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ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

نشر   درما همكاران تالش  است كه با "محمد گنجي آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته ديباگران تهران منتشر

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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 المللی جوش المللی جوش (انستیتو بین نمهندس بی/IIW(  

 مخرب امریکاهاي غیر مخرب (انجمن آزمونهاي غیر سطح سه آزمون/ASNT( 

 مخرب ایرانهاي غیر مخرب (انجمن آزمونهاي غیر سطح سه آزمون/IRNDT( 

 ت مدیره انجمن صنفی مهندسین جوش تهرانأعضو هی  

 مخرب ایرانغیرهاي  رییس انجمن آزمون عضو و نایب  

  کمیته فنی متناظر جوشکاري عضوISO/TC44 سازمان ملی استاندارد ایران  

 مخرب صنعت هوایی ایرانهاي غیر عضو بورد ملی آزمون   
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 گفتار پیش  
هاي اصلی،  اگر بخواهیم راجع به اتصال دو فلز به یکدیگر تصمیم بگیریم، بدون شک یکی از گزینه

اي براي ورود به بحث جوشکاري و بازرسی جوش،  خواهد بود. به طور کلی، به عنوان بهانهجوشکاري 
موقت و  توان به سه دسته موقت، نیمه بندي اتصاالت آغاز کرد. انواع اتصاالت را می توان بحث را از دسته می
  بندي کرد. دسته دائم

شده آسیب  متصل از هم، نه قطعات که در صورت جداسازي قطعات ،اتصاالتی هستند :اتصاالت موقت*
توان  به عنوان یک مثال از این نوع اتصاالت می ،از پیچ و مهره ها به هم. دهنده آن لابینند و نه عامل اتص می

  نام برد.

اما عامل  ؛بینند اتصاالتی هستند که در صورت جداسازي، قطعات آسیبی نمی :موقت اتصاالت نیمه*
  کاري، دو مثال از این نوع اتصاالت هستند. کاري و پرچ یملح رود. اتصال از بین می

اتصاالتی که در صورت جداسازي قطعات از هم، هم قطعات و هم عامل اتصال آسیب  :اتصاالت دائم*
  جوشکاري، بهترین مثال براي چنین اتصاالتی است.بینند.  می

کارگیري حرارت یا فشار یا هر دو،  له بهپارچه کردن مواد در ناحیه مورد جوش است، به وسی جوشکاري، یک
اما با اینکه در ابتداي بحث، از جوشکاري به عنوان یکی از  ؛با و یا بدون کمک گرفتن از فلز پرکننده

رود و چه  براي اتصال قطعات به کار نمی هاي اتصال نام برده شد، باید اذعان کرد که این روش، صرفاً روش
توان به تصحیحات  ها می استفاده از جوشکاري وجود داشته باشد. از جمله آن بسا دالیل دیگري نیز براي

دهی تجهیزات و یا  داده حین سرویس ابعادي و رفع عیوب ناشی از فرآیندهاي دیگر تولید، رفع ایرادات رخ
  حتی بهبود خواص موضعی در قطعات و تجهیزات نام برد.

شان، همگی از یک منبع انرژي  ترین ترین تا پیشرفته عمومیفرآیندهاي مختلف و متنوع جوشکاري، از 
کنند. برخی فرآیندها، از انرژي مکانیکی ناشی از فشار یا اصطکاك  بیرونی براي انجام عملیات استفاده می

مثل فرآیندهاي جوشکاري اصطکاکی، اولتراسونیک، آهنگري. به این نوع فرآیندها،  ؛ندنمای استفاده می
 دهد. زیرا در این فرآیندهاي جوشکاري، ذوبی رخ نمی ؛شود جوشکاري حالت جامد گفته میفرآیندهاي 

مثل  ؛کنند برخی از فرآیندها، از انرژي شیمیایی، براي ایجاد حرارت و ذوب، براي جوشکاري استفاده می
د جوشکاري کند و یا فرآین استیلن که از شعله براي ایجاد حرارت استفاده می فرآیند جوشکاري اکسی

اي  که شعلهآهن استفاده کرده و بدون آنترمیت که از واکنش شیمیایی گرمازاي بین آلومینیوم و اکسید
 مین حرارتأکند. ت مین میأو اتصال قطعات ت ذوبی وجود داشته باشد، حرارت کافی را جهت جوشکاري

اشعه الکترونی با شدت تمرکز باال صورت تواند در برخی فرآیندها با استفاده از لیزر یا  ، حتی میبراي ذوب
، در برخی از فرآیندها توسط قوس الکتریکی و براي ایجاد ذوب و جوشکاري حرارتیگیرد. همچنین انرژي 

  شود. مین میأقطعات تمقاومت در برابر عبور الکتریسیته  ،در نتیجه ؛در برخی فرآیندها
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ذار در کیفیت نهایی محصول، یک فرآیند ویژه است. ثیرگأجوشکاري، به دلیل تعدد پارامترهاي ت
مانند نوع فرآیند، نوع مواد مورد جوشکاري، سرویس مورد نیاز محصول نهایی و ... همگی،  ؛پارامترهایی

ترین  که جوشکار یا اپراتور جوشکاري مهم ،واضح استپرثیرات مهمی در کیفیت محصول نهایی دارند. أت
ثر در جوش، ؤجوشکاران باید راجع به پارامترهاي مختلف م ،رو ت جوش است. از اینثیرگذار در کیفیأفرد ت

مورد جوشکاري ، بسیار مهم است که بازرسی و کنترل کیفیت، درهمچنیناطالعات دقیقی داشته باشند. 
فت هاي هنگ شود، بلکه از هزینه نهایی می نه تنها باعث افزایش کیفیت محصول ؛اجرا شود. بازرسی جوش

کند. کنترل کیفیت چنین فرآیندي در سه مرحله صورت  ناشی از تعمیرات بعدي نیز جلوگیري می
  پذیرد:  می

 قبل از شروع جوشکاري  
 حین جوشکاري  
 پس از پایان جوشکاري  

هاي متفاوتی، مشغول به فعالیت باشد. او ممکن است به عنوان یک  بازرس جوش، ممکن است در جایگاه
مخرب فعالیت کرده و یا در جایگاه بازرس جوش کارفرما، شخص ثالث، شرکت هاي غیر متخصص آزمون

. در هر صورت، وظیفه تخصصی این شخص، یا نظارت است و یا انجام یک به انجام وظیفه بپردازدبیمه و ... 
بازرس براي انجام درست وظایف خود باید دانش  مخرب).(مثل یک بازرس غیر وظیفه مهارتی، تخصصی

ها به درستی  کافی داشته باشد و بتواند مدارك و مستندات را مطالعه کرده، درك کند و همچنین از آن
یید أها و الزامات ت هاي جوشکاري، نقشه مانند دستورالعمل ؛استفاده کند. دانش الزم در حوزه مستنداتی

ه جوشکاري دارند. شده به وسیلصالحیت جوشکار، نقش بسیار مهمی در کیفیت محصول نهایی تولید
ها، صریح و قاطع و  گیري اي را سرلوحه کار خود قرار دهد و در تصمیم بازرس، همچنین باید برخورد حرفه

هاي  هاي شغلی انجام عملیات بازرسی جوش و حتی آزمون در عین حال منصف و منطقی باشد. مهارت
و توانایی ارائه  د کرد. عادات کاري ایمنتر بازرسی، به وي کمک شایانی خواهن مخرب نیز در انجام قويغیر

کننده فعالیت صحیح یک بازرس جوش، به عنوان قلب سازمانی است  گزارشات دقیق و درست نیز، تکمیل
  شود. که در آن جوشکاري انجام می

  
  
  
  
  




