


ی فنی شرکت بین المللی مهندسین مشاور و بازرس
شرقآزما جوش 



شرح خدمات بازرسی فنی جوش و تست های غیر مخرب، 
، بازرسی مواد اولیه ، بازرسی پیچ و مهره و کنترل ابعادی

DTترکمتر و تست های مخرب 





رل فعالیت رسمی خود را به لطف الهی آغاز نموده و با ارائه خدمات صادقانه و مستمر در زمینه بازرسی فنیی ننتی1383مهندسین مشاور از سال این 
هیا، مخیازن ، پل های تجاری و اداری، سوله ها، مجتمع نشور اعم از ساختمان های مسکونی، هتل هاصنعت های فلزی بخش سازه نیفیت جوش در 

ندسیان همچنین با بهره گییری از متخصصیان و مه. توانسته است جایگاه مناسب و شایسته ای را در این خصوص بدست آورد... لوله و، خطوط ذخیره
هیا آنین مجرب و نارآمد و رعایت الزامات و مقررات ملی ساختمان و استانداردهای بین المللی جوش و اخذ مجوزات الزم از سازمانهای ذیربط و مهمتر

تاننون و نیز اخذ مجوز بین المللی و ثبت آن در اداره 1389خدمات مشاوره از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از سال 3رتبه
رنت مسکونی و اقامتی در نشیور از قبییل شی-تجاری –ساخت پروژه های اداری های ثبت نشوری را داشته و افتخار همکاری با بزرگترین مجموعه 

توس گام و شرنت زیبا سازه( پروژه های آرمان مشهد، نگین اطلس بم، نگین اطلس یاسوج ، اطلس مال ، پروژه چند منظوره فرمانیه،) ایرانیان اطلس 
–اد پروژه هزاره سوم ساختمان مرنزی بانک پاسیارگ)بانک ملل ، بانک پاسار گاد : سرمایه گذار –برای پروژه یاس 95اخذ طرح برتر فوالدی در سال 

سیازه و موفق به اخذ پروژه برتر برای شهر رویایی پدیده  اخذ لوح برترین پروژه نشور در شهربازی پدیده شیاندیز از انجمین( 96اخذ پروژه برتر سال 
5تل شرنت سایه گستر مرو، شرنت سرمایه گذاری تات وابسته به بانک آینده پروژه های موفق هQCو هتل پدیده در قالب 91های فوالدی در سال 
با همکیاری شیرنت ( اور هال ها و بوژی ها)، مگا پروژه عظیم مشهدمال شده ایم و همچنین ارائه خدمات ویژه در قطار شهری 92ستاره روتانا از سال 

فن آواران انرژی توس و همکاری با ده ها مجموعه عظیم دیگر در سراسر نشور مانند شهرداری مشهد، اداره نیل مسیکن و شهرسیازی نشیور، بنییاد
ت به مدت شایان ذنر اس،است، را داشته (ملت، صادرات، مسکن ، نشاورزی)، بانک های (ص)قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء -مسکن انقالب اسالمی

.سال به عنوان شرنت برتر در این حوزه برگزیده شده است7

با گرد ده نهمشاور بین المللی جوش آزما شرق از نیروهایی با سوابق درخشان نه هر یک به تنهایی از قابلیت های ویژه ای برخوردارند، تشکیل ش
رین ها ل بهتنباهم آمدن آنها مجموعه توانمند و هدفمندی را به وجود آورده و با استعانت از خداوند متعال نوید ارائه بهترین خدمات را برای آنان نه د

.می باشند به ارمغان آورده است



ی فنی جوش و عزیز ارائه دهیم و با پیاده سازی فرهنگ بازرسشما نارفرمای هر چند ناچیز ولی شایسته به خدمات امید آنکه بتوانیم با 
و ایمن سازی سازه های فلزی تا سرحد توانمان مانع بروز حوادث ناگوار و دلخراشی همچون غم نامه زلزله بم ، زلزله سر پل ذهاب

.باشیم....
باشد نه قدمی نوچک در جهت پیشرفت نشور عزیزمان ایران برداشته و با یاری خداوند به فراتر از آن نیز 

.که ما ایرانی هستیم و می توانیماندیشیم، چرا می 

توانتماممحترمنارفرمایاهدافپیشبردبرایمخربغیرآزمایشاتوجوشبازرسیزمینهدرساله19سابقهبهتوجهباشرنتاین
.میدهدسوقنشورسطحدرشدنبرترسمتبهراپروژهجدیدراهکارهایارائهباوگرفتهناربهراخود

.گرددمیحضورتقدیمذیالًمشاورمهندسینایناجراییروش

فلزیاسترانچرسازندهپیمانکارانتخابوتعییندرمشاوره-1
بازرسیواقعیهمشاورعنوانبهگذشتهسنواتطیشرقآزماجوشالمللیبینفنیبازرسیومشاورمهندسینشرنتاینکهبهتوجهبا

زمینهایندرونافیتجربهنشورسطحدرسازندهنارخانه123ازبیشازآمدهعملبهبازدیدهایطیواستداشتهفعالیتجوش
سطحدرفلزیاسکلتسازندهنارخانجاتازمتعددبازدیدهایطینارشناسینظراعالمجهتدرراستاایندرونمودهنسبالزم

نجاتنارخاازبازدیدآمادگیحاضرحالدر،اینکهضمنوقراردادهارزیابیموردآنهاتوانیوفنیدانشامکانات،بررسیونشور
شورنسطحدرمحترمنارفرمایآنهایپروژهحددرسازندگانبهترینمعرفیباوداشتهرامحترمنارفرمایسویازشدهاعالم
.نمایدمیوظیفهانجام

یمتنظوعقدخصوصدرگرامینارفرمایسویازمحترمپیمانکارانتخابوشناساییازپساستآمادهمشاورمهندسیناین-2
بینوملیاستانداردهایطبقاستممکننهآنجاتاونمودهاعالمرانلیدیومهمبسیارنکاتفلزیاسترانچرسازندهقرارداد
.نماییماداباشدمیمحترمنارفرمایحقوقوحقازدفاعوسازیاستانداردهمانانهراخودوظیفهالمللی



عقدزابعدباشدداشتهرامحترممدیریتآنباهمکاریوگذاریخدمتافتخارمشاورمهندسینایننهصورتیدرپروژه،محترممدیریت
.میگرددحضورتقدیمذیالًجوشمشاورمهندسینشرنتیکاصلیخدماتشرحمشاورعنوانبهقرارداد

ومشاوراناجراییعواملانتخاببخشنامهازنهمفیدومرتبطناریسابقهبامقیمنظارتعنوانتحتشرایطواجدپرسنلاستقرار-1-3
و1396/2/18مورخ96/1157563شمارهبه96سالمشاوراننارگاهینظارتخدماتالزحمهحقتعیینوپرسنلانتخابنحوهدستورالعمل

.شدخواهندگرفتهبگارشدهانتخاببخشنامهآخرینیا
دانشوهاتخصصواجراییتحصیلی،سوابقمدارکشاملنهمیگرددتقدیمنارفرمانمایندهبهنظارتدستگاهپرسنلمدارکواسناد-1-1-3

.باشدمیدهندهگواهیمعتبرشرنتیکنظرتحتCRETIFICATIONقالبدرفنی
نقشهومادرهاینقشهنلیهابتدادربایستیمیجوشمشاورشرنتفنیدفتروستادینارگاهی،عواملمقیمنظارتاستقراروتائیدازپس-2-3

SHOPنارگاهیهای DRAWINGجوشعالئموابعادیلحاظازهانقشهدقیقبررسیضمنودریافتنارفرمامحترمنمایندهازرا
غایرتیمنهصورتیدرومیشوددادهسازندهنارخانهبهآنساختمجوزباشددارارامادرمشاورمهروباشدمادرنقشهمطابقنهصورتیدر
سویازایراداترفعازپستاشدهاعالممشاورشرنتبهباشدداشتهجوشیشدهتعریفواستانداردیعالئمیاوابعادیلحاظازایرادیو

.گرددصادرقطعاتساختمجوزوتائیدوبررسیمجدداًپیمانکار
نینهمچوهانقشهدرشدهدرجاطالعاتدراشکالیافنینکاترعایتعدمواطالعاتنواقصبهمربوطموارداعالموهانقشهناملمطالعهپس

.باشدمیجوشمشاوروظایفازخصوصایندرالزممشاوره

ثر در اجرای استرانچرقبل از شروع فرایند تولید موارد ذیل به عنوان مسائل بسیار مهم و مو-3-3

خت و نصبننترل و رعایت تمامی استانداردها و بخشنامه های مربوطه در مراحل سا-1-3-3

(WPS)تهیه دستورالعمل جوشکاری-2-3-3

و ارسال نتیجه برای مشاوره مادر پروژه جهت تائید نهایی(PQR),ارسال نمونه به آزمایشگاه و اخذ تائیدیه دستورالعمل مزبور-3-3-3



استانداردهای مربوطه انجام شده و در صورت لزوم تست های و  ORDER LISTآزمایش های ارزیابی مواد اولیه بر اساس -4-3-3
.میگردداز طریق آزمایشگاه معتبر انجام (DT)مخرب و غیر ( NDT)مخرب 

آزمایش سختی سنجی-1-4-3-3

آزمایش نشش-2-4-3-3

آزمایش فشار-3-4-3-3

خمشآزمایش -4-4-3-3

آزمایش ضربه-5-4-3-3

آزمایش نوانتو متری-6-4-3-3

(PMI)تست ترنیب شیمیایی -7-4-3-3

(Eddy Current)آزمون جریان گردابی -8-4-3-3

(وایر)جوش آزمایش مواد و مصالح ورودی از قبیل ورق، پودر، الکترود و سیم -9-4-3-3

LAMINATIONورق های ورودی به نارخانه تست  تورق از نلیه تست آزمایش -10-4-3-3

ها ورق CRETIFICATIONدر صورتی نه نلیه ورقهای ورودی به نارخانه در یک مقطع خریداری شود پس از بررسی : تبصره
.بصورت رندوم یک بار از چند عدد از ورق ها با ضخامت های مختلف تست تورق انجام می شود

.ذیردولی در صورتی نه ورودی ورق در زمانهای مختلفی انجام پذیرد این تست می بایستی در هر مرحله ورود ورق به نارخانه صورت پ

.شده است داشتن موراد ذیل ضروری می باشدطراحی توجه به اینکه سازه به روش پیچ و مهره با -11-4-3-3



روشنیبهاتصالقطعاتساختاستانداردبایستیبلکهنیستنافیهامهرهوپیچمقاومتیردهتعیینفقطهاپروژهفنیمشخصاتتدویندر
.شودمشخص

شدهندگذاریDINمختلفهایشمارهتحتنهاستآلماننشوراستانداردهای،واشرمهرهوپیچتولیدبرحانماستانداردهایمانشوردر
استاندارینددقیقتعیینعدموشودذنرپروژهفنیمشخصاتدرروشنیبهمتناظرصحیحنداتصاالتازنوعهربرایبایستمی

درپرناربردهایمهرهوپیچ.گیردقراراستفادهموردشدهخریدارینامنطبقهایومهرهپیچخرید،مرحلهدرتاگرددمیموجب
DINاستانداردبا10.9و8.8گریدفوالدیهایمهرهوپیچشاملفلزیاسکلت 931 – DIN 933 – DIN مهرهوپیچو934

DINاستاندارددرHVهای 6914 – DIN DINاستاندارددرفوالدیواشرهایو615 است616

HV-6914DINبااصطکانیاتصاالتدراستفادهقابل10-9ردهفقطمقطعیرزوهباهاپیچ-9-4-3-3

HV-6915DINبااصطکانیاتصالدرنارنردقابلالذنرفوقپیچبامتناظرمهرهو

اتصاالتدرناربردقابلمقاومتپرهایپیچASTMاستانداردطبقتوانمیباشد10-9پیچاستفادهدرمحدودیتنهصورتیدر:تبصره
.نموداستفادهذیلروشبهراباشداصطکانی

ASTMمقاومتپرهایپیچ-الف A325/A325M, DIN 8.8معادلمقاومتیردهبا931
ASTMمقاومتپرهایپیچ-ب A490/A490M, DIN 6914, ISO 10.9معادلمقاومتیردهبا7412
ASTMمقاومتپرمتناظرمهره-ج A563/A563M10یا8رده
ASTMشدهسختمتناظرواشر-د F436/436M



مربوطهاستانداردهایونارگاهیهاینقشهمطابققطعاتنلیهابعادیننترل-5-3-3

(WPS)طبقپاسیمیاندماهایننترلوجوشازبعدوقبلحرارتیعملیاتننترل-6-3-3

.میشودآغازغیرمخربهایتستوفنیبازرسیانجامهاجوشکاریتکمیلازبعد-7-3-3

جوشکاریخطوطVT100%چشمیروشبهمخربغیرتستوجوشفنیبازرسی-1-7-3-3
جوشکاریخطوطMT10%مغناطیسیذراتروشبهمخربغیرتستوجوشفنیبازرسی-2-7-3-3
جوشکاریخطوطPT10%نافذشمیاییمایعروشبهمخربغیرتستوجوشفنیبازرسی-3-7-3-3
نفوذیسرجوشهاینلیهUT100%اولتراسونیکروشبهمخربغیرتستوجوشفنیبازرسی-4-7-3-3
HOLDنقاطازیکیعنوانبهمخربغیرتستوجوشفنیبازرسیتکمیلازپس-5-7-3-3 POINTومیگرددانجامنهاییابعادیننترل

آمادهگرنوبالستسندعملیاتانجامجهتشدهتائیدقطعهوبررسیساختمانملیمقرراتیازدهمودهممبحثنامهآئینمفادنلیه
.باشدمی

محترمپیمانکارقراردادونامهآئینمفادطبقآنتائیدوبالستسندبازرسی-6-7-3-3
ازسپونمایدرعایتنامالًراآمیزیرنگورنگساختدستورالعملاستموظفمحترمپیمانکارقراردادطبقآمیزی،رنگازقبل-7-7-3-3

.میباشدبالمانعدومآمیزیرنگسنجی،ضخامتتستوآلودگیوغبارگردوهرگونهازفلزیسطوحتمیزناریوبادگیری
بالمانعنصبنارگاهمحلبهقطعهحملباشد،محترمنارفرمایباقراردادطبقشدهآمیزیرنگهایالیهضخامتوچسبندگینهصورتیدر

.بودخواهد



مقیمنظارتوشدهانجامبارگیریمادر،مشاورسویازشدهتائیدلیستپکینگطبقبارگیریقطعات،هایریپورتومدارکتکمیلازپس-4
.میشودارسالنصبسایتسویبهقطعاتونمودهامضاومهروتائیدراارساللیست

.گرددمیشروعنصبعملیاتوشدهتخلیهاولویتطبقنصبنارگاهبهورودیقطعاتشروععملیات-5

.باشدمیذیلشرحبهنصبنارگاهدرفنیبازرسیفرآیند-6

نظارتگاهدستتحویلرواداریواستانداردحددرراشاقولیبایستیمینصبمحترمپیمانکارشود،ناملنهاولپارتهایستوننصب-1-6
.میگرددثبتنصبفرایند،نلیهنصبلیستداخلودادهمشاورمقیم

.نششآزمایشوهیدروژنیمتردیننترلآزمایشومخربهایتستاینکهازبعدمیبایستیهامهرهوهاپیچتیرهانصبازپس-2-6
بارگوهآزمایش-1-2-6
ناملنمونهرویبهایگوهنششآزمایش-2-2-6
شدهماشینکارینمونهرویبرنششآزمایش-3-2-6
سنجیسختیآزمایش-4-2-6
ویچپاینازاستفادهامکانمثبتمدارکاخذباوشودانجامهامهرهوهاپیچبرروی(خستگیبارگذاریوجودصورتدر)ضربهآزمایش-5-2-6

.باشدبالمانعفوقپروژهدرهامهره



ImpACTORبادیآچارباد،نمپرسورقبیلازنالیبرهونافیآالتماشینوابزارآالتوفنیدانشازبایستینصبمحترمپیمانکار-7 پیچ-
ونشودمشکلدچاراجرادرحینتاباشدمجهزاجراییادواتدیگروپالیرمولتیوTORQUE-METERنمترSPANNERیابست

.نمایدننترلروزانهپیمانکارهایدستگاهنالیبراسیوننهاستموظفمقیمنظارت

.نمایدشایانیوبسزانمکاجرارونددرتواندمینیزمهرهاضافهروشازاستفادهیاوننترلفیلتروDTIواشرازاستفاده

درهااسپالیسدرشدهجوشکاریخطوطیاوهاومهرههاپیچلحاظازنظرموردهایبازرسینلیهانجاموفلزیسازهناملنصبازپس-8
مینعبالمانهاییتائیدیهمجوزصدوراستآمادهبارگذاریلحاظازسازهنهباشداینازحانیمخربغیرهایتستگزارشاتنهصورتی

.باشد

انجامنارفرمااالختیارتامنمایندهعنوانبهبتواندنهبودهذیلشرحبهمقیمنظارتجایگاهدرمشاورمهندسیناینهایتواناییازقسمتیک-9
دررادادقرارمفادوشرایطونمودهبررسیرامحترمنارفرمایمطلوبنحوبهآننصبواسترانچرتولیددراجراروندگزارشونمودهوظیفه

نظرومعسواطالعبهراآنپروژهمدیریتدیدگاهبامغایرتگونههرمشاهدهصورتدرونمایدمطالعهونصب،ساختمحترمپیمانکارانقبال
.یباشدمذیلشرحبهنهباشدمیفلزیاسترانچرساختوجوشفنیبازرسیدیدگاهازپروژهننترلبررسیبرساندمحترمنارفرمای



افزاررمنازاستفادهبامحترمپیمانکارازتفضیلیزمانیبرنامهتهیهروشجزئیاتوناراجراتفضیلیزمانبندیبرنامهاخذ-1-9
شمسیهایتاریخباMSPنامپیوتری

مادرمحترممشاورتائیدیهاخذوپیمانمدتاساسبرمحترمپیمانکارازپروژهنالنواولیهبرنامهاخذ-2-9

بهنهدینگناساسبرهافعالیتازهریکبرایالزممنابعتخصیصوهافعالیتتمامبراینیازیپیشروابطنمودنلحاظوبررسی-3-9
.استرسیدهنارفرماتائید

فعالیتهربههشددادهتخصیصفیزیکیوزناساسبرپروژهمنابعتخصیصنمودارهایوفیزیکیپیشرفتنمودارهایرسمبررسی-4-9
.استگرفتهنارفرماتائیدموردنه

دتمدرتغییریآنکهبدونرازمانبندیبرنامهباریکماههرمحترمنارفرمایدرخواستصورتدراستموظفمحترمپیمانکار-5-9
.باشدمیمشاوراینعهدهبهآنتصویبتهیهوظیفهونمایدروزبهآوردوجودبهپیمان

پیشبرددرراخوداجراییتوانیاونمودهنندراتولیدسرعتدلیلیهربهپیمانکارشوداحساسنارازمقطعهردرنهصورتیدر-6-9
ازراانارفرممربوطهدالئلاخذضمنتاگرفتخواهدبکارراخوداهتمامنلیهمشاوراینگیردنمیبکارمحترمنارفرمایاهداف
.شودزمانبندیبرنامهازمعیارانحرافیاوتوقفمانعونمایدآگاهنارنیفیتونمیت

مادرمشاوروانپیمانکارمحترم،نارفرمایمابینفیمکاتباتومستنداتومدارکواسنادنلیهرسید،اتمامبهنارنلاینکهازپس-10
قرارمعنویمالکعنوانبهمحترمنارفرمایاختیاردروتهیهنسخه2درقطعاتشناسنامهعنوانبهبفردمنحصرنتابچهبصورت
.گرفتخواهد

وتنیفیننترلاجراجامعافزارنرماولیناستتوانستهالهیلطفبهخودروزیشبانهومستمرتالشسال15طیشرنتاین-11
نارگاهدرایسازندهنارخانهدرقطعاتتولیدروندلحظههردرمحترمنارفرمایآنالینبصورتنهنمایدتهیهراجوشفنیبازرسی

.میباشداجراحالدراطلسایرانیانشرنتبهمتعلقبمپروژهدرباراولینبرایافزارنرمایننماید،مطالعهرانصب



درعزیزانماشباهمکاریافتخاروامکاننگری،دورواندیشینیکبانهنمایممیفراوانتشکروتقدیرمحترمنارفرمایآنازپایاندر
درنوچکچندهرقدمیبتوانیمالهیلطفبهاستامیدواستگردیدهمانصیبنشورسرسرتادرمحترممدیریتآنهایپروژهنلیه

.برداریمایرانملیهایپروژهومحترمنارفرمایآنسرمایهازحمایت

مردم سرعت کاری که انجام داده اید فراموش 
خواهند کردند

ولی کیفیت آن را هرگز





:تهیه و تنظیم
مجید کروچی

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره 
کارشناس رسمی دادگستری 
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