگاربا توجه به اهمیت بازرسی جوش و نقش شخص بازرس در حفظ سرمایه هاي  از اینرو به لطف و عنایت

صرف هزینه هاي سنگین ناشی از تعمیرات و بازسازیهاي این صنعت بر  ملی و جلوگیري از تلفات جانی ، مالی و 
اماّ اندك ، در  اطالعات و تجارب موفق ، فه اي مذکور، بر اساسآن شدیم که در جهت نیل به اهداف علمی  و حر

مشخصات  زمینه جوش و آزمونهاي غیرمخرب به خصوص براي مهندسان عمران ، مکانیک و برق نسبت به معرفی
 کوچک در جهت آشنایی و گسترش صحیح آن براساس بازرسان جوش و شرح مختصري از آن گامی هر چند

. جوشکاري آمریکا بپردازیم  و آیین نامه)    228  نشریه  (ایران  آیین نامه جوشکاري ساختمانی  
 

:بازرسی جوش و تایید صالحیت   
 

در جهان امروز ، تالش براي رسیدن به کیفیت ، رو به افزایش بوده و دراین میان ، کیفیت جوش بخش عمده اي   
 تالش براي رسیدن به محصوالت با کیفیت ، به فاکتورهاي مختلفی. از این تالش را به خود اختصاص داده است 

محافظه ي جهانی و استفاده کمتر از طراحی از جمله مسائل اقتصادي ، ایمنی ، قوانین حکومتی ، رقابت در بازارها
. کارانه را می طلبد  

اما نقش مهمی را در موفقیت  بنابراین بازرس جوش به تنهایی مسئول حصول  یک جوش با کیفیت نیست ،
. برنامه هاي کنترل کیفیت جوش بر عهده دارد  

بنابراین یکی از تخصصهاي . در حقیقت ، افراد متعددي در کیفیت یک محصول جوشکاري شده  دخیل هستند 
.می باشد که مراحل آن باید به نحو شایشته انجام دهد بازرس جوش بررسی دیداري بر نحوه ساخت   

  زیراکه در  .باشد  بازرس جوش باید نسبت به مباحث و نشریات ،  در جهت موثرتر شدن کاراشراف داشته                                            
  در نتیجه طرح این مبحث به طور ویژه  بر مبناي اطالعات پایه مورد.  به کارگیري بیشتر وقایع جوش کارآمد است           
  .نیاز براي یک بازرس جوش است           



  بنابراین هر  بازرس جوش به تنهایی در یک شرکت خاص ، از کلیه این اطالعات در تمام بخشهاي بازرسی استفاده
  .   انتخاب موضوع این مباحث  بر مبناي اطالعات عمومی یک بازرس جوش صورت پذیرفته است . می کند  

  .نکته مهم این است که بازرسی جوش تکمیل شده به تنهایی در بردارنده یک بازرسی موثر نمی باشد 
  بازرسان جوش بخش چهارم استاندارد آیین نامه جوشکاري آمریکامربوط به کنترل کیفیت  و عملکردهاي مختلف

  . می باشد  
 .در یک برنامه کنترل کیفیت موفق ، شروع کار بازرسی جوش باید قبل از اجراي اولین قوس جوشکاري انجام شود 

 . را بداند  رس باید اشکال مختلف فرآیند ساختبنابراین باز
  بازرس ، قبل از جوشکاري ، نقشه ها و استانداردها را به منظور دستیابی به اطالعاتی از قبیل شکل هندسی قطعات ،            

     این بررسی ها همچنین آشکار کننده  الزامات . نیاز و میزان بازرسی را مورد مطالعه قرار می دهد ملزومات کیفی مورد             
  وقتی عملیات جوشکاري شروع شد ، بازرس جوش مراحل مختلف فرآیند را . در طول فرایند ساخت خواهد شد ویژه            
   .به منظور اطمینان ازصحت  عملکرد مراحل ، بررسی و ارزیابی می کند             
  صورتیکه تمام این مراحل به درستی انجام شده باشند ، پس از آن ، نتایج بازرسی نهایی نیز رضایت بخش خواهد در             
  حداقل اطالعات الزم براي موفقیت در آزمون بازرسی جوش تایید صالحیت شده مطابق با استاندارد انجمن .  بود            
  :آمریکا ، در ده فصل لیست شده که به شرح زیر است   جوشکاري             

 

   
 
 

 
 بازرسی جوش و تایید صالحیت :فصل اول 
  نحوه بکاربستن ایمنی براي بازرسان جوش:فصل دوم 
  اتصال فلزات و فراییندهاي برشکاري:فصل سوم 



 
  هندسه اتصال جوش و نشانگرهاي جوشکاري:فصل چهارم 
  اسناد و مدارك مورد نیاز در بازرسی جوش و صالحیت :فصل پنجم 
  خواص فلزات و آزمون مخرب :فصل ششم 
  ري متریک در بازرسی جوشسیستمهاي اندازه گی :فصل هفتم 

  متالورژي جوش براي بازرسی جوش :فصل هشتم 
  جوش و ناپیوستگیهاي  فلز پایه :فصل نهم 
  بازرسی جوش ، سایر آزمونهاي غیر مخرب و نشانگرها:  فصل دهم

 

  :عالوه بر فصول ارئه شده ، منابع دیگري به شرح زیر مورد نیاز می باشد 
 

  کدهاي انتخابی بازرسی جوش  
  يراهنماي نحوه  اندازه گیري متریک در صنعت جوشکار

  استاندارد عالئم و نشانه ها در جوشکاري ، لحیم کاري  و آزمونهاي غیر مخرب
  استاندارد واژه ها و اصطالحات جوشکاري

  راهنماي بازرسی غیر مخرب جوش
 راهنماي بازرسی چشمی جوش

  ایمنی در جوشکاري ، برشکاري و فرایندهاي وابسته
  تاندارد آیین نامه جوشکاري آمریکا براي تایید صالحیت بازرساناس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  :بازرس جوش کیست  
 

قبل از پرداختن به مبحث موضوعات فنی ، اجازه دهید در مورد مسئولیتهاي جدانشدي بازرس جوش که به دنبال این 
بازرس جوش شخصی داراي مسئولیت ، درگیر در تصمیمگیري نسبت به تعیین . شغل قرار می گیرد مطالبی بیان شود 

در اجراي امور مربوط به بازرسی ، بازرسان جوش با توجه . مطابق با کد یا استاندارد مسئول می باشد ،  فیت جوشکی
  .به جایی که آن را سرپرستی می کنند ، ممکن است در شرایط  و موقعیت هاي مختلفی ، فعالیت کنند 

نیروي .ضی با اجزا ء و سازه ها  وجود دارد بنابراین  تحصصهاي مورد نیاز در خصوص مشاغل ویژه براي بازرس و مقت 
کار بازرس ممکن است شامل متخصصان آزمونهاي غیر مخرب ، مخرب  ،  بازرسان کد  ،  بازرسان نظامی و دولتی ، 

این افراد ممکن است گاهی اوقات خود را بازرس جوش تلقی . بازرسان کارفرما ، بازرسان درون سازمانی و غیره باشند 
  .را بازرس جوش به عنوان بخشی از مسئولیتهاي شغلی آنها به حساب می آید کنند ، زی

 

  :عملکرد بازرسان جوش را می توان به سه گروه کلی دسته بندي کرد 
  ناظر

  متخصص

  متخصص  –ترکیب ناظر 
 

درا  ناظر را می توان ، به شخص یا اشخاصی نسبت داد  که دامنه مهارتیشان در حدي است که داراي توانمندي مختلفی
متخصص . ، فردي است که وظیفه ویژه اي را در فرآیند بازرسی بر عهده دارد مورد بازرسی هستند، در حالیکه متخصص 

متخصص آزمون غیر مخرب نمونه اي از این مقوله دسته . ممکن است زیر نظر یک ناظر و یا مستقل از وي عمل کند 
  . این افراد ، در فرایند بازرسی جوش مسئولیتهاي محدودي بر عهده دارند .بندي بازرسان می باشد 

  . گاهی اوقات بازرسان ، هم به عنوان ناظر و هم به عنوان متخصص ، انجام وظیفه می کنند 
چنین افرادي ممکن است هم مسئول کنترل کیفیت جوش در مراحل مختلف ساخت و هم مسئول انجام آزمونهاي غیر 

  .می پردازیم  ، به ذکر چند مثالبراي تاکید بر تفاوت در ملزومات شغلی بازرسان جوش در صنایع مختلف. مخرب باشند 
بازرسی جوش در ساخت ساختمانها ، پلها ، صنایع نیروگاهی ، مخازن تحت فشار، خطوط لوله و صنایع کاربرد داشته و 

در صنایع حمل و نقل ، صنایع دفاعی ، تضمین کیفیت جوش در هواپیماسازي و فضا پیماها ، کشتی سازي ، 
به ملزومات کیفی  "در نتیجه ، تولید کاالها غالبا. ، از اهمیت خاصی برخوردار است خودروسازي ، تجهیزات راه آهن 

جوش ، نیازمند بوده و با توجه به تفاوتهایی که در صنایع مذکور وجود دارد ، به انواع و درجات مختلفی از بازرسی نیاز 
  .می باشد 

 

  
  



 :خصوصیات کیفی مهم بازرس جوش 
 

اولین و . عملکرد موثر اوباشد  دهد ، باید از ویژگیهایی برخوردار باشد که مستلزم شخصی که بازرسی جوش انجام می
مهمترین ویژگی ، برخورد حرفه اي بازرس است که عاملی کلیدي در موفقیت وي به حساب می آید    .احتماالً

از دیگران دریافت می برخورد حرفه اي بازرس عبارت است از ، میزان احترام و همکاري که او در حین انجام بازرسی 
توانایی بازرس براي تصمیم گیري بر اساس واقعیتها را می توان در این مقوله قرار داد بطوریکه بازرسی ها صادق . کند 

اگر تصمیمات گرفته شده ، غیر منصفانه بوده و یا غرض ورزي و مغایرتی مشاهده . ، منصفانه ، محکم و استوار باشند 
  . اعتبار بازرس خواهد داشت شود ، تاثیربسزائی بر 

بازرس جوش ، باید بطور کامل با مقتضیات شغلی آشنا باشد تا تصمیمات گرفته شده نه خیلی سخت گیرانه و نه خیلی 
باید  شرایط جوش و محدوده پذیرش . تصمیمات بازرس ، باید بر مبناي حقایق باشد  . سست و نا استوار باشند 

  .ین کننده مد نظر قرار گیرند مشخص شده به عنوان عوامل تعی
 

وقتیکه وظایف جدیدي به آنها محول شده ، مورد  "ت ممکن است توسط پرسنل دیگر ، مخصوصابازرسان گاهی اوقا
 در این موارد ،. آزمایش قرار گیرند 

  .برخورد حرفه اي بازرس به موفقیت شغلی وي کمک قابل توجهی خواهد کرد 
 

کار ، مستلزم بازرسی چشمی است ، از آنجاییکه اصول . بازرس جوش  باید در شرایط فیزیکی مناسبی قرار داشته باشد 
). بینایی اصالح شده (بازرس جوش باید از بینایی خوبی ، چه بصورت طبیعی و چه با استفاده از عینک برخوردار باشد 

مطابق استاندارد انجمن جوشکاري آمریکا ، براي تایید صالحیت بازرسان جوش ، گذراندن موفقیت آزمون چشم با و یا 
  . آزمون چشم شامل آزمایش دید نزدیک و آزمون رنگ  می باشد. لنزهاي طبی ضروري است  بدون استفاده از

 
سازه هاي خیلی  اهمیت شرایط فیزیکی مطلوب بازرس ، از این بابت است  که گاهی اوقات جوشها می توانند روي

ازرس باید بتواند به هر محلی که بنابراین ب. بزرگ اجرا شوند و بازرس باید براي ارزیابی هاي خود به آن مناطق برود 
این بدین معنا نیست که بازرس الزامات ایمنی و بهداشت محیط . جوشکار رفته برود و عملیات بازرسی را انجام دهد 

  .کار را براي انجام وظایف خود زیر پا بگذارد 
ام آن در زمانهاي بعدي با گاهی اوقات اگرامکان عملیات بازرسی ، بالفاصله پس از تکمیل جوش انجام نشود ، انج

خطراتی مواجه خواهد شد ، زیرا ممکن است وسایلی که به منظور دسترسی جوشکاران به محل اجراي جوش در نظر 
  .گرفته شده ، از محل دور شده و عملیات بازرسی غیر ممکن و یا خطرناك شود 

را داشته و مشخصات فنی جوش را توصیف می  بازرس جوش ،باید  توانایی درك و به کارگیري اسناد و مدارك مختلف  
مدارك ، اطالعاتی  در رابطه با اینکه . این مدارك شامل نقشه ها ، کدها ، استانداردها و دستورالعلها می باشند . کند 

بنابراین قوانین و راهنمایی . چگونه ، کی و کجا جوشکاري و بازرسی هاي بعد از آن انجام شوند ، را فراهم می کند 
، این مدارك ملزومات کیفیت قابل  "ضمنا .اي الزم براي انجام عملیات بازرسی ، در این مدارك وجود خواهد داشته



بررسی این اسناد و . قبول را مطرح می سازند بطوریکه بازرس جوش می تواند در مورد کیفیت جوش اضحارنظر کند 
  .باید از الزامات شغلی خود آگاه باشد مدارك قبل از شروع هر کاري اهمیت زیادي دارد زیرا بازرس 

انجام این بررسی ها قبل ازشروع کار می تواند به روشن شدن ایستگاه هاي توقف در بازرسی ها ، الزامات تایید 
  صالحیت جوشکار ، مراحل خاص تولید و یا 

 
  .نقص هاي موجود در طراحی ، مانند در دسترس نبودن جوش در هنگام ساخت ، منجر شود 

ر دقیق و مسئول باشند ، اما این بدان معنا نیست که بازرس باید با اینکه بازرسان جوش  ، باید در این بررسی ها بسیا
این مدارك باید به صورت یک مرجع ، در هر مرحله اي از فرایند تولید ، در دسترس . تمام این الزامات را به ذهن بسپارد 

ل مربوط به جوشکاري به طور معمول ممکن است دیگران از آنها براي کسب اطالعات بیشتر و تفسیر بعضی مسائ. باشند 
  .، سوال کنند 

در واقع . اغلب افرادي که با بازرسی جوش سر و کار دارند ، نسبت به اهمیت تجربه در عملیات بازرسی ، اتفاق نظر دارند 
جزوات و کالسهاي آموزشی نمی توانند هر آنچه را که براي انجام یک بازرسی موثر الزم است فراهم نمایند ، بنابراین ،

ه به بازرس کمک خواهد کرد که فردي الیق و کارآمد بوده و روشهاي بهتر فکر کردن و کارکردن را در وي بهبود تجرب
  .در ضمن ، تجربه به بازرس کمک می کند که دیدگاه وي نسبت به کار بهبود پیدا کند . می بخشد 

را نسبت به الزامات جوشکاري افزایش تجارب بدست آمده از طریق کار با کدها و استانداردهاي مختلف ، درك بازرس 
  .داده و بطورکلی ، بازده شغلی را باال می برد 

بیان کرد که به طور معمول  دیده می شود که یک بازرس اینگونه به عنوان تاکید بر لزوم تجربه براي بازرس ، می توان  
  .مبتدي براي انجام کار ، با یک بازرس با تجربه همراه است   

   .بنابراین در برنامه هاي تایید صالحیت بازرسان جوش ، برخورداري از یک حداقل تجربه کاري ، الزم وضروري می باشد 
. یکی دیگر از ویژگیهاي بازرس جوش ، برخورداري از دانش کافی نسبت به جوشکاري و فرآیندهاي مختلف آن می باشد 

با داشتن دانش اولیه . ن جوشکارهاي باسابقه انتخاب می شوند به همین دلیل گاهی اوقات ، بازرسان جوش ، از بی
این . جوشکاري ، بازرس به طور موثر براي درك مشکالت خاصی که جوشکار با آن رو به رو می شود ، آماده خواهد بود 

  . موضوع ، به کسب احترام و همکاري بیشتر از سوي جوشکارها کمک خواهد کرد 
. یش بینی نوع ناپیوستگی احتمالی در یک شرایط خاص به بازرس جوش کمک خواهد کرد در ضمن ، این آگاهی براي پ

  .بنابراین بازرس جوش می تواند با کنترل پارامترهاي موثر ، از ایجاد آن مشکل جلوگیري کند 
اشد ، می تجربه بازرس در چندین فرآیند جوشکاري ، بطوریکه وي با ویژگی ها ، مزایا و محدودیتهاي هر روش آشنا ب

 .تواند به شناسایی مشکالت قبل از رخ دادن  آنها کمک کند 
بدیهی است که آگاهی نسبت به روشهاي مختلف آزمون مخرب و غیر مخرب نیز براي بازرس ، بسیار مفید می باشد ، 

ایج آنها خواهد شاهد اجراي این آزمونها و یا بررسی نت "آزمونها را انجام ندهد اما مکررااین  "اگر چه ممکن است لزوما
 به کار روند ، ازعنوان مکمل روش بازرسی چشمی  هبودن از روشهاي دیگري که می توانند ب، مطلع  براي بازرس. بود 

قابلیت آموزش پذیر بودن براي حرفه بازرسی جوش ، امري است اجتناب ناپذیر ، و اغلب . اهمیت ویژه اي برخوردار است
ازرسان زمانیکه در زمینه هاي مختلف در واقع ب. ، فرد بر مبناي این ویژگی براي سمت بازرس جوش انتخاب می شود 
  .آموزش می بینند ، می توانند وظایفشان را به نحو احسن انجام دهند 



ویژگی آخر که نباید نادیده گرفته شود ، توانایی بازرس در تکمیل و نگهداري گزارشها و سوابق بازرسی است ، بطوریکه 
گزارشهایی که فقط خود بازرس جوش . به کار ، قابل فهم باشد گزارشهاي تهیه شده توسط بازرس براي کلیه افراد آشنا 

از آنها سر در می آورد ، در زمان غیبت وي بال استفاده باقی می مانند ، بنابراین نظم و ترتیب و پاکیزگی نیز در تهیه 
  .گزارشها از اهمیت باالیی برخوردار است 

در واقع زمانیکه گزارشها تهیه می شوند باید شامل . ود نگاه کند بازرس ، باید به این گزارشها به عنوان مدارك دائمی خ
اطالعات الزم در مورد چگونگی انجام بازرسی باشند بطوریکه در صورت نیاز ، امکان تکرار بازرسی توسط شخص دیگر 

  .میسر و همان نتایج تکرار شوند 
این . ه گزارشها باید با خودکار نوشته و یا تایپ شوند اول اینک. قوانین خاصی در مورد تهیه گزارشهاي بازرسی وجود دارد 

، تایپ کردن کامپیوتري گزارشهاي بازرسی ، یکی از روشهاي موثر در تهیه گزارشهاي خوانا )در عصر کامپیوتر( روزها
  . بوده و امکان دسترسی به آنها در هنگام لزوم به آسانی میسر می باشد 

اشتباه نباید به ( وجود داشته باشد می توان خطی دور آن کشیده و اصالح شود  اگر اشتباهی در گزارشهاي دست نویس
این موضوع در مورد گزارشهایی که تایپ . این اقدام اصالحی ، باید امضا و تاریخ گذاري شود . ) . طور کامل پاك شود 

  .کامپیوتري می شوند نیز صادق است 
. کار ، محل انجام بازرسی و اطالعات فنی مربوط به آزمون باشند  گزارشها باید حاوي اطالعات کاملی از قبیل نوع

در نهایت گزارش تکمیل شده باید توسط بازرس . استفاده از تصاویر می تواند به تشریح بهتر نتایج بازرسی کمک کند 
 .امضا و تاریخ گذاري شود 

 
  :ویژگی هاي اخالقی الزم بازرس جوش   
 

عالوه بر این موارد ، بازرس باید بنا به موقعیت شغلی خود . صیات بازرس جوش اشاره شد پیش از این ، به برخی از خصو
  از ویژگی هاي اخالقی ویژه اي 

در واقع اخالقیات به طور ساده شرح می دهند که چه چیزهایی به عنوان معرفت عمومی و صداقت در . برخوردار باشد 
 .نظر گرفته می شوند 

چنانچه . صداقت و درستی کامل عمل کنند  با توجه به اهمیت بازرسی جوش ، بازرسان می توانند در هنگام انجام کار با
  تصمیمگیري ها به دلیل ارتباطات

. بازرسان با افراد متقلب و سودجو و یا پیشنهادات مالی ، مغرضانه باشند ، پایه صداقت و راستی زیر پا گذاشته شده است 
موقعیت شغلی بازرس . باشند  بر مبناي حقایق موجود و بدور از غرض ورزي "بنابراین تصمیمات بازرسان باید کامال

  .کند جوش به گونه اي است که مسئولیتهاي خاصی نسبت به عموم ایجاد می 
قطعه یا سازه اي که توسط دیگران استفاده خواهد شد و در صورت وجود نقص ، احتمال آسیب رسیدن به  "مثال 

ص موجود ناتوان باشد ، وظیفه دارد تمام حتی در صورتیکه بنا به دالیلی ، بازرس از کشف نقای. دیگران وجود دارد 
  .شرایطی را که احتمال آن می رود به خطر منجر شوند ، گزارش کند 

این موضوع سبب . بازرسان فقط مجاز به انجام کارهایی هستند که براي آنها آموزش دیده و تایید صالحیت شده اند 
  اخالقی مربوط به کار بازرس ، مسئولیتهاي خاصی رامقتضیات . کاهش اشتباه در قضاوتهاي صورت گرفته خواهد شد 



  .به دنبال خواهد داشت  
بازرس جوشی که فرق بین رفتار اخالقی و غیر اخالقی را می داند ، در انجام کار با مشکالت کمی رو به رو خواهد شد ، 

قضاوت کنند که تصمیماتشان بسیاري از بازرسان باید در محیطی . همچنین نظر همگان را نیز به خود جلب خواهد کرد 
در چنین شرایطی ممکن است بازرس جوش بعضی از . تاثیر مالی زیادي براي گروه ها و یا افراد خاصی ، خواهد داشت 

بازرس باید این مسائل متقلبانه را . مسائل را نادیده گرفته و تصمیم خود را در جهت کسب سود مالی تغییر دهد 
 .یمات گرفته شده ، محکم و استوار بایستد    شناسائی کرده و بر تمام تصم

 

  :بازرس جوش ، شخص ارتباط دهنده 
  

انجام بازرسی هاي روزمره ، به برقراري ارتباط . یکی از مهمترین جنبه هاي کار بازرس جوش ، برقراري ارتباط است 
از این موضوع بر می آید این است که آنچه . موثر میان افرادي که با فرایند ساخت سر و کار دارند ، نیازمند می باشد 

بازرس باید قادر باشد  نظرات خود را به دیگران بازگو کرده ، آماده شنیدن . برقراري ارتباط نباید به صورت یکطرفه باشد 
براي بازدهی باالتر ، این ارتباط باید بصورت یک حلقه پیوسته باشد ، بطوریکه طرفین ، فرصت بیان . نظرات آنها باشد 

  .نظراتشان را داشته باشند 
 

باید  صور کند نظراتش همیشه نافذ و بی نقص است ، تصوري اشتباه می باشد ، بنابراین بازرساین مساله که شخصی ت
  .اغلب ، بهترین بازرس کسی است که شنونده خوبی باشد .  دپذیراي نظرات دیگران نیز باش

  
ه عنوان نقطه بازرس جوش با افراد مختلفی در مراحل مختلف تولید در ارتباط است ، بنابراین وقتی بازرس جوش ب

اشخاصی که بازرس با آنها سر و کار دارد . مرکزي این شبکه ارتباطی عمل می کند ، شرایط ویژه اي ایجاد خواهد شد 
جوشکارها ، مهندسان جوش ، سرپرستان بازرسی ، سرکارگران جوشکاري ، مهندسان سازه ، طراحان و : عبارتند از 

  .وش در هر شرکتی مطابق با چارت سازمانی آن شرکت می باشد نحوه عملکرد بازرسان ج. سرپرستان تولید 
  .در این میان ، ارتباط بین بازرس و جوشکار براي رسیدن به کیفیت  ، از اهمیت خاصی برخوردار است 

. در صورت برقرار بودن یک ارتباط منطقی ، هر دو طرف قادر خواهند بود کار را باکیفیت مطلوب تري انجام دهند 
ا می تواند در مورد مشکالتی که با آنها رو به رو می شوند با بازرس به بحث پرداخته و یا در مورد ملزومات جوشکاره

به عنوان مثال ، فرض کنید از جوشکار خواسته شده اتصالی را با فاصله ریشه خیلی کم . کیفی از وي سوال کنند 
ن شرایطی ، در صورت وجود ارتباط مناسب ، جوشکار در چنی. جوشکاري کند بطوریکه امکان نفوذ مناسب میسر نیست 

   .می تواند براي حل این مشکل   با     بازرس جوش مشورت کند 
وقتی ارتباط موثري میان بازرس و جوشکار ایجاد شود ، بازرس جوش فرصت پاسخگویی به جوشکارها را پیدا کرده و می 

این رابطه در صورتیکه بازرس تجربه انجام . الت بیشتر جلوگیري کند تواند با انجام برخی اقدامات اصالحی ، از بروز مشک
جوشکاري داشته باشد ، بهبود می یابد ، زیرا در این شرایط ، جوشکار اعتماد و اعتقاد بیشتري به تصمیم گیري بازرس 

  .خواهد داشت 
خود می دانند ، زیرا بازرسان می مهندسان جوش ، پرسنل بازرس را چشمان سایت کارگاه دانسته ، آنها را تکیه گاه 

  در نقطه مقابل ، بازرسان. توانند مشکالت مربوط به مسائل فنی را کشف کرده و صحت دستورالعمل را تایید کنند 



اغلب اوقات ، اگر دستورالعمل . می توانند در مورد جنبه هاي مختلف دستورالعملها ، از مهندسان جوش کمک بگیرند  
 ي را به بار نیاورد ، بازرس جوش ، اولین کسی است که مشکل را تشخیص داده و به مهندسجوشکاري نتایج معتبر
  .سپس تصمیماتی جهت کاهش و یا رفع مشکالت بوجود آمده اخذ خواهد شد . جوش اطالع می دهد 

هت سرپرست ، موظف به کنترل صالحیتهاي بازرس جوش در ج. بازرس جوش اغلب زیر نظر  سرپرست ، کار می کند 
  .انجام کار بوده ، جوابگوي سواالت بازرسان است و در مورد تفسیر الزامات کیفی به آنها کمک می کند 

  .گاهی اوقات بازرس جوش ، به جاي ارتباط مستقیم با جوشکارها ، با سرپرست آنها ارتباط دارد 
در حین . بازرس جوش ، با مهندسان طراح به منظور کسب اطالعات در مورد الزامات جوش نیز ارتباط خواهد داشت  

  تی بوجودساخت ، گاهی مشکال
همچنین سواالتی که در مورد نقشه ها و یا عالئم جوشکاري ایجاد . می آید که تنها توسط طراح سازه قابل حل است  

  .می شود باید توسط طراح پاسخ داده شود 
 برنامه ریزي، زمانیکه جوشهاي مردود شده  "سرانجام ، بازرس جوش باید براي انجام برنامه ریزي هاي کاري ، مخصوصا

مطلع نگاه داشتن پرسنل خط تولید از وضعیت بازرسی . تولید را تغییر می دهند ، مذاکراتی با پرسنل تولید داشته باشد 
همانطور که . ، از اهمیت خاصی برخوردار است و باید به گونه اي باشد که برنامه ریزي تولید با اختالل مواجه نشود 

اشاره شد ، سر و کار  "کاري ویژه خود ، ممکن است با تمام مواردي که قبالاشاره شد ، بازرسان جوش ، بسته به شرایط 
  .نداشته باشند 

اعتقاد به این موضوع که در صورت برقراري ارتباط ، تمام افراد از آن سود خواهند برد ، بسیار حایز اهمیت بوده و تحت 
  .اهد داد این شرایط ، اتفاقات غیر منتظره و ناگهانی در هنگام تولید رخ نخو

منظور از ارتباط ، فقط صحبت کردن نیست ، بلکه روشهاي مختلفی براي برقراري یک ارتباط موثر میان افراد وجود دارد 
 .این روشها شامل صحبت کردن ، نوشتن ، رسم کردن ، اشاره کردن و یا استفاده از عکسها و تصاویر می باشد . 

  : تعاریف و  کلید واژه ها
API 
  نفت آمریکا موسسه

A PI  1104 
  استاندارد جوشکاري خطوط لوله جهت انتقال مواد نفتی از شهري به شهر دیگر 

ASME 
  انجمن مهندسین مکانیک آمریکا

  
کا  ا ب آ    ر     ون    ن آز      

AWS 
  انجمن جوشکاري آمریکا



A WS A3.0 
  استاندارد واژه ها    و  اصطالحات جوشکاري

A WS  B5.11 
  استاندارد تایید صالحیت مفسرین رادیوگرافی

AWS  D 1.1 
  ت سازه هاي فوالدي جوشکاري شده کد ساخ

A WS  D1 .5 
  استاندارد ساخت پل هاي فلزي جوشکاري شده 

AWS  D 15.1 
  رد جوشکاري راه آهن و لوکوموتیوتاندااس

CA WI 
  کمک بازرس تایید شده جوش

CWI 
  بازرس تایید شده جوش

KA SH 
  ویژگیهاي یک بازرس خوب

NDT-NDE 
  آزمونهاي غیر مخرب

NDI 
  بازرسی هاي غیر مخرب

QC1 
  صالحیت بازرسان جوشاستاندارد انجمن جوش آمریکا جهت تایید 

SCWI 
  بازرس ارشد جوش

SNT-T C-1A 
  .راهنماي تایید صالحیت پرسنل آزمونهاي غیر مخرب که توسط انجمن آزمون غیر مخرب آمریکا تهیه شده است



  
  :بدون شرح  

 

 
 

 
 

 

 
 



 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


