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   ۳۸۳۴ISOآشنايي با استاندارد 

 .فرآيند هاي جوشكاري ذوبي به طور وسيعي در ساخت بسياري از محصوالت استفاده مي شوند

محصوالت دامنه اي شامل انواع . ودر بعضي از شركتها نقش كليدي توليد محصوالت را ايفاد مي كنند

، تجهيزات كشاورزي ، ساده و پيچيده دارند انواعي مانند مخازن تحت فشار ، لوازم خانگي 

 .وسايل نقليه و ساير موارد ، تجهيزات نيروگاهي ، جرثقيل ها و پل ها 

از اين رو اطمينان از . اثير زيادي روي هزينه ساخت و كيفيت محصول دارندفرايندهاي جوشكاري ت

اينكه اين فرايند ها به بهترين وجه ممكن انجام و كنترل مناسبي روي تمام جوانب عملكرد آنها 

و  شده جوشكاري جزء فرآيند هاي ويژه محسوب . اعمال مي شود از اهميت بااليي برخوردار است 

در حين كار امكان پذير نميباشد  و بايستي همه پارامترهاي مربوط  را از قبل كنترل كيفيت جوش 

انتخاب فرآيند مناسب جوشكاري ، جوشكار با : مواردي  مانند . داد    تحت كنترل و مراقبت قرار

و همچنين تهيه )  wps(صالحيت ، تجهيزات متناسب و كاليبره ، انتخاب مشخصات فني جوشكاري 

pqr ز قبل ازاجراي پروسه جوشكاري و شروع به توليد بايد بنحو مناسب و مطابق با مرتبط ، ا

تا بتوان از كيفيت جوش اجرا شده تا حدود زيادي . انجام شده و تائيد گردداستانداردهاي الزم 

و پس از انجام بازرسي . و تعميرات احتمالي را به حداقل رساند ويا حذف كرد. اطمينان حاصل نمود

و صحه گذاري روي جوشهاي اجرا شده ادعا نمود كه محصول )   تستهاي غير مخرب(هاي الزم 

 .مطابق با استاندارد و با كيفيت توليد شده است

در فرآيند هاي جوشكاري همواره مواردي ار قبيل روش انجام كار ، مواد بكار رفته ، انجام تست ها  

همواره براي سازمانها و همچنين .  و آزمايشات مورد نياز ، چگونگي بازرسي و آزمون مطرح ميباشد

اجرا شده  موارد مورد توجه قرار گرفته و كامالآيا اين  مشتريان آنها اين سئوال مطرح است كه

 است يا خير؟

كه شامل الزامات كيفيتي جوش ميباشد توسط سازمان جهاني    ۳۸۳۴isoاز اين رو استاندارد 

استاندارد فوق مشخص مي نمايد كه تمامي عوامل موثر  بر . طراحي و تدوين گرديد) ايزو(استاندارد 

ين فرآيند و عمليات بعد كيفيت جوشكاري در حين اجرا رعايت شده و كليه كنترل هاي الزم در ح



از آن انجام شده است يا خير؟ و عالوه بر آن نيازمنديهاي الزم را در خصوص صالحيت ها ، آموزش 

 .ها، و تجهيزات مورد نياز خواستار است

با توجه به ساختار و طبقه بندي كه در اين استاندارد صورت گرفته ، اين استاندارد نسبت به نوع 

يزان گستردگي آنها در هر شركت انعطاف پذير بوده  و قابليت تطبيق با هر انجام فعاليت ها و م

شركتها يي كه قبال . ميزان مسئوليت كاري از مقدماتي تا پيشرفته را داشته و قابل مميزي ميباشد

را پياده نموده اند مسير كوتاهتري در مورد پياده   ۹۰۰۰isoاستاندارد  سيستم مديريت كيفيت 

دارند و ميتوانند سيستم خود را براساس اين استاندارد توسعه داده و از    ۳۸۳۴isoد سازي استاندار

 .آن بهربرداري نمايند

 :اين استانداردها به گونه اي تهيه شده اند كه "

 مستقل از نوع سازه ساخته شده هستند،)الف

 ،الزامات كيفيتي براي جوشكاري در كارگاه ساخت و محل نصب را تعريف مي كنند)ب

راهنمايي براي توضيح قابليت يك سازنده، در ساخت سازه هايي منطبق با الزامات معين را )پ

 مي دهند، ارائه 

 ".پايه اي براي ارزيابي توانمندي هاي جوشكاري يك سازنده ارائه مي نمايند)ت

كشور در حال حاضر نيز سازمان ملي استاندارد ايران در شرف اجباري نمودن اين استاندارد در 

  .ميباشد

 


