
 ترجمه و تنظيم : مهديه شاد پيروز

 آشنايي با مجموعه استانداردهاي بين المللي

 ISO5817 2003قسمت دوم 

 )(جوشكاري ذوبي در فوالد - نيكل ، تيتانيوم ، و آلياژهاي آنها

 پيشگفتار

ISO (سازمان بين المللي استاندارد سازي) اتحاديه جهاني موسسات استاندارد است. كار آماده كردن استانداردهاي بين المللي 
معموالً به واسطه كميته هاي فني انجام ميشود. هر عضو عالقمند به موضوعات كميته هاي فني حق شركت  در نمايندگي 

 نسبت به استاندارد نمودن بين المللي در (IEC) همكاري نزديكي با كميسيون الكتروتكنيكي بين المللي ISOكميته را دارد. 
 كليه موارد دارد.

ISO/5817 توسط كميته فني ISO/TC44 (جوش و فرايندهاي جوشكاري ) و كميته فرعي SC10 ، در زمينه الزامات
 جوشكاري فلزات را فراهم نموده است.   

 در همكاري با "جوشكاري و فرايندهاي پيوسته" ISO/TC44 ) توسط كميته فني EN ISO 5817:2003اين استاندارد (
  آماده شده است. "جوشكاري" CEN/TC121دبيرخانه كميته فني 

 برابر است. كه ISO 5817:2003 ترجمه رسمي زبان انگليسي است كه با EN ISO5817:2003استاندارد انگليسي 
  شده است. BS EN 25817:1992جانشين 

 به اين متن حالت استاندارد ملي داده و 2004استاندارد اروپايي با انتشار يك متن يكسان يا پيش نويس در اوايل آوريل سال 
 آن را مورد تأييد قرار داده است. 

 EN( COMITTE EUROPEANاين مدرك تحت نظارت كميسيون اروپايي و انجمن تجارت آزاد اروپايي به 

NORMALISATION ( .داده شده است. و نيازهاي ضروري ادارات اروپايي را برآورده ميسازد  

 هيئتهاي استانداردهاي ملي استراليا، بلژيك، جمهوري چك، دانمارك، فنالند، فرانسه، آلمان، يونان، مجارستان، CENاعضاي 
 ايسلند، ايرلند، ايتاليا، لوكزامبورگ، جزيره مالت، هلند، نروژ، پرتقال، اسلواكي، اسپانيا، سوئد، سوئيس و بريتانيا هستند. 

 (كميته انحصاري جوشكاري ) واگذار شده است ، كه WEE/-/1دخالت بريتانيا در آماده كردن اين استاندارد به كميته فني 
 تضمين موارد زير را بعهده دارد: 

 -  رفع ابهام متون براي استفاده كنندگان از استاندارد .1

 - ارائه هرگونه پيشنهاد و تغيير به مسئول كميته هاي بين المللي و اروپايي جهت بررسي پيشنهاد .2

 - اعالم پيشرفتهاي مربوط به كميته هاي بين الملل و اروپا به كميته فني . 3



 كشورهاي شرح داده شده در زير سازمانهاي استانداردهاي ملي هستند كه به انجام اين CEN/CENELECبر طبق مقررات 
استراليا، بلژيك، جمهوري چك، دانمارك، فنالند، فرانسه، آلمان، يونان، مجارستان، ايسلند، ايرلند، استاندارد ملزم شده اند: 

 .  ايتاليا، لوكزامبورگ، جزيره مالت، هلند، نروژ، پرتقال، اسلواكي، اسپانيا، سوئد، سوئيس و بريتانيا

اين نشريه شامل تمام شرايط الزم قرارداد نميشود. مصرف كنندگان مسئول كاربرد صحيح ميباشند. پيروي از اين استاندارد 
 مصونيت تعهدات قانوني را رأساً اعطا نميكند. 

 آلماني) وجود دارد . ترجمه زبانهاي ديگر بوسيله ترجمه – فرانسه –اين استاندارد اروپايي در سه ترجمه رسمي (انگليسي 
 در زبان رسمي و اطالع به اداره مركزي كه همان حالت ترجمه رسمي را دارد ساخته CENتحت مسئوليت يكي ازاعضاي 

 ميشود. 
 نكته : هر ويرايش جديد شامل اصالح و حذف موارد در ويرايش قديم ميباشد. 

 مقدمه 

استاندارد بين المللي بايستي به عنوان مرجعي در پيش نويس كدهاي كاربردي و يا استانداردهاي كاربردي استفاده شود . كه 
 ميباشد كه برخي از ISO6520-1شامل مجموعه اي مختصر از عيوب ذوب جوشكاري براساس سيستمهاي داده شده در 

  مستقيماً با هم دسته بندي و بكار برده شده اند. ISO6520-1عيوب توصيف شده در 

هدف استاندارد بين المللي تعيين محدوده عيوبي است كه ممكن است در توليد اتصاالت جوشي كارخانه اي بوجود آيد .  كه 
مجموعه اي از خصوصيات ابعادي را كه ميتواند براي يك كاربرد خاص ساخته شود فراهم نمايد . سطح كيفيت در هر مورد 

بايستي توسط كاربر استاندارد يا طراح مسئول كارخانه سازنده ، مصرف كننده و يا ديگر قسمتهاي مرتبط تعريف شده باشد . 
سطح كيفيت بايستي قبل از شروع توليد و ترجيحاً در مرحله قرارداد  با سفارش كارفرما تعيين شود . كه براي اهداف خاص 

 امكان اضافه نمودن جزئيات اضافي وجود دارد. 

سطوح كيفيت ارائه شده در استاندارد بين المللي اطالعات اساسي مرجع(و نه دقيقاً مرتبط با هر كاربرد خاص) را فراهم ميكند. 
كه به انواع اتصال جوش در يك ساختار توليد شده و محصول كامل شده و تركيب كننده خودش اشاره ميكند. بنابراين ممكن 

 است تفاوت سطوح كيفيت شامل اتصاالت جوش اختصاصي در همان محصول يا جزء تركيب كننده باشد. 

معموالً الزم است اندازه عيوب براي يك جوشكاري خاص را در يك سطح استاندارد بررسي نمود  در برخي موارد الزم است 
 كيفيت سطوح مختلف را براي عيوب مختلف در همان اتصال ذوب تعيين كرد. 

انتخاب كيفيت سطح براي هر كاربرد ميبايست با در نظرگرفتن طرح ، فرآيندهاي ثانوي(براي مثال عمليات سطحي) ، نوع 
تنش وارده (براي مثال ساكن ، متحرك) ، شرايط دستگاه (براي مثال دما ، محيط) و نتايج و اهميت نقص شرح داده شود . 

 عوامل اقتصادي شامل هزينه جوشكاري، بازرسي ، آزمايش و تعميرنيز از اهميت برخوردار ميباشند. 

گرچه اين استاندارد بين المللي شامل انواع عيوب مربوط به فرآيندهاي جوشكاري ذوبي ميباشد ، مواردي كه دركاربردهاي 
 خاص قابل اجرا هستند ميبايست مورد توجه قرار گيرد. 

در مورد عيوبي كه بازرسي و ارزيابي آنها برحسب ابعاد واقعي ذكر شده اند ممكن است نياز به استفاده از يك يا چند روش 
آزمايش غير مخرب وجود داشته باشد . اندازه و كشف عيوب بستگي به روشهاي بازرسي وسطح آزمايش معين در كاربرد 

 شامل ارتباط بين ISO 17635استاندارد و يا قرارداد دارد . (نياز به بازرسي عيوب موضوع استاندارد بين المللي نيست . گرچه 
 سطح كيفيت و سطح قبول روشهاي متفاوت آزمايشهاي غيرمخرب ميشود.)



اين استاندارد بين المللي مستقيماً با آزمايش چشمي جوش قابل اجرا است. الزم است مشكالتي را كه در محدوديت استفاده از 
، مايعات نافذ ، ذرات مغناطيسي) قابل اجرا در پروژه  آزمايشهاي غيرمخرب(شامل اولتراسونيك، راديوگرافي ، تست ادي كارنت

 ها كه ممكن است نياز به هماهنگي(بازرس و آزمونگر غيرمخرب) داشته باشد را بررسي نمود.

ميزان عيوب با توجه به پروسه جوشكاري معمولي در استاندارد آورده شده است و پروژه هاي دقيقتر كه نياز به فرآيندهاي 
 اضافي صنعتي(براي مثال برش يا جوش تحت شرايط آزمايشگاهي شديد يا فرآيندهاي جوشكاري ويژه) دارد را شامل نميشود. 

 از طريق هيئت استانداردهاي ISO/TC 44/SCجهت دريافت  گزارشهاي رسمي از استاندارد بين المللي بايستي به دبيرخانه 
  دريافت نمود. 0TUWWW.ISO.ORGU0Tبين المللي دستور داده شود . كه ميتوان فهرست كامل را از 

 (SCOPE) محدوده استاندارد – 1

استاندارد بين المللي ، سطوح كيفيت عيوب را در اتصاالت جوشي - ذوبي (به جز جوش شاه تير) در تمام انواع فلزات ( نيكل، 
  ميليمتر است. 6تيتانيوم  و آلياژهاي آنها ) فراهم ميكند . كه شامل ضخامت مواد باالي 

  ارائه شده است. ISO 13919-1سطوح كيفيت براي اتصاالت جوش شاه تير در فلزات در 
  معرفي شده است. B,C,Dسه سطح كيفيت بخاطر امكان وجود يك دامنه جوش وسيع داده شده است كه با نشانه هاي 

 سطوح كيفيت،  به كيفيت محصول از نظر ساخت محصول مناسب اشاره ميكند . 
 اين استاندارد بين المللي شامل مطالب ذيل ميباشد:

 - فلزات 1

  -  فوالد و آلياژهاي فوالد1-1
 - نيكل و آلياژ نيكل 2-1
 - تيتانيوم و آلياژ تيتانيوم 3-1

 - انواع جوشكاري2

  - جوشكاري اتوماتيك ، مكانيزه و دستي2-1
  - موقعيتهاي جوشكاري2-2
 - حالتهاي جوشكاري( جوش سر باال ، جوش گوشه و اتصاالت منشعب)3-2

  :ISO 4063-  فرآيندهاي جوشكاري و زيرمجموعه هاي تعريف شده آن بر طبق 3

 )11( شماره فرايند (SMAW)-  جوشكاري قوس فلزي بدون گاز محافظ 3-1

 )12 (شماره فرايند (SAW)-  جوشكاري زيرپودري 3-2

 )13( شماره فرايند (MIG-MAG)-   جوشكاري تحت گاز محافظ 3-3

 )14 (شماره فرايند (TIG)با الكترودهاي غير مصرفي  -   جوش گاز محافظ4-3

 )15( شماره فرايند (PAW)-   جوش قوس پالسما 5-3

 )31 (شماره فرايند (OFW)-  جوش گازاكسي سوخت (تنها براي فلز) 6-3

 نكته : جنبه هاي مربوط به متالوژي فلزات براي مثال: اندازه ذره و سختي شامل استاندارد بين المللي نميباشد. 
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