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 مقدمه -1

 

 و گتاز  جوش به عنوان صنعتي راهبردي و زيرساختي از اهميت و جايگاه ويژه اي در توسعه صنعت نفتت  صنعت

برخوردار است و فرآيند جوشكاري نقش اساسي و محوري در ساخت تجهيزات، مجموعه ها و واحدهاي صتنعت  

به عنوان يك  رياز طرفي ماهيت فرآيند جوشكا. ايفا مي نمايد( باالدستي، ميان دستي و پايين دستي)و گاز نفت

با تكنيكها و روشهاي بازرسي نهايي،  فرآيند ويژه به نحوي است كه كيفيت سازه ها و محصوالت آن را نمي توان

لذا تنها راه دستيابي به سازه هاي جوشكاري با كيفيت و اطمينان به آنها، كنترل فرآينتد  . تبيين و تضمين نمود

رو وزارت نفت به عنوان  نياز ا. هماهنگ و يكپارچه مي باشد نظامجوشكاري و الزامات كيفي مرتبط با آن تحت 

مصمم است از طريق پياده سازي و استقرار الزامات كيفي جوشكاري بر اساس استاندارد  و گاز صنعت نفت يمتول

در سطح اركان مختلف مرتبط با فرآيند ساخت و توليد محصوالت جوشكاري خود ضتمن   8383به شماره  يمل

ن كيفيت سازه ها و محصوالت جوشكاري و تضمي زات،يآن به لحاظ؛ ارتقاءسطح كيفي تجه زايايبرخورداري از م

آنها، افزايش بهره وري و ارزش افزوده در پروژه ها و ارتقاء سطح ايمنتي در واحتدهاي صتنعتي رستالت ختود را      

 .بعنوان الگوي توسعه فرهنگ كيفيت در صنايع كشور به انجام برساند
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 تبيين موضوع بازنگری الزامات

معيارها و شاخصهاي فرآيند ساخت و تحويل محصول جوشكاري،  به منظور تعريف كامل و شفاف خواسته ها،

مي خواهد كه در ( كارفرما، پيمانكار، مشاور و يا بازرس)استاندارد از سازنده و يا عوامل مرتبط با فرآيند ساخت

متناسب با نقش و جايگاه خود در فرآيند ساخت و تحويل محصول "زمان انعقاد قرارداد و پذيرفتن مسئوليت 

: نسبت به بازنگري الزامات قرارداد اقدام نمايند تا از تعريف و تبيين كامل الزامات انجام كار مثل "كاريجوش

با توجه به اينكه الزامات و خواسته هاي . الزامات فني، اجرايي، زمان و شرايط تحويل اطمينان حاصل گردد

اقل در برگيرنده موارد پنجگانه به شرح زير مذكور از منابع و مراجع مختلف بدست مي آيد؛ لذا اين بازنگري حد

 :مي باشد

 استاندارد ساخت محصول جوشکاری  -1

طراحي و ساخته مي ( مرجع)به طور معمول هر سازه يا محصول جوشكاري بر اساس يك استاندارد تعريف شده 

هاي مرجع مرتبط در استاندارد/ شود بنابراين ضروري است متناسب با نوع پروژه يا محصول جوشكاري استاندارد

 :قرارداد تعيين و تعريف گردد بعنوان مثال

  گازخطوط لوله انتقال: 

ASME B31.4: Pipeline Transportation Systems for Liquids and Slurries: piping transporting 

products that are predominately liquid between plants and terminals and within terminals, 

pumping, regulating, and metering stations 

 

ASME B31.8-2018 - Gas Transmission and Distribution Piping Systems 

 

 الزامات تکميلی -2

مشتري عالوه بر الزامات  يا منظور الزامات و خواسته هايي است كه ممكن است از طرف سفارش دهنده

ارتقاء يا : استانداردي در خصوص محصول جوشكاري در نظر گرفته مي شود؛ اين خواسته ها ممكن است شامل

مواردي باشد كه در  تعيين تكليفجزئيات و كننده سخت گيرانه كردن معيارهاي استانداردي باشد يا تبيين 
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كه در استاندارد  باشد يخواسته ها و الزامات جديد عيينتاستاندارد مربوطه تعيين تكليف نشده است و يا 

در شرح كار و خدمات پروژه  (الزامات تكميلي)خواسته ها نوع بطور معمول اين. مربوطه مد نظر قرار نگرفته است

 . تعريف و معيين مي گردد( پروژه و يا فني تفصيلي ،مدارک طراحي پايه: نظير)و يا اسناد و مدارک مرتبط

  

 الزامات قانونی و مقرراتی -3

منظور مجموعه ضوابط، مقررات و آئين نامه هايي است كه از طرف نظام حاكميتي در حوزه محصول جوشكاري 

مورد نظر الزام و برآورده شدن معيارها و شاخصهاي مذكور در آنها اجباري گرديده است مثل؛ رعايت الزامات 

مه ها و ضوابط الزام آوري كه براي سازندگان و تامين كنندگان ، دستورالعمل ها، آئين ناIGSاستانداردهاي 

 .صنعت نفت اجباري مي باشد

 

 الزامات اضافی سازنده -4

گاهي ممكن است عالوه بر الزامات استانداردي، الزامات تكميلي و الزامات قانوني، سازنده يا هريك از عوامل 

ا و شاخصهايي را در خصوص فرآيند ساخت و تحويل مرتبط با ساخت محصول جوشكاري بخواهد شرايط، معياره

بنابراين الزم است در زمان انعقاد . محصول جوشكاري تعيين نمايد كه به آن الزامات سازنده اطالق مي گردد

 . قرارداد اين موضوع نيز تعيين تكليف گردد

 

 قابليت سازنده در برآورده ساختن الزامات تعيين شده -5

ات و ضوابط انجام كار كه شامل مجموع الزامات چهارگانه فوق الذكر مي باشد؛ سازنده پس از مشخص شدن الزام

الزم است از طريق خود ارزيابي نشان دهد كه منابع و امكانات الزم را براي انجام كار در اختيار دارد و يا در 

را مطابق الزامات تعيين تامين آنها مشكلي ندارد بطوريكه قادر است؛ فرآيند ساخت و تحويل محصول جوشكاري 

خود ارزيابي مي تواند بر حسب نوع كار و محصول جوشكاري در حوزه هاي مختلفي صورت . شده عملي نمايد

مع الوصف الزم است در برگيرند جنبه هاي مهم و تاثير گذار بر فرايند ساخت و تحويل محصول . پذيرد

 :جوشكاري مطابق موارد زير باشد
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 ت تجهيزات و ماشين آال

جرثقيل ها، دستگاه هاي جوشكاري، تجهيزات بازرسي و آزمون، دستگاه هاي برشكاري و پخ زني و آماده : نظير

سازي، تجهيزات تميزكاري، تجهيزات و امكانات عمليات حرارتي، دستگاه هاي ماشينكاري و فرزكاري، جيگ و 

 فيكسچرها و نگهدارنده ها و غيره

 

 منابع انسانی

جوشكاران و اپراتورهاي جوشكاري، بازرسان و آزمونگران تستهاي غيرمخرب، هماهنگ كنندگان : شامل

 فعاليتهاي جوشكاري و نيز ديگر افراد الزم جهت ساخت و تحويل محصول جوشكاري 

 

 متريال پايه و مواد مصرفی

پايه و مواد مصرفي مورد نياز متريالهاي ( قابل دسترس بودن)بررسي در اختيار داشتن و يا تأمين پذير بودن

 .ورق، پروفيل و غيرهفلنج، فيتينگ، انواع لوله، : پروژه مطابق با الزامات قراردادي مي باشد نظير

 

 کاال و قطعات

كاال هاي مورد نياز پروژه مطابق با الزامات ( قابل دسترس بودن)بررسي در اختيار داشتن و يا تأمين پذير بودن

 .انواع شير، پمپ، لوله، اتصاالت و غيره: رقراردادي مي باشد نظي
 

در خصوص محصوالتي كه در كارگاه ساخته مي شوند؛ بررسي فضاي كارگاهي نيز اهميت و ضرورت پيدا  :توجه

 . مي كند

 
 

 بازنگری فنیموضوع تبیین 
، دستورالعملها و مدارک و مستندات فنيبرنامه ها، ، (اجراءخريد و )بايد قبل از شروع فرايند ساخت سازنده

دهد و در صورتيكه مدارک و  مورد بازنگري قراربر اساس الزامات و نتايج بازنگري الزامات را روشهاي اجرايي 

بنابراين  .ص آنها انجام دهدايجهت تهيه مدارک و رفع نقرا اقدامات الزم  مي باشد؛مستندات داراي نقص يا ابهام 
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شرح زير كه الزم است در فرآيند بازنگري فني مورد توجه سازنده قرار با توجه به تعيين يكسري موارد مطابق 

يا روشهاي اجرايي و دستورالعملهاي مرتبط با بازنگري موارد /گيرد ضروري است؛ سازنده ضمن تبيين روش 

 .مذكور، سوابق اين بازنگريها را ايجاد و بعنوان بخشي از سوابق كيفي حفظ نمايد

 پايه   ترياليا م فنی مواد اتمشخص -1

خواص مكانيكي، آناليز شيميايي، خواص فيزيكي، خوردگي، ميكروساختار، عمليات )منظور شناسايي و تعريف مشخصات فني

متريال هاي مورد استفاده جهت ساخت محصول جوشكاري مي / متريال( تكميلي و غيره بر حسب ضرورت و كاربرد

بطور . بناي فرآيند خريد، تست و بازرسي متريال ها قرار گيردباشد بطوريكه سوابق اين موضوع بتواند بعنوان م

 . معمول اين اطالعات در مدارک فني مواد و متريال پروژه ها تعريف مي گردد

 خواص اتصاالت جوشکاری -1

نوع ) در سازه و تعريف جزئيات مربوط به اتصاالت( محلهاي اتصال جوشي)منظور شناسايي اتصاالت جوشكاري

 WELD)مي باشد كه بطور معمول اين اطالعات در نقشه ها و مدارک جوشكاري( جزئيات مربوطهطرح اتصال و 

MAP)  با استفاده از عالئم و اختصارات به زبان فني جوشكاري تعريف مي گردد. 

 

 جوشپذيرش  و معيارهای الزامات کيفی -2

ساس الزامات تعيين شده هاي اجراء شده بر اجوشدر خصوص  پذيرش معيارها و حد و تعريف تعيينمنظور 

محدوده پذيرش تعيين ممكن است عالوه بر مطابق با بازنگري الزامات قراردادي در مدارک پروژه مي باشد كه 

 .مد نظر قرار گيرد گرده جوش ها و ميزان صافي سطح آنها دنسنگ ز :، الزامات كيفي ديگري مثلناپيوستگيها

 بازرسی و آزمون های غيرمخرب همراه با موقعيت، قابليت دسترسی و توالی جوش ها -4

، ترتيب و توالي انجام جوشها در فرآيند ساخت سازه جوشكاري و شرايط اجرايموقعيت  و تعريف تعيينمنظور 

جوشكاري همراه با شرايط بازرسي و تست از نظر قابليت دسترسي و اجراي آزمون هاي غير مخرب از جمله 

بازنگري اين بند مدنظر قرار گرفته و الزامات مرتبط با موارد مذكور در خواسته هايي است كه الزم است در 

 .مدارک پروژه تعيين تكليف گردد



7 

 

 (WPS)دستورالعمل جوشکاری  -5

منظور بازنگري دستورالعملهاي جوشكاري مورد نياز براي جوشكاري سازه مورد نظر مي باشد بنحوي كه از نظر 

كفايت ( محتواي الزم بر اساس استاندارد و ضوابط جوشكاري مرتبط متغيرهاي ضروري و)و كيفي( تعداد)كمي

بر اساس بازنگري الزامات  الزم را جهت ساخت محصول جوشكاري مطابق با الزامات و معيارهاي تعيين شده

 . قراردي برآورده نمايد

 دستورالعمل های آزمون غير مخرب   -6

مي باشد به نحوي كه اطمينان الزم را جهت اجراي  (NDT)غير مخرب هاي دستورالعمل آزمونمنظور بازنگري 

ضروري . اثربخش آزمونهاي غيرمخرب بر اساس دستورالعملهاي آزمون از قبل تعريف و تائيد شده برآورده نمايد

است محتواي دستورالعمل آزمون هاي غيرمخرب طوري تعريف و تنظيم گردد كه ضمن تبيين دقيق، كامل و 

انجام آزمون شرايط را براي هرگونه عدم انطباق و يا خطاي فردي و سيستماتيك منتفي شفاف شرايط و مراحل 

 .نمايد

 دستورالعمل های عمليات حررتی -7

مورد نياز در فرآيند ساخت محصول جوشكاري مي باشد؛ به عمليات حرارتي هاي دستورالعمل منظور بازنگري 

سرعت : کليه متغيرهای مرتبط با فرآيند عمليات حرارتی نظيرتعريف دقيق و شفاف )نحوي كه از نظر كمي و كيفي

های گرم کردن و سرد کردن، دماها و زمانهای نگهداری قطعه در محدوده های مورد نظر، شرايط محيطی کوره عمليات 

 .كفايت الزم را جهت ساخت محصول جوشكاري بنمايد( حرارتی، نحوه سرد کردن و پارامترهای ضروری ديگر

 

 

 (PQR)تأييد رويه های جوشکاری -8

خصوص دستورالعملهاي در مي باشد كه ( PQR)منظور تعريف فرآيند ارزيابي و تائيد رويه هاي جوشكاري

موضوع بصورت دقيق و شفاف در برنامه  تائيديه و الزم به ارزيابي و تائيد مجدد، اين فاقد( WPS)جوشكاري 

 .ريزيهاي مربوطه در نظر گرفته شود
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 صالحيت کارکنان جوشکاری تأييد -9

جوشكاران و اپراتورهاي )منظور بازنگري و تبيين فرآيند شناسايي، ارزيابي و تائيد صالحيت پرسنل جوشكاري

، بازرسي جوش و آزمونهاي غيرمخرب مي باشد، بنحوي كه (جوشكاري و هماهنگ كنندگان فعاليتهاي جوشكاري

انجام  و نيز صالحيت براي جوشكاران و اپراتورهاي جوشكاريانجام آزمون هاي تأييد اطمينان الزم را جهت 

به انضمام رويه ارزيابي و  (NDT)آزمونهاي غيرمخرب كاركنان پرسنل بازرس و  آزمون و صدور گواهينامه براي

 .تائيد صالحيت هماهنگ كنندگان فعاليتهاي جوشكاري مهيا نمايد

 انتخاب، شناسايی و قابليت رديابی  -11

نگري موضوع با هدف شناسايي متغييرها و مواردي است كه الزم است در خصوص آنها در اسناد و منظور باز

مدارک و سوابق كيفي مرتبط با فرآيند ساخت محصول جوشكاري قابليت شناسايي و رديابي برقرار گردد همراه 

 . نمايدبا برنامه ها، رويه ها و دستورالعملهاي اجرايي كه كميت و كيفيت موضوع را تضمين 

 مستقل همکاری نهاد بازرسی شاملبرنامه کنترل کيفيت  -11

منظور بازنگري اسناد، مدارک و برنامه هاي مرتبط با فرآيند بازرسي، كنترل كيفي جهت تعريف دقيق وظايف، 

مسئوليتها، اختيارات و نقش هر يك از عوامل دخيل در فرآيند بازرسي و كنترل كيفي، تبيين چگونگي تعامالت 

و ارتباطات في مابين آنها، رويه هاي اجرايي مرتبط با تدوين طرحها و برنامه هاي بازرسي و كنترل كيفي در 

در اين بخش از بازنگري فني مورد توجه و اهتمام بايد توسط سازنده مي شود كه  (QCP & ITP)سطوح مختلف

  .الزم قرار گيرد

 

 بازرسی و آزمون-12

منظور بازنگري برنامه هاي بازرسي و تست مرتبط با فرآيند ساخت محصول جوشكاري مي باشد به نحوي كه 

ضمن تبيين ايستگاه هاي بازرسي و تست، ضوابط، شرايط امكانات و منابع انجام آزمون و بازرسي مدون گردد، 

ا برنامه هاي بازرسي و تست تبط بدستورالعمل هاي مرمعيارهاي پذيرش نتايج بازرسي و تست تبيين شود، 

 .تدوين و تائيد گردد و نيز مدارک و مستندات مرتبط با سوابق كيفي محصول جوشكاري تعيين تكليف شود
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 پيمانکاران فرعی -11

درصورتيكه الزم از خدمات پيمانكاران فرعي استفاده گردد؛ در اين بخش از بازنگري فني الزم است؛ برنامه ها و 

با فرآيند شناسايي، ارزيابي و تائيد صالحيت اوليه پيمانكاران، رويه تعريف كار، ضوابط نظارت و رويه هاي مرتبط 

كنترل كار و خدمات پيمانكاران همراه با معيارهاي تحويل كار به منظور اطمينان از تعريف درست انجام كار، 

 .م مورد بازنگري قرار گيردسپردن كار به فرد واجد صالحيت، انجام صحيح كار و ايجاد سوابق كيفي الز
 

 عمليات حرارتی پس از جوشکاری-14

در صورت )منظور بازنگري اسناد و مدارک به منظور تبيين فرآيند انجام كار عمليات حرارتي پس از جوشكاري

ورد اطمينان از تدوين و تائيد دستورالعملهاي مرتبط با محتواي الزم از نظر تعريف متغييرها و پارامترهاي م( نياز

نياز، امكانات و منابع الزم، شرايط اجراي كار، الزامات بازرسي و كنترل كيفي و ثبت نتايج و اطمينان از ايجاد و 

 .دسترسي به سوابق كيفي الم از جمله اهداف بازنگري اين بند از الزامات فني مي باشد

 

 آزمون بچ مواد مصرفی جوش -11 

ي اجرايي به منظور تعريف و تعيين تكليف در خصوص شرايط و ضوابط منظور بازنگري رويه ها و دستورالعمالها

نمونه برداري و تست از مواد مصرفي جوشكاري مي باشد كه در صورت ضرورت الزم است فرايند انجام كار همراه 

معيارهاي پذيرش،  ، شرايط تست،، نوع آزمون هانمونه برداري و آماده سازي نمونه هانحوه با جزئيات الزم نظير؛ 

 .مستندات مربوط به نتايج كار و سوابق كيفي تهيه و تدوين گرددو 

ساير الزامات جوشکاری مانند مقدار فريت فلز جوش، پيرسازی، مقدار هيدروژن، -16

 پشت بند دايم، استفاده از کوبش، پرداخت سطح و  پروفايل جوش

منظور بازنگري برنامه ها، مدارک و مستندات، دستورالعملها و روشهاي اجرايي با هدف تببين فرايند و جزئيات 

ميزان فريت :  مي باشد بعنوان مثال( در صورت ضرورت و كاربرد)انجام هريك از موارد مذكور و يا موارد مشابه 

 ؛در صورت لزوم پيرسازي جوش. يد بازنگري شودروش اندازه گيري آن با همراه با( درصد فريت مجاز)فلز جوش 

ميزان . الزم انجام شود تمهيداتدر خصوص انتخاب فيلرمتال و نحوه عمليات حرارتي پس از جوش  الزم است
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باشد و بايد در  مي ترک هاي سرد هيدروژني و تردي هاي ناشي از آن پر اهميت رويهيدروژن موجود در جوش 

ههاي جلوگيري از ورود هيدروژن و روش هاي دفع آن بررسي هاي الزم انجام خصوص هيدروژن مجاز جوش، را

محدوديت ها در بكارگيري پشت  نيزو  باشند دائم باشد يا موقتممكن نوع پشت بند مورد استفاده كه . شود

استفاده از كوبش سطح جوش جهت تنش زدايي جوش و . بندهاي دائم و جنس آن بايد مورد بازنگري قرارگيرد

بزار انجام كوبش، الزامات پروفايل جوش و شكل گرده و همچنين در صورت نياز به سنگ زني و يا پرداخت ا

و  نحوه  موضوعخصوص صورت ضرورت و الزام الزم است در هستند كه در  ديگري مواردي از جملهسطح جوش 

 ..صورت پذيردانجام آن بازنگري 

به منظور دستيابی به نفوذ کامل بدون : به عنوان مثال)استفاده از روش های ويژه-17

 (پشت بند هنگامی که فقط از يک طرف جوشکاری می شود

از روش هاي ويژه جوشكاري استفاده مي شود مثل جوشكاري  منظور زمانيكه بر حسب الزامات كار الزم است

جوشكاري موج  پالسي، جوشكاري با پودر فعال كننده، جوشكاري تاندم و يا دوقلو، جوشكاري با سيم داغ،

ضروري است از طريق بازنگري مدارک و مستندات نسبت ، خاصساير موارد يا مربعي، جوشكاري فركانس باال و 

به تعريف دقيق و شفاف فرآيند انجام كار همراه با الزامات و معيارهاي پذيرش موضوع و اطمينان از ايجاد و 

 .دسترسي به سوابق كيفي مرتبط اقدام گردد

 جزئيات آماده سازی اتصال و جوش کامل شده ابعاد و-18

: منظور بازنگري اسناد و مدارک با هدف تعيين جزئيات و شرايط آماده سازي اتصاالت قبل از جوشكاري نظير

يا ، استفاده از فاصله اندازها و (Insert)زاويه پخ ها، اندازه دهانه ريشه، پاشنه پخ، استفاده از پركننده هاي ثابت

 .به انضمام شرايط تميز كاري و پرداخت جوشهاي كامل شده مي باشد موارد مرتبط

 (کارگاه و سايت)محل اجرای جوشها-11 
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يا سايت تكليف جوشهايي كه الزاما بايد در كارگاه منظور بازنگري برنامه هاي اجرايي با هدف تعريف و تبيين 

و يا بلعكس بر اساس شوند، بررسي امكان انتقال جوشكاري اتصاالتي كه بايد در سايت انجام شود به كارگاه  اجرا

مرتبط كه الزم فرآيند  تصميم گيري و اجراي موضوع تبيين و الزامات  جوشكاري، شرايط كارسهولت اجراي 

 ..گردد

 ...(باد و  دما، رطوبت،)شرايط محيطی جوشکاری مربوط به کاربرد فرايند-21

قابل قبول براي شرايط محيطي تبيين و تعريف الزامات مرتبط با  با هدفبازنگري مدارک و مستندات منظور 

محدوده مجاز دمايي، سرعت مجاز  :جوشكاري نظير اجرايمرتبط با عمليات جوشكاري و محدوديت هاي اجراي 

 .م مي باشدو امثاله باد و ميزان رطوبت مجاز حين اجراي فرايند جوشكاري

 رسيدگی به عدم انطباق ها -21

منظور بازنگري رويه ها و دستورالعملهاي مرتبط با فرآيند شناسايي، ثبت و ريشه يابي عدم انطباقهاي احتمالي 

در فرايند ساخت محصول جوشكاري همراه با فرآيند صدور اقدامات اصالحي و پيشگيرانه در خصوص كليه عدم 

به نحوي كه اطمينان الزم جهت . اتيك مرتبط با الزامات كيفيتي مختلف مي باشدانطباقهاي فردي و سيستم

شناسايي و ثبت موارد عدم انطباق، ايجاد بانك اطالعاتي از موارد عدم انطباق به منظور پايش آنها و نيز صدور و 

 .اجراي اقدامات اصالحي و يا پيشگيرانه اثربخش حاصل گردد

 (برون سپاری خدمات جوشکاری)رعی تبیین الزامات پیمانکاران ف
 :خدمات مرتبط با حوزه جوشكاري شامل موارد ذيل مي شود

  جوشکاری 

 بازرسی جوش 

   آزمون های غير مخرب 
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  عمليات حرارتی پس از جوشکاری 

سازنده مسئول برآورده شدن الزامات كيفيتي طي فرآيند ساخت محصول  ISO 3834بر اساس استاندارد 

لذا موظف است برنامه ريزي و اقدامات الزم را جهت اطمينان از برآورده الزامات كيفيتي . جوشكاري مي باشد

ل تماي ههرگاه سازندبنابراين . مرتبط با خدمات جوشكاري بعمل آورد جوشكاري در سطح اركان و عوامل اجرايي

الزم است نسبت به موارد زير  داشته باشدان در حوزه هاي چهارگانه فوق الذكر را به استفاده از خدمات پيمانكار

 :اقدام نمايد

از طريق ارزيابي پيمانكاران بر اساس الزامات مرتبط با حوزه خدمات برون سپاري نسبت به توانايي  -1

 .كيفيتي موضوع خدمات اطمينان حاصل نمايدپيمانكاران در تطابق و برآورده كردن الزامات 

با اجراي فرآيند بازنگري قرارداد نسبت به تبيين كامل، دقيق و شفاف الزامات قراردادي در زمان انعقاد  -2

 .اطمينان حاصل نمايدقرارداد 

برنامه هاي اجرايي خود را جهت چگونگي برآورده شدن /دستورالعمل مدون برنامه/ با ارائه روش اجرايي  -3

الزامات كيفيتي جوشكاري در سطح اركان و عوامل اجرايي مرتبط با الزامات كيفي مشخص نمايد و 

 . سوابق برنامه هاي اجرايي خود را بعنوان بخشي از سوابق كيفي حفظ نمايد

 زامات موضوع پرسنل جوشکاری، بازرسی و آزمون های غیر مخربتبیین ال
 :پرسنل جوشكاري، بازرسي و آزمونهاي غير مخرب شامل گروه هاي زير است

 جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری -1

 هماهنگ کنندگان فعاليتهای جوشکاری -2

 بازرسان جوش -3

 آزمون گران تستهای غير مخرب -4
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 ي جوشكاري را به صورت دستي يا نيمه اتوماتيك اجرا مي كنند و جوشكاران افرادي هستند كه فرايندها

 . مهارت آنان در اجراي با كيفيت فرايند جوشكاري نقش مهمي دارد

 اين افراد . اپراتورهاي جوشكاري افرادي هستند كه با فرايندهاي اتومات، ماشيني و رباتيك كار مي كنند

فعاليت ميكنند و توانمندي تئوريتيكال آنها در حوزه دستگاه و ( Setter)بيشتر به عنوان تنظيم كننده

و مونتاژ صحيح قطعات و آماده سازي  WPSفرايند مورد نظر و همچنين نحوه تنظيم دستگاه مطابق 

 .. براي جوشكاري مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت

  تخصص، تجربه و جايگاه افرادي هستند كه بر اساس دانش فنيجوشكاري هماهنگ كنندگان فعاليتهاي ،

سازماني امور برنامه ريزي هماهنگي، منترل و نظارت بر فعاليتهاي جوشكاري را در حوزه هاي مختلف 

فرآيندهاي جوشكاري، پرسنل، مدارک و مستندات، مواد و متريال پايه و مصرفي، ابزار و )مرتبط

بطور كلي مسئوليت برآورده شدن . رندبرعهده دا(تجهيزات، بازرسي و كنترل كيفي، استانداردها و غيره

الزم به يادآوري است؛ وظايف و مسئوليت هاي . الزامات كيفيتي جوشكاري بر عهده اين افراد قراردارد

 .تشريح شده است ISO 14731 اين افراد در استاندارد

 

رسي كافي و واجد صالحيت در حوزه هاي طرح ريزي، اجراي و باز كاركناننشان دهد بايد  سازنده -1

 .داردفرايندهاي جوشكاري در اختيار 

 .پرسنل جوشكاري بر اساس فرآيند مدون و تعريف شده مورد ارزيابي و تائيد صالحيت قرار مي گيرند -2

هماهنگ كنندگان فعاليتهاي جوشكاري داراي اختيارات كافي جهت ايفاي موثر نقش و مسئوليت خود  -3

 .مي باشند

مي شوند، اطالعات آنها بروز رساني مي شود و عملكرد آنها پرسنل جوشكاري بنحو مقتضي شناسايي  -4

 .تحت كنترل قراردارد
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 تبیین الزامات در حوزه تجهیزات
منظور ابزار و تجهيزات مرتبط با فعاليتهاي جوشكاري، بازرسي و آزمونهاي غيرمخرب مي باشد كه روي كيفيت 

بنابراين بسته به موضوع كار جوشكاري به لحاظ كمي و . سازه يا محصول جوشكاري مي توانند تاثيرگذار باشند

 .مع الوصف حداقل شامل موارد ذيل مي گردد. كيفي داراي تنوع فراواني مي باشند

 ترانسفورماتور هاي : منابع تغذيه جوشكاري نظيرAC  وDC ركتيفاير ها، دستگاه اينورتر، موتورجوش و دينام هاي ،

 جوشكاري 

 دستگاه هاي برشكاري پالسما، حرارتي، مكانيكي و يا روش هاي پيشرفته برشكاري، تجهيزات : تجهيزات برشكاري نظير

 آماده سازي سطوح و پخ زني 

 انواع كوره ها، پتوهاي الكتريكي، تجهيزات شعله اي همراه با نمايشگرهاي دما و : تجهيزات پيش گرم و پس گرم نظير

 امثالهم

 رها و امثالهم كه جهت فرايندهاي ساخت، مونتاژ، جوشكاري و ياعمليات حرارتي انواع قيد و بست ها، نگهدارنده، فيكسچ

 .استفاده مي شود

  انواع جرثقيل ها، حمل كننده ها، ليفتراک ها، سايد بوم ها و هر گونه وسائل ديگر كه جهت جابجايي قطعات و سازه هاي

 .جوشكاري استفاده مي شود

 هواكش ها، ماسك ها، سيستم : ني كه با فرايند ساخت در ارتباط است، نظيرتجهيزات ايمني فردي و ساير تجهيزات ايم

 هاي تهويه سالن ها، لباس و كفش ايمني و امثالهم

 كوره ها، آون هاي خشك كن و نگهدارنده،: كوره ها و گرم كن هاي پخت الكترود نظير 

  هاي سنگ فرز و امثالمتجهيزات و ابزارهاي تميزكاري سطوح شامل فرچه هاي دستي و برقي، دستگاه 

 انواع گيج هاي جوشكاري، كوليس، ذره بين، يوک، پراد، دستگاه : تجهيزات آزمون مخرب، غيرمخرب و بازرسي نظير

 آلتراسونيك، راديوگرافي و ساير تجهيزات پيشرفته بازرسي و تستهاي غير مخرب

 

را ساخت محصول جوشكاري يندهاي كاري مربوط به آجهت انجام فر و كافي سازنده بايد تجهيزات الزم -1

قابل استفاده و سالم باشند و  دردسترس،اين تجهيزات بايد در مواقع لزوم . در دسترس داشته باشد

خراب باشد، كاليبره نباشد و )اگر تجهيزي فاقد كيفيت الزم باشد. خروجي آنها صحه گذاري شده باشد

از ساير تجهيزات تميز ( In active)بايد با برچسب غير فعال (اشداستفاده از آن مورد تأييد سازنده نب

قابل قبول وجود تجهيز فاقد كيفيت در خط بدون برچسب غير فعال حتي اگر استفاده نشود، . داده شود

 . نمي باشد
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اين فهرست . سازنده بايد فهرستي از تجهيزات اساسي مورد استفاده در فرآيند ساخت را نگهداري كند -2

نام و مشخصات كلي دستگاه، كد شناسايي دستگاه و محل استقرار دستگاه در فرآيند : حداقل شامل بايد

 . ساخت باشد

اين . سازنده بايد مشخصات اساسي تجهيزات را تعريف نمايد و ظرفيت و قابليت هاي آنها را تعيين كند -3

 :و موارد موثر ديگر نظير( نابعاد و  وز)مشخصات فني ماشين ها، مشخصات فيزيكي آنها : قابليت شامل

  از نظر وزن و ابعادجرثقيل ها و توان حداكثر ظرفيت 

  توانمندي تجهيزات مكانيزه و اتوماتيك 

  ابعاد، دماي كاري : مثل كوره ها براي عمليات حرارتي پس از جوشكاريمشخصات ابعاد و حداكثر دماي 

 ظرفيت دستگاه هاي برش، خمش و رولينگ 

در خصوص دستگاه هاي جديد و يا دستگاه هاي بازسازي شده به منظور اطمينان از صحت عملكرد آنها، -4

، واسنجي و (در صورت لزوم)و تضمين كيفيت كاركردشان الزم است؛ پس از نصب عالوه بر كاليبراسيون

قرار گيرند و  اعتباربخشي آنها با استفاده از آزمون هاي مناسب عملكردشان مورد تصديق و صحه گذاري

 . نتايج آن مستند سازي گردد

اين برنامه . از تجهيزات داشته باشد و بازرسيهاي دوره اي سازنده بايد برنامه هاي مدوني جهت نگهداري -5

كه بر  موثر بر كيفيت و صحت عملكرد تجهيزها بايد اطمينان دهد كه تمامي متغيرها و پارامترهاي 

در دوره هاي زماني معين و توسط افراد با صالحيت تحت  باشد؛مي تأثيرگذار  كار جوشكاري كيفيت

 :مثال هايي از اين موارد شامل موارد زير است. قرار گيرد و سوابق آن حفظ شود بازرسي

  امثالهمآمپرسنج ها، ولت سنج ها، دبي سنج ها و 

 مهره ها و اتصاالت ،بست ها ،كابل ها، شيلنگ هاي گاز محافظ و آب خنك كاري 

 هاي اندازه گيري دما ابزار 

 سيم رسان ها و مجاري سيم رو 

 در تجهيزات جوش مكانيزه و اتوماتيك يسيستم هاي كنترل 

  تورچ ها و گان هاي جوشكاري 

 فن ها و سيستمهاي خنك كاري 

     راهنماها در تجهيزات جوشكاري مكانيزه و برشكاري مكانيزه 
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 تبیین الزامات موضوع فعالیتهای جوشکاری
در دستورالعملهاي مربوطه را را همراه با توليد محصول جوشكاري  ساخت واجرايي فرآيند برنامه  بايدسازنده 

                    . كه حداقل شامل موارد ذيل مي گردد روش اجرايي مدون بازنگري نمايد غالب

 برنامه ريزی توليد  -1

 عمليات ساخت سازه ترتيب و توالي)  Operation Process Chart)  قطعات، مجموعه ها و مونتاژ ساخت : نظير

 نهايي 

  ( جوشكاري، بازرسي  و   ،برشكاري، خمكاري، مونتاژ: نظير) شناسايي فرآيندهاي ساخت و توليد ...  

  ارجاع به دستورالعمل جوشكاري 

  رعايت ترتيب و توالي جوشكاري(Welding Sequence ) 

  از فرآيندهاي ساخت و توليد  تشريح ترتيب و زمانبندي انجام هر يك 

   اختصاص كاركنان تأييد صالحيت شده براي فرآيند جوشكاري 

 بر اساس برنامه بازرسي و ( قبل، حين و بعد از جوشكاري)تشريح ترتيب و توالي آزمايش و بازرسي

 (  Inspection Testing Plan)تست

 (  WPS) مشخصات دستورالعمل جوشکاری  – 2

را بر اساس روش اجرايي مدون بازنگري نمايد و ( WPS)جوشكاري هاي سازنده بايد مشخصات دستورالعمل 

  .اطمينان حاصل نمايدنسبت به استفاده از آنها در فرآيند ساخت محصول جوشكاي 

 (  PQR) تأييد صالحيت دستورالعمل های جوشکاری   -1

فرآيند ساخت بر اساس روش اجرايي بل از استفاده در بايد ق(  WPS) مشخصات دستورالعملهاي جوشكاري 

 .مدون با در نظر گرفتن الزامات مرتبط مورد بازنگري و تائيد قرار گيرد

 دستورهای کاری  -4

و كه براي استفاده جوشكاران باشد  بگونه اي ( WPS) مشخصات دستورالعمل جوشكاري و نگارش اگر زبان 

آمپر، ولتاژ، نوع : نظير) مورد نياز جوشكاران پارامترهاي اصلي و ضروريبايد اپراتورهاي جوشكاري مشكل باشند، 
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دراختيار جوشكاران و اپراتورهاي جوشكاري قرار تهيه و در قالب دستورهاي كاري  را ... (و ، طرح اتصالالكترود

   .گيرد

 دستورالعمل آماده سازی و کنترل مستندات  -5

آماده سازي و كنترل مستندات  تشريح چگونگي براي اي اجرايي مدونيسازنده بايد دستورالعمل ها و روشه

، سوابق تأييد صالحيت ( WPS) براي مثال دستورالعمل مشخصات جوشكاري )؛ مربوط به كيفيت ايجاد و نگهداري نمايد

 (، گواهينامه هاي تأييد صالحيت جوشكاران و اپراتورهاي جوشكاري ( PQR) دستورالعمل جوشكاري
 

 الزامات موضوع مواد مصرفی جوشکاری تبیین
 : مواد مصرفی جوشکاری عبارتند از متداولترين

  الكترودهاي روپوش دار، سيم توپر)پركننده هاي جوشكاري (Solid )، سيم تو پودري  (Flux Cored ) ،

   (   Metal cored) سيم هاي مغزه دار فلزي 

   پودرهاي جوشكاري (Welding Fluxes ) 

  محافظ جوشكاري گازهاي(Welding Gases  ) 

روشهاي اجرايي و يا دستورالعملهاي مدوني جهت تشريح فرآيند شناسايي، بازرسي، تست، سازنده مي بايست   

  .نگهداري و جابجايي مواد مصرفي جوشكاري مدون و اجرا نمايد

Batch Testing  (آزمايش بهر :)آناليز : نظير) آزمايش نمونه سري توليد كه شامل مجموعه اي از آزمايشها  عبارت است از

مي باشد و با هدف اطمينان از تطابق مشخصات محصول با الزامات استاندارد ... ( شيميايي، استحكام، ضربه، نفوذ هيدروژن و 

وي سري توليد شده از مواد مصرفي جوشكاري ساخت محصول توليدي و يا بر اساس الزامات حاصل از بازنگري الزامات قرارداد بر ر

 . انجام مي شود

 (  Batch Testing)آزمايش بهر -1

شده  بر اساس نتايج حاصل از بازنگري الزامات قراردادي تعريفآزمايش بهر مواد مصرفي جوشكاري درصورتيكه 

  .ضروري مي باشدباشد 
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 دستورالعمل انبارش، جابجايی، شناسايی و استفاده از مواد مصرفی جوشکاری  -2

سازنده بايد دستورالعمل جهت تبيين شرايط و ضوابط انبارش، جابجايي، شناسايي و استفاده از مواد مصرفي 

  .با هدف پرهيز از موارد ذيل مدون و اجرا نمايدجوشكاري 

 به مواد مصرفي جوشكاري  جلوگيري از خسارت و آسيب ها مكانيكي 

 (جذب رطوبت و چربي، اكسيداسيون و فاسد شدن)جلوگيري از آلودگي و فساد مواد مصرفي جوشكاري 

  شناسايي و استفاده مناسب از مواد مصرفي جوشكاري 

 در خصوص مواد مصرفي جوشكاري بر اساساست الزامات و توصيه تأمين كنند گان  الزمسازنده  :توصيه

 . يا روش اجرايي مدون عملياتي نمايد دستورالعمل

 تبیین الزامات موضوع متریال پایه
بر اساس الزامات حاصل از فرآيند  پايه جوشكاريمواد  سازنده بايد ضمن تهيه و تدوين مدارک فني مربوط به

ي را تشريح و پروژه، الزامات مرتبط با فرآيند شناسايي، نگهداري و انبارش متريال پايه جوشكارالزامات  بازنگري

 .اجرا نمايد

 شناسايی متريال پايه   -1

براساس  بايد مطابق روش اجرايي يا دستورالعمل تعريف شده و (...و اتصاالت ،ورق، لوله)شناسايي متريال پايه  

عبارت است  مواردي كه در شناسايي متريال پايه مد نظر قرار مي گيرداز جمله  .انجام شود الزامات فني قرارداد

 : از

 ( مطابق با استاندارد)كد فني مواد اوليه 

  (  شامل طول، عرض، ضخامت، قطر و ) ابعاد .... 

  شمارهBatch ،eat no   ،Lot no و ... 

 ( در صورت لزوم)شماره يا كد مربوط به گواهينامه تأييد مواد 

حفظ محصول جوشكاري ساخت  فرآيندكد هاي شناسايي مواد بايد از لحظه تأمين، تست و تأييد و در سرتاسر 

 .شود
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 ال پايه انبارش و نگهداری متري -2

متناسب با نوع و ويژگيهاي متريال پايه از يك طرف و شرايط محيطي از طرف ديگر الزم است؛ حداقل الزامات و 

( همورق، پروفيل، لوله، اتصاالت و امثال: نظير) شرايط الزم جهت انبارش و نگهداري مواد و متريال پايه جوشكاري

بهرصورت الزم است شرايط به گونه اي در نظر گرفته شود؛ كه قابليت شناسايي و رديابي . تعريف و اجرايي گردد

حفظ گردد وً از آسيب هاي مكانيكي و تغيير فرم، تشكيل پيل گالوانيك و خوردگي جلوگيري گردد بعنوان 

 . از تماس متريالهاي پايه با مواده خورنده، رطوبت و خاک جلوگيري شود: مثال

 تبیین الزامات موضوع عملیات حرارتی
 :عمليات حرارتي پس از جوشكاري مي تواند به يكي از علل زير انجام مي شود

 عمليات حرارتی تنش زدايی پس از جوشکاری 

 از ترک سرد هيدروژنی سهولت درخروج هيدروژن محبوس در فلز جوش جهت جلوگيری 

 نرمال کردن ساختار جوش جهت يکنواختی با ساختار فلز پايه 

  آنيل به منظور کاهش سختی فلز جوش 

 : لذا سازنده بايد. باتوجه به اينكه عمليات حرارتي پس از جوشكاري تأثير بسزايي روي كيفيت جوشكاري دارد

(  PWHT)نوع عمليات حرارتي پس از جوشكاري نسبت به تهيه و تدوين و تائيد مشخصات دستورالعمل هر -1

 . براساس روش اجرايي مدون و با در نظرگرفتن الزامات قراردادي اقدام نمايد

تأمين تجهيزات، اطمينان از صحت عملكرد و كاليبراسيون هرگونه تجهيزات عمليا ت حرارتي پس از  -2

 : كه ازجمله آنها عبارت است از( PWHT)جوشكاري 

  كردن شامل كوره وتجهيزات گرم.... 

  تجهيزات اندازه گيري و ثبت دما 

 مخزن كوئنچ، فن، كمپرسورهاي هوا و : تجهيزات خنك كننده نظير ... 

  تجهيزات حمل و نقل و جابجايي قطعات 

 ( PWHT)نظارت و ثبت پارا مترهاي اجرايي عمليات حرارتي پس از جوشكاري -3

 :  با حداقل شرايط زير(  PWHT) رتي پس از جوشكاريايجاد و حفظ سوابق مربوط به عمليات حرا - 4
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  پيروي از مشخصات دستورالعمل از پيش تدوين و تائيد شده 

  قابليت رديابي به محصول مشخص 

 ثبت موارد عدم انطباق احتمالي 

   انجام اقدامات  اصالحي الزم و صحه گذاري رفع عدم انطباق هاي ثبت شده 

 آزمایشتبیین الزامات موضوع بازرسی و 

سازنده موظف است برنامه ها، روشها و دستورالعملهاي مرتبط با فرآيند بازرسي و كنترل كيفي را بر اساس 

روشهاي اجرايي مدون و با درنظر گرفتن الزامات و معيارهاي منتج از فرايند بازنگري قرارداد تهيه نمايد و آنرا 

از جمله مواردي كه الزم . وابق كيفي حفظ نمايداجرايي نموده و نتايج و مستندات مرتبط را بعنوان بخشي از س

 :  است در اين فرآيند مورد توجه قرار گيرد عبارت است از

 بازرسی و آزمايش های قبل از جوشکاری  -1

 هاي تائيد صالحيت جوشكارها و اپراتورهاي جوشكاريتناسب و اعتبار گواهينامه 

 مناسب بودن مشخصات دستورالعمل جوشكاري(WPS  ) 

 هاي جوشكاري  رويهتاييديه  ينان از وجوداطم(PQR)  

 تأييد متريال پايه    و  شناسايي 

  شناسايي و تأييد مواد مصرفي جوشكاري 

  آماده سازي اتصاالتتائيد (نوع اتصال، زاويه پخ، : شاملRoot opening  ،Root face  و ) ...  

 اطمينان از مونتاژ صحيح (Fit up ) اتصاالت مناسب و تراز بندي 

 پيشگرم كردن جهت پيشگيري از پيچيدگي :  الزامات خاص نظير 

 مناسب بودن شرايط محيطي براي جوشكاري 

 

 



21 

 

 بازرسی و آزمايش های حين جوشکاری  -2 

 جوشكاري مطابق  اطمينان از صحت اجراي پارامترهاي اساسيWPS (جريان جوشكاري، : مثال

 (ولتاژ قوس و سرعت پيشروي

  درجه حرارت پيش گرمايش و بين پاسياطمينان از مناسب بودن و رعايت 

 هاي فلز جوشپاس هاي جوشكاري، شكل پاسها و اليه بين اطمينان از تميز كاري مناسب 

  ( در صورت لزوم ) شيار زني طرف پشت 

 رعايت ترتيب و توالي جوشكاري 

  نگهداري مناسب مواد مصرفي حين فرآيند جوشكاري جهت جلوگيري از آلوده شدن، جابجايي

پخت الكترود هاي جوشكاري )صحيح مواد مصرفي جوشكاري از آون ها تا محل جوشكاري 

 ( مطابق دستورالعمل و توصيه سازنده الكترود

 ( گيردكنترل ابعادي و اعوجاج قطعات مورد بازرسي قرار مي )كنترل پيچيدگي 

 (در صورت لزوم)هر گونه آزمايش مياني   

 بازرسی و آزمايش های بعد از جوشکاری  -1

  بازرسي چشمي 

  ( بازرسي و كنترل ابعادي جوش و سازه : شامل) تركيب، شكل و ابعاد سازه ارزيابي 

  نتايج و نمودارهاي عمليات حرارتي  پس از جوشكاري 

   ضرورتتكميلي برحسب آزمايشهاي غير مخرب (شامل :VT   ،PT  ،MT ،UT  ،RT و ) ... 

  ( در صورت لزوم)آزمايشهاي مخرب 

 وضعيت بازرسی و آزمايش  -4

 يدر فرمت گزارشهااطالعات الزم و  شود مشخص احتمالي عيوبناپيوستگيها و  ،محل انجام آزمايشالزم است؛ 

 . جهت قابليت شناسايي و رديابي موضوع ثبت گرددمربوطه 
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 الزامات موضوع عدم انطباق و اقدامات اصالحیتبیین 

سازنده موظف است بر اساس روش اجرايي مدون فرآيند شناسايي، ثبت، بررسي و صدور اقدامات اصالحي و يا 

اقدامات پيشگيرانه را همراه با شرايط صحه گذاري اقدامات اصالحي و بسته شدن موارد عدم انطباق را تشرح 

الزم است كليه الزامات كيفيتي را تحت پوشش قرار دهد و فرآيند ايجاد و نگهداري فرآيند مدون شده  .نمايد

 .سوابق كيفي مربوطه را بيان كند

 تبیین الزامات موضوع شناسایی و رد یابی

سازنده موظف است از طريق تهيه و تدوين روشهاي اجرايي و دستورالعملهاي مدون نسبت به برنامه ريزي و 

در خصوص موارد ضروري كه قابليت شناسايي و رديابي  ايجاد به منظور اطمينان ازط الزم ايجاد شرايط و ضواب

 . حداقل شامل موارد زير مي گردد؛ اقدام نمايد و سوابق و مدارک مثبته را ايجاد كند

 حداقل موارد الزم جهت شناسايی در خصوص محصول جوشکاری 

  شناسايی برنامه های توليد 

  شناسايی کارتهای مسير يابی حين فرايند ساخت 

  شناسايی محلهای جوشکاری در سازه 

 شناسايی کارکنان و دستورالعملهای آزمايش غير مخرب  

  شناسايی مواد مصرفی جوشکاری 

  شناسايی متريال پايه جوشکاری 

 شناسايی محل های تعميرات 

 محصول جوشکاری در خصوص حداقل موارد الزم جهت رديابی 
  تجهيزات جوشکاری تمام ماشينی  و اتوماتيک 

  جوشکارها و اپراتورهای جوشکاری 

  متريال پايه 

 مشخصات دستورالعمل جوشکاری 
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 تبیین الزات موضوع سوابق کیفیت
اطمينان از كيفيت و تضمين آن در خصوص محصول جوشكاري بعنوان يك فرآينده ويژه تنها هنگامي 

وظيفه  سازندهلذا . ميسر مي شود كه سوابق كيفيتي محصول از نظر كمي و كيفي موجود و قابل ارائه باشد

و نگهداري سوابق  دارد بر اساس روش اجرايي و دستورالعمل مدون نسبت به تعريف فرآيند شناسايي، ايجاد

 :كيفيتي از نظر كمي شامل موارد ذيل مي شوند اقدام نمايد

 سوابق بازنگری الزامات و بازنگری فنی 

 مستندات بازرسی مواد و متريال های پايه 

 مستندات بازرسی مواد مصرفی جوشکاری 

 مشخصات دستورالعمل جوشکاری و بازرسی 

 سوابق نگهداری تجهيزات 

  1دستورالعمل جوشکاریسوابق تائيد صالحيت  (WPQR) 

 گواهينامه های تائيد صالحيت جوشکارها و اپراتورهای جوشکاری 

  برنامه های ساخت و توليد 

 های کارکنان آزمايشهای غير مخربگواهينامه 

 مشخصات و سوابق دستورالعمل عمليات حرارتی 

 دستورالعلها و گزارشهای آزمايشهای غير مخرب و آزمايشهای مخرب 

 ای ابعادیگزارشه 

 سوابق تعميرات و گزارشهای عدم انطباق 

 ساير مستندات الزم متناسب با الزامات قراردادی و اصول حرفه ای انجام کار 
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