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  شـرح فنـی مسـابـقـه
   :مقدمه 

سابقات ملی مهارت در مرحله کشوري عالوه بر طی دوره هایی که اجراي پروژه هاي ممهارت هاي الزم  جهت 
با گذراندن دوره هاي  آموزشی جوشکاري مطـابق اسـتاندارد انسـتیتو بـین      در مرحله استانی قید گردید ،

بـه  نزن لوله ها ي آلومینیومی و فوالد زنگ  بر روي ورق ها ،پلیت ها و المللی جوش و فدراسیون جوش اروپا
  :  شرح زیر حاصل می گردد 

بـر روي قطعـات     TIG ( 141 ) تنگستنی  تحـت پوشـش گـاز محـافظ خنثـی      قوسی جوشکاري •
 ( Al )آلومینیومی 

    ( Fillet  Welder )جوشکار اتصاالت گوشه اي   -1
  -TAl .1 , TAl .2  EWF: سطح  -
 )ساعت  80( هفته   2: زمان  -

   ( Plate  Welder )  جوشکار اتصاالت صفحه اي -2      
  TAl .3 ,TAl .4  -EWF: سطح  -
 )ساعت  80( هفته   2:زمان  -
  ( Tube  Welder ) جوشکار لـولـه   -3

  TAl .6 TAl .5 , -EWF: سطح     -      
 )ساعت  08( هفته   2: زمان  -

  

 (SS)گ نزن بر روي قطعات فوالد زن  TIG ( 141 )جوشکاري قوسی تنگستنی  تحت پوشش گاز محافظ خنثی  •
 

    ( Fillet  Welder )جوشکار اتصاالت گوشه اي   -1
  -T SS.1 , T SS .2  EWF: سطح  -
 )ساعت  80( هفته   2: زمان  -

   ( Plate  Welder ) جوشکار اتصاالت صفحه اي  -2      
  T SS .3 ,T SS .4  -EWF: سطح  -
 )ساعت  80( هفته   2:زمان  -
  ( Tube  Welder ) جوشکار لـولـه   -3

  T SS .6 T SS .5 , -EWF: سطح     -      
 )ساعت  08( هفته   2: زمان  -
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  نام و شرح مهارت
  . جوشکاري می باشد  ، نام مهارت

  :الحات و تعاریف طاص
  .در تمام صفحات شرح فنی به منظور الزام در تبعیت از دستورات، استفاده میشود» باید«کلمه 

 وشکاري ، وضعیت هاي جوشـکاري وآزمـایش  الحات فرآیند هاي جتعاریف و اصطبراي استاندارد مرجع 
  . می باشد) AWS(امریکا  کاريانجمن جوشو) ISO(سازمان جهانی استاندارد جوش براساس استانداردهاي 

مـوثر نبـودن   در صـورت  . داراي ارجحیت مـی باشـد     ISOاستانداردت اسـتانداردها ، در صـورت مغایر
  . استفاده شود AWSاندارد از استباید  ISOاستاندارد 

  . گان باید تعاریف فنی را بدانندهمه کارشناسان و مسابقه دهند

  : محدوده کار  
  .  باشد رقابت می مربوط به هاي دانش مهارتجوشکاري و عملیپروژه ها شامل چندین کار

  می دهد  رارق ششپو تحت ها و مخازن رالوله  ،، صفحاتسازه ها؛ جوشکاري قطعات ،مهارت در این رشته
  . اعمال خواهند شد س قطعات وکاربردشان جنفرآیند هاي جوشکاري زیر بسته به 

 SMAWـش دار رود پوشـبا الکتی ــ جوشکاري قوس 111 •
 MAG محافظ فعال تحت پوشش گاز ـ جوشکاري قوسی 135 •
 FCAWودري ـوپـوس الکتریکی تــ جوشکاري ق 136 •
  TIG خنثیگازتحت پوشش  یتنگستنقوسی  ـ جوشکاري 141 •

و آلومینیوم ) 300سري ( استنیتی زنـزنگ نن ، فوالد ـکم کرب فوالد ازمورد جوشکاري  جنس قطعات
  . می باشد  شده نورد فلزات ، لوله و در اشکال پلیت) 6000و 5000،  4000، 1000سري (

  . ساعت می باشد  » 22«  زمان اجرإ پروژه ها در مجموع
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  ساختار مسابقه 
  :زیر می باشد ها شامل کار عملی جوشکاري به شرح  پروژه

  
v   تست پلیت ها وتست لوله : 1 کـار 
  )عدد  2( جوش گلوییتست پلیت  -
 يمیلیمتر 10پلیت  تست -
 يمیلیمتر 16پلیت  تست -
 تست لوله -

 

v  ار ـت فشـزن تحـمخ:  2 کـار 
 

v    وم ـومینیـآل سازه:  3 کـار 
 

v    زنگ نزن سازه فوالد:  4 کـار 
 

  :  کارها به ترتیب زیر تکمیل وموردارزیابی قرار می گیرند
 )روز اول (اول  تست پلیت جوش گلویی •
  ارزیابی مونتاژ و رعایت دستورالعمل هاارزیابی عینی، -

 

 )روز اول (دوم  تست پلیت جوش گلویی •
     ارزیابی عینی،ارزیابی مونتاژ و رعایت دستورالعمل ها -

  
  
  
  
 

 )روز اول ( ريـمتمیلی 10 پلیت تست •
     ارزیابی عینی،آزمایش غیر مخرب و ارزیابی مونتاژ و رعایت دستورالعمل ها -

  
  
  
  
 

 ) روز اول(ري  ـمیلیمت 16پلیت تست  •
  ،آزمایش غیرمخرب و ارزیابی مونتاژ و رعایت دستورالعمل ها ارزیابی عینی -

  
 

 )روز اول(لوله تست  •
  نتاژ و رعایت دستورالعمل های موـ،آزمایش غیرمخرب و ارزیاب ارزیابی عینی -

 
 

 )روز دوم تا سوم ( مخزن تحت فشار  •
 ونتاژ و رعایت دستورالعمل هاـی مـشار و ارزیابـ،آزمایش ف ارزیابی عینی -

  
  
  
  
  
  
 

 )روز سوم تا چهارم (آلومینیوم  سازه •
  ورالعمل هاـدستونتاژ و رعایت ـی مـبی عینی وارزیابارزیا -

  
 

 )چهارم روز (زنگ نزن  سازه فوالد •
  ورالعمل هاـونتاژ و رعایت دستـی مـارزیابی عینی وارزیاب -
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  : دانش تئوري 

محدود رعایت مالك هاي ارزیابی  جوشکاري و دانش تئوري به انجام کار عملی مطابق دستورالعمل هاي
  . می شود 

   .باشدمی   ISOورالعمل هاي جوشکاري و استاندارد هاي ـانجام عملیات جوشکاري بنا به دست
  . مسابقه دهندگان باید سطح مناسبی از دانش و درك مقرارت ایمنی مسابقات را دارا باشند 

  باشند ی مناسب را در مسابقات داشته ـرفـواد مصـمان باید دانش انتخاب جنس قطعات ومسابقه دهندگ

   : کار عملی
  : باشند ی دارا ئراي عملیات زیر را به تنهاـمسابقه دهندگان باید توانایی اج

اي ـدر وضعیت ه دهـش دورـها و قطعات ن صفحات ، لوله درزهاي لب به لب و گلویی بر روي جوشکاري 
اس هر دو ـاصطالحات وضعیت جوشکاري براس تو شناخدر زوایاي متفاوت  ها راه با شکافـمختلف هم
   A3.0/A2.4  AWS و   ISO 2553استاندارد 

   

 وضعیت تست AWS ISO, ENت تست وضعی  جوشکاريوضعیت   یا لوله پلیت
 IG , IF PA  تخت  پلیت
 2G , 2F PC,PB  افقی  پلیت
 3G , 3F  Uphill PF  سرباال  پلیت
 4G , 4F PE,PD سقفی  پلیت
 2G PC  محور عمودي ، ثابت  لوله
 5G PF  محور افقی ، ثابت  لوله
 6G  Uphill H-L045  ثابت ، 450محور   لوله

  :زیر است حداقل مهارت مناسب به شرح 

 سایز و نوع الکترود یا فلز پرکننده انتخاب مناسب ترین •
 مناسب براي فرآیند جوشکاري  انتخاب جریان و قطب •
 مناسب گاز فشار و جریان  ،نوع گاز انتخاب •
یا قوس وس کوتاه ، قطره اي ، قوس اسپري ال فلز مانند قم و جوشکاري با انواع روش هاي انتقتنظی •

 .پالسی 
 

دلخواه  مانند ولتاژ ، سرعت سیم اري براي رسیدن به نـوع جـوش پارامتر هاي جوشکتنظیم همه  •
 ، فاصله الکترود و غیره  کاريجوش یااوزعت حرکت ،جوش ، سر
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  وادـو م زات ـتجهی

  :  دستگاههاي جوشکاري
• TIG ( 141 )   &   SMAW ( 111 ) 

AC/DC ,300 AM P INVERTER-TYPE  WITH HI – FREQUENCY (HZ) AND PULSE CONTROLS   

• FCAW  ( 136 )   &    MAG  ( 135 ) 

DC, 300 AMP WITH PULSE CONTROL  

  : متعلقات جوشکاري 
 SMAW ( 111 (وانبر الکترودگیر کابل جوش   •
شیلنگ  ، ئیو پا یدست دور، کنترل از راه  رگالتورنازل، گاز پخش کن، الکترودگیر،،تورچ و متعلقات  •

 TIG ( 141 )و غیره  )Purging( پاکسازي گازبراي 
 MAG  ( 135 )ور و غیره ـن ، رگوالتـ، گاز پخش کتماس تورچ و متعلقات ، نازل  •
   FCAW  ( 136 )ور و غیرهـورچ و متعلقات ، نازل تماس ، گاز پخش کن ، رگوالتـت •

 

فاده قرار باید مورد است فراهم شده است ) میزبان(برگزار کنندهتوسط ي که ات صرفاً موادن مسابقحی
  .گیرد 

  :مسابقات  تمرینی براي قطعات
بـه  (قطعـه   10براي هر یک از تست کوپن ها و ) قطعه 4هر کدام (دو سري موادباید  )میزبان(برگزار کننده

براي هر یک از مـواد آلومینیـوم و فـوالد زنـگ نـزن هـم ضـخامت بـا کارهـاي           )X 50 mm 100ابعاد
پارامترهاي جوشکاري قبـل از  این پلیت ها باید براي تنظیم .نمایدپروژه،بعنوان پلیت هاي تمرینی آماده 

  .ار رقابت کننده قرار گیردشروع مسابقات و در حین مسابقات در اختی

  : تمرینی قطعاتابعاد 
امـا هـر کـدام از    . باشـند  مورد نیاز باید داراي پهنا و ضخامت یکسان مطابق بـا قطعـات پـروژه     قطعات
  . تر باشند طول کوتاه میلی متر در 50آنهاباید
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  :  پایه جنس مواد
  

 8م کربن و گروه کبراي فوالد 3یا  2، 1، گروه  CR  IS0 /TR  15608 ( 1999(هاي فوالد مطابق با گروه
  6000و 5000م در سري هاي و آلومینیو)  300سري ( زنگ نزن والدـبراي ف

  

  :  و ورق ها پلیت ها
  

 ISO 10038میلی متر بر اساس  20تا  2امت با کیفیت باال ، ضخ کم کربن ـ فوالد
  .زن تحت فشار ، صفحات باید داراي گواهی تست ضخامت باشند ـ براي مخ

  ) X5CrNi  18 ( 18/8میلی متر مانندانواع  10تا  5/1نگ نزن استنیتی، ضخامت ز فوالدـ 
  6000یا 4000،5000 ،1000سري  میلی متر مانند 10تا  5/1آلومینیوم، ضخامت  -

  

  :  ها لوله
  

میلـی متـر ، ضـخامت     250تـا   25به قطر ،  ISO10038کم کربن با کیفیت باال براساس ـ لوله هااز فوالد
  میلی متر  10تا  6/1 جداره
  میلی متر  6 تا 6/1دیواره  میلیمتر، ضخامت 250تا  25زنگ نزن و آلومینیوم به قطر  ـ فوالد

صـاف   "فرزکاري آماده سازي و پخ سازي شده و کـامال ید توسط ماشین هاي تراشکاري و همه قطعات با
  .باشند

  

   مواد مصرفی جوشکاري 
  

 SMAWـ جوشکاري قوسی با الکترود پوشش دار  111 •
 E7018  & AWS A 5.1 , E7016  ،ـ الکترود از نوع قلیایی

  میلی متر 4و  2/3،  5/2 هايبه قطر  ـ
 FCAWـ جوشکاري قوس الکتریکی توپودري  136  •
   E71T-1/1M A 5.20  AWS ، 3رتیلی ، پایه جوش توپودري سیم  -
  میلی متر 2/1به قطر  -
 MAGـ جوشکاري قوسی تحت پوشش گاز محافظ فعال  135 •

  E R70S-6 AWS A 5.18 ،کم کربنفوالدسیم جوش ـ  
  میلی متر   1 به قطر -
  TIGـ جوشکاري قوسی تنگستنی تحت پوشش گاز خنثی  141 •
  میلی متر  4/2،  6/1به قطر  AWS A5.18  R70 S -2  کربنی ،فوالد سیم جوش ـ 
  میلی متر   4/2 و 2/3به قطر  R4043& AWS A5.10  R5356 ،  آلومینیوم  سیم جوشـ 
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  میلی متر  4/2،  6/1به قطر   AWS AS.9 R 308 L &  R316 L زنگ نزن ، فوالد سیم جوشـ 
  مختلف  ی با قطر و طول هايسرامیک نازل ـ
  متر میلی 2/3 و 4/2، 6/1به قطر هاي  تنگستن  هايترودکـ ال

  . جوشکاري تامین شده باشد  مورد جنس قطعات باناسب تمواد مصرفی مورد استفاده باید م

  : )   Purging Gas(پاکسازي گاز و  محافظ هايگاز
   Ar4.5  (99.995%)آرگون خالص ، 

  MAG  ,  FCAW  ( ArCO2  80/20 )گاز مخلوط مورد نیاز جوشکاري 
  Ar4.5  (99.995%)، آرگون خالص ،   )  Purging Gas( گاز پاکسازي

قبل از مسابقات در محل برگزاري  دو هفتهو گازهاي محافظ ، باید ) مواد پرکننده(جوشکاري  مصرفی دموا
  . فراهم شده باشد  مسابقات
  رهاابزا

لیست زیـر حـداقل   . در جعبه ابزار به همراه داشته باشند و تجهیزات خود را  مسابقه دهندگان باید ابزار
   :که باید به همراه رقابت کننده باشد را مشخص می کند الزم هايابزار

  ـ عینک ایمنی جوشکاري 
   ـ عینک محافظ سنگ زنی

  )با تاري اتوماتیک مجاز می باشد(جوشکاري  ماسکـ 
  ـ کفش ایمنی 

  صداگیرـ گوشی 
  حفاظدستگاه سنگ دستی با  -

   )صفحه اي(ماشینی ـ برس سیمی
   ـ پوشاك حفاظتی
    ـ چکش جوشکاري

  پاك کننده گل جوشتیغه  ـ
  قلمـ 
  سوزن خط کش ـ
  سوهان ـ
  برس سیمی دستیـ 
  چکش ـ
  ) Fillet Gauge( گیج جوشکاري ـ
  ) متر نواري( خط کش فلزي ـ 
  گونیا ـ
  گچ خط کشی ـ
  پرگار ـ
  گیره دستی  ـ
  شخصی سایر ابزارهاي دستی ـ
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  . تجهیزات مسابقه دهندگان باید با قوانین ایمنی تطابق داشته باشد 
  . جوشکاري برداشته شوند از شروع قبل  باید نگه دارنده و تنظیم کننده قطعات هايابزار

  .  اژ پروژه را داشته باشد ممنوع می باشدکه امکان استفاده در مونت به همراه آوردن هر ماده اي
می آورنـد ، هـیچ زمـان اضـافه اي اختصـاص      زاتی که مسابقه دهندگان به همراه جهیصورت خرابی تدر

  . نخواهد یافت 
  دستورالعمل اجراي پروژه ها

  

  تست پلیت ها و تست لوله  :پروژه اول 
  ساعت  6 یا 5تقریباً : زمان   •
 با پخ جناقی یک طرفه لب لب جوش اتصالیا نمونه ، جوش گلویی 5تا  3: تعداد  •
 1/10پیوست : د ها فرآین   •
 1/10پیوست : وضعیت  •

  .تائید داوران برسانند مونتاژ شده را قبل از جوشکاري به مسابقه دهندگان باید پروژه
از هر کـدام   وضخامت بوده    12mm  از قطعات آن داراي که هر یک هایی با تست پلیت جوش گلویی دو

 mm 250 وطـول    mm 100و قطعه اي دیگر به عـرض   mm 250طول  و mm 125یک قطعه به عرض 
  .می باشند، تشکیل میشوند

از  مترمیلی 50 باید با یک قطع و شروع مجدد در حد فاصلجوش گلویی  جوش پاس نما تست پلیت هاي 
  .وسط قطعه انجام شود

ضـخامت،    mm 10 درز جناقی یکطرفه با تست پلیت هایی که هر یک از قطعـات آن داراي  یک جوش  
100 mm  250  عرض وmmطول می باشد .  

ضـخامت،    mm 16یک جوش درز جناقی یکطرفه با تست پلیت هایی که هر یک از قطعـات آن داراي    
150 mm  350  عرض وmmطول می باشد .  

حد  در یک قطع و شروع مجددباید با  متريمیلی 16 و 10هاي  پلیتتست  در نما ریشه و پاس پاسجوش 
  .از وسط قطعه انجام شود میلی متر 75 فاصل

پاس  جهت FCAW  (136)  و  MAG (135)  وشکاري ـجفرآیندهاي ط ـفقمیلیمتري  16در تست پلیت 
هاي  اسـپباید فقط قطع و شروع مجدد جوش در پاس نما انجام شودودر د و نبکار می رو پرکن و نماهاي 

  . می باشدنمد نظر پرکن 
FCAW (136)  گیردنباید مورداستفاده قرار پاس ریشه جوش براي.   

ـ   mm 114.3 بـه قطـر   لوله قطعه می باشد که متشکل از دوکوپن  تستجوش لوله آخرین  امت ـو ضخ
  )Sch . 40  "4.(د کربنی می باش والدـاز جنس ف mm 8.56جداره 
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ار گرفته و پس از محل هاي قطع جوشکاري بایستی توسط یک هیات نظارت مورد بازرسی قر : نکته مهم
   .جوشکاري ادامه می یابد "عالمت گذاري مجددا

میلیمتر  ابتدا  و انتها به خاطر مالحظات بازرسی هنگـام ارزیـابی در    20براي تمام تست پلیت ها جوش  
   .نظر گرفته نمی شود

ا یک لبه درجه ب 30پخ ي باید بوسیله تراشکاري یا فرزکارلب تست پلیت باجوش لب ب تمامی قطعاتدر  
  .  تیز ایجاد نمود

  . مراجعه شود  2/10براي نقشه هاي پروژه اول به پیوست 
  مخزن تحت فشار : پروژه دوم 

محفظه اي کامالً بسته از صفحه و لوله که تمامی چهار فرآینـد  و همـه وضـعیت هـاي      یک سازه: تعریف 
  .  ه در تعریف فنی آمده است در بر می گیردجوش را همانطور ک

  ساعت 10تقریباً  : انــزم •

 350mm×350mm×400mmابعاد کلی به طور تقریبی : اندازه  •

 میلیمتر  6،8،10: ضخامت صفحات  •
 میلی متر  10تا  3: ضخامت دیواره لوله  •
 psi 1000 حداقل  :فشار تست  •

  .باشد  کیلوگرم وزن داشته 35باید بیش از ن قبل از جوشکاري مخزن تحت فشار
 .وان از هر یک از فرآیندهاي جوشکاري جهت خال جوش زدن به دلخواه استفاده نمود براي مونتاژ می ت 

   قرار گرفته و فقط چرخش پروژه حول محـور قـائم مجـاز     پایه یستی تا اتمام جوشکاري بر روي پروژه با
 .می باشد 

 .اشد می ب  15mmها  بایستی بیرون پروژه زده شود و حداکثر طول خال جوش ها  تمام خال جوش
  .استفاده نمود  E7018بایستی از الکترود   SMAW(111)در جوشکاري با فرآیند 

  .میباشد   10mm      تمام جوش هاي گلویی که اندازه آن داده نشده است برابر
  .هیچگونه سنگ زنی در پاس نهایی مجاز نمی باشد 

  .آزمایش خواهد شد  PSI 1000مخزن حداقل با فشار 
   ه آلومینیومساز :پروژه سوم 

  .جوشکاري می شود   TIG(141) فرآیند یک ساختار محفظه نیمه بسته آلومینیومی که توسط : تعریف
 ساعت  3ا ی 2تقریباً : زمان  •

 200mm×200mm×250mmابعاد کلی تقریباً :اندازه •
 مترمیلی 3الی  5/1مینیومی به ضخامت آلوصفحات   •

 
 

2+ 
- 0 
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  .می باشد ائم سرازیر پروژه شامل همه وضعیت هاي جوشکاري بجز ق
     قرار گرفته و فقط چرخش پروژه حـول محـور قـائم مجـاز     پایه پروژه بایستی تا اتمام جوشکاري بر روي 

 .می باشد 
   .میباشد   4mmبرابر       ی  تمام جوش هاي گلویاندازه 

 

  سازه فوالدزنگ نزن : پروژه چهارم 
  .جوشکاري می شود   TIG(141)که توسط فرآیند  گ نزنزن اختار محفظه نیمه بسته فوالدیک س: تعریف 

 ساعت  3یا  2تقریباً : زمان  •

 150mm×150mm×200mmابعاد کلی تقریباً  : اندازه •
 میلیمتر  3الی  5/1به ضخامت  ورق فوالد زنگ نزن •

  .پروژه شامل همه وضعیت هاي جوشکاري بجز قائم سرازیر می باشد
  قرار گرفته و فقط چرخش پروژه حول محور قائم مجاز پایه بر روي پروژه بایستی تا اتمام جوشکاري 

 .می باشد  
 .میباشد   3mاندازه تمام جوش هاي گلویی  برابر       
  . د وش ظت افلب و گوشه باید توسط گازآرگون ح تمامی پاس هاي ریشه طرح اتصال لب به

  . وش بررسی و ارزیابی انجام شود این پروژه در صورت نیاز تا نیمه بریده خواهد شد تا نفوذ ج
  
  
 
  
  
  
  
 

  دستورالعمل فنی مسابقات 
 

 مورد استفادهو تجهیزات هاي جوش ، ابزار  دستگاه •
 

  نایی انجام عملیات پایه فراهم شده باشدتوابا ت که در محل برگزاري مسابقات دستگاه جوشسالزم ا

 . برده شوند حداکثر ظرفیت فنی خود به کاربا ممکن است  هاي جوش دستگاه
 را  جریان و کنترل از راه دور فراهم شده باید قابلیت کار توسط کنترل جریان دستگاه هاي جوش دستگاه

  . دستگاه کنترل از راه دورجریان باید توسط دست یا پا قابل کنترل باشد . داشته باشد 
  

 

 ساینده و پاك کننده  موادبکارگیري  سنگ زنی و •
     

،ولی سنگ زنی بر روي مجاز می باشد قبل آخرجهت آماده سازي جوش هاي پاس ما استفاده از سنگ زنی
  .سطوح نفوذ و نما مجاز نمی باشد

 . استفاده از مواد پاك کننده در سطح جوش ریشه و سطح جوش رویه مجاز نمی باشد 
پاکسازي قطعات  امکان استفاده از تجهیزات و مواد پاك کننده تنها در پروژه فوالد زنگ نزن، و فقط براي

  . و مواد وجود دارد 
  

2+ 
- 0 

1+ 
- 0 
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  برس سیمی  •
 هـا  یا ماشینی را بر روي تمام سطوح جوشکاري شده تسـت پلیـت  دستی این امکان وجود دارد که برس 

  .بکار برد) پروژه دوم(مخزن تحت فشار  و) پروژه اول ( وتست لوله
         و) پـروژه سـوم  ( آلومینیـوم  پـروژه ویـه  پـاس ر  طوح جـوش ساز استفاده از برس سیمی روي هیچکدام 

  . مجاز نمی باشد ) پروژه چهارم (زنگ نزن  ژه فوالدپرو
  

  و لقمه هاي نگهدارندهپشت بندها •
  

  . سرد کننده و لقمه هاي سرامیکی در مسابقات مجاز نمی باشد ) CU(استفاده از صفحات مسی 
  .الد زنگ نزن بکار برده میشودفقط براي جوشکاري پروژه فو) Purging(تجهیزات پشت بند گازي

ایـن   .لقمه ها و تجهیزات نگهدارنده نباید در زمان جوشکاري تست پلیت ها مورد اسـتفاده قـرار گیـرد    
   . ها و صفحات فوالدي جیگ ها ، فیکسچر: گیره ها : عبارتند از نگهدارنده تجهیزات 

ذیرد و به گونـه اي باشـد کـه    ت پباید بدون کمک از تجهیزات نگهدارنده صور جوشکاري تست پلیت ها
  .کنترل جوش براي کارشناسان امکان پذیر باشد ارزیابی و 

  

 پروژه ها TIG (141)تمیز کاري جوش هاي فرآیند  •
  

هرگونه  .د باید در شرایط جوشکاري شده تحویل  شو زنگ نزن آلومینیوم و فوالدي  سطح جوش پروژه ها
 روي سـطح جـوش    رب ییا استفاده از مواد تمیز کننده شیمیای زدن باده زنی ، برس سیمیتمیزکاري ، سن

  . مجاز نمی باشد 
  

 خال جوش  •
  

  . باشد میلیمتر  15ها باید حداکثر  طول خال جوش
جهت مونتاژ مخزن تحت فشار ، مسابقه دهنده می تواند از تمامی فرآیند هاي جوشکاري لیست شده در 

   .د همه وضعیت ها استفاده کندر نقشه ها و 
   .هیچ نقطه اي از سطح داخلی مخزن تحت فشار نباید داراي خال جوش باشد

  .  تائید قرار گیرند شروع جوشکاري باید مورد قبل از تمامی پروژه ها پس از کامل شدن مونتاژ و
خال جـوش  یک داور باید داخل مخزن تحت فشار را قبل از بسته شدن محفظه براي نبودن  : نکته مهم

  .برساند یدبه تای و بازرسی نماید
  

   کاري تست پلیت ها و تست لوله ها جوش •
خال جوش مجدد تنها قبل از . ود ندارد ـو مونتاژ مجدد وج شروع جوشکاري امکان جداکردن پلیت هابا 

  .  شروع پاس ریشه امکان پذیر می باشد 
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را قبـل از   12محـل سـاعت   را بازرسی نموده و  ار گرفتن لوله در دهانه گیرهیک داور باید قر :نکته مهم
 در بازرسی و ارزیـابی   مرجعبعنوان نقطه عالمت گذاري باید به این . شروع جوشکاري عالمت گذاري کند 

  . مورد استفاده قرار گیرد 
 ارزیابی •

  .ارزیابی براي همه پروژه ها عینی می باشد 
جلسـات بـه بحـث و تصـویب     جزئیات ارزیابی  پیش از برگزاري  مسابقات با حضور  همه کارشناسان در 

  . گذارده خواهد شد 
    .به دبیرخانه ستاد  تحویل داده خواهد شد CISبا تصویب معیارها ، فرمت هاي پذیرفته شده جهت ثبت در 

 که امتیازبندي پروژه هااز گروه ها بر اساس  تقسیم شوند که هرکدام هیأت کارشناسان باید به گروه هایی
  . و ارزیابی پروژه ها می پردازند بازرسیبه قوانین مسابقات براساس و   می آید زیردر 

  امتیازبندي پروژه ها
  : است ه ها ونوع ارزیابی آمده یک از پروژجدول زیرامتیاز هردر

جزئیات   نوع ارزیابی  شناسه
حداکثر   امتیازات  نام پروژه  شناسه

  امتیازات
A 50        عینی  
    A1 2  تست پلیت جوش گلوئی اول    
    A2 2  ت پلیت جوش گلوئی دومتس    
    A3  10تست پلیتmm 2    
    A4  16تست پلیت mm 2    
    A5 2  تست لوله    
    A6 20  مخزن تحت فشار    
    A7 10  سازه آلومینیوم    
    A8 10  سازه فوالد زنگ نزن    
B  15        آزمایش فشار 

    B1 15  آزمایش فشار - مخزن تحت فشار   

C  20        آزمایش غیرمخرب 

    C1 10ست پلیت تmm -5  آزمایش رادیوگرافی    
    C2  16تست پلیتmm –  5آزمایش رادیوگرافی    
    C3 10  آزمایش رادیوگرافی -تست لوله    
D   مونتاژ و رعایت دستورالعمل

  ها
      15 

    D1  15  مل هامونتاژ و رعایت دستورالع-تمام پروژه ها    
  100  جمع کل امتیازات
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Selection of the plate and pipe projects for 
National Trade 10 Welding 

  Test Pipe 1A 
  Fill and Cap Root pass Positions 

  GTAW 141 

GTAW 141 

2 
PC 

  SMAW 111 

  GMAW 135 

P  SMAW 111 SMAW 111 

  GMAW 135  GMAW 135 

P  GTAW 141 

GTAW 141 
5 

UPHILL 
PF  

P  SMAW 111  

  GMAW 135 

P  SMAW 111 SMAW 111 

  GMAW 135 GMAW 135 

  GTAW 141 

GTAW 141 
6 

UPHILL 
H-LO45  

P  SMAW 111 

P  GMAW 135 

  SMAW 111  SMAW 111 

  GMAW 135  GMAW 135 

  فرآیندها و وضعیت هاي انتخابی جوشکاري تست پلیت ها و لوله ها  :  1/10پیوست 
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  Test Plate 1 B 10 mm 

  Fill and Cap  Root pass Positions 

  SMAW 111 
GTAW 141 

1  
PA 

  GMAW 135 

  SMAW 111   
SMAW 111  P  FCAW 136 

P  GMAW135 
GMAW 135   FCAW 136 

  SMAW 111 
GTAW 141 

2 
PC 

  GMAW 135 

  SMAW 111   
SMAW 111    FCAW 136 

  GMAW135 
GMAW 135   FCAW 136 

P  SMAW 111 
GTAW 141 

3 
UPHILL 

PF  

  GMAW 135 

P  SMAW 111   
SMAW 111    FCAW 136 

  GMAW135 
GMAW 135   FCAW 136 

  SMAW 111 
GTAW 141 

4 
PE 

  GMAW 135 

P  SMAW 111   
SMAW 111    GMAW 135  

  SMAW 111 
GMAW 135   GMAW 135  
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  Test Plate 1 C 16 mm 
  Fill and Cap  Root pass Positions 

  GMAW135 
GTAW 141 

1 
PA 

  FCAW 136 

  GMAW135 
GMAW 135 

P  FCAW 136 

  GMAW135   
SMAW 111    FCAW 136 

  GMAW135 
GTAW 141 

2 
PC 

P  FCAW 136 

  GMAW135 
GMAW 135   FCAW 136  

  GMAW135   
SMAW 111    FCAW 136 

P  GMAW135 
GTAW 141 

3 
UPHILL 

PF  

  FCAW 136 

  GMAW135 
GMAW 135 

P  FCAW 136 

P  GMAW135   
SMAW 111  P  FCAW 136 

  GMAW135 
GTAW 141 

4 
PE 

   

  GMAW135 
GMAW 135    

  GMAW135   
SMAW 111      
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  Fillet weld test 12 mm – 2 coupons to be selected  
  process Positions 

  GMAW135 

1F 
PA P  FCAW 136 

  SMAW 111 

P  GMAW135 

2F 
PB 

  FCAW 136 

  SMAW 111 

P  GMAW135 

3F 
PE 

  FCAW 136 

P  SMAW 111 

  GMAW135 

4F 
PD P  FCAW 136 

  SMAW 111 
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