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منشور اخالقی 
اعضای انجمن شرکتهای بازرسی فنی خراسان رضوی    

1- شرکتهای عضو انجمن صنفی بازرسی فنی خراسان نسبت به رعایت اخالق اسالمی 

و حرفه ای همواره متعهد می باشند .

2 - قراردادهای شرکتهای همکار با کارفرمایان برای کلیه اعضا محترم بوده و هیچ 

اقدامی در جهت لغو یا بر هم زدن آن قرار داد از سوی هیچ عضوی صورت نخواهد 

پذیرفت .

3 - اعضای انجمن تعهد می نمایند از جذب نیروهای شرکتهای همکار به غیر از اخذ 

رضایت نامه کتبی از شرکت مبداء خودداری نمایند .

4 -شرکتهای عضو انجمن بازرسی فنی خراسان از خرید و فروش تجهیزات بدون 

اسناد و ستندات مالکیت خودداری می کنند .

5 -اعضای محترم انجمن حمایتهای مالی و معنوی خود را از انجمن بعمل می آورند 

و در راستای اهداف عالیه آن فعالیت و همکاری می نمایند .

6- شرکتهای عضو انجمن تعهد می نمایند از مصوبات و آیین نامه های انجمن حمایت 

نموده و در راستای اجرایی نمودن آنها اقدام نمایند .

7 - شرکتهای عضو ضمن حمایت از خدمات حرفه ای شرکت های همکار از انجام 

نیاز امور را از  انگیز خودداری نمایندو در صورت  حرکتهای تحریک آمیز و تفرقه 

طریق انجمن پیگیری می نمایند .

8 - اعضای انجمن متعهد می گردند اصل رازداری و امانت داری را در فعالیت های 

حرفه ای خود رعایت نمایند .

9 - اعضای انجمن شرکتهای بازرسی خراسان متعهد می شوند اختالفات خود را بر 

اساس منطق و اخالق حل و فصل نمایند و در غیر این صورت از طریق انجمن پیگیری 

نموده و به نظرات انجمن بعنوان میانجی عادل و معتمد احترام گذارند .

منشور اخالقی انجمن 
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چکیده
با توجه به بروز حوادث غیر مترقبه ) زلزله ( در سالهای اخیر و خسارات و تلفات زیاد مالی و 
جانی ، و نیاز به اعمال کنترل و بازرسی جوش در اسکلت هنوز دقت و اجبار کافی در این امور 
نشده است . در این مقاله سعی بر این می رود تا با شناخت دقیق عیوب جوش در ساختمان  و 

با ارائه راهکارهای صحیح از بروز آن جلوگیری شود .  

مقدمه
زلزله هنوزعیوب  برابر  اغلب شهرهای کشور و ضعف در سازه ها در  لرزه خیزی  به  توجه  با   
متداول و شایعی به علل  نبود کنترل کافی ،  عدم اطالع و تسلط مهندس ناظر به اصول و مبانی 
فنی ، عدم کنترل و بازرسی مضاعف ناظر ساختمان بر کار بازرس جوش و جوشکار در ساختمان 

دیده می شود. .
عملیات کنترل و بازرسی قبل از برقراری اولین قوس شروع و در حین جوشکاری ادامه می یابد 

و پس از اتمام نیزجوشها با آزمونهای غیر مخرب مورد 
آزمایش قرارگرفته تا عملکرد مناسب آن تضمین شود .

توصیه های کلی زیر را می توان برای دستیابی به یک جوش خوب و به حداقل رساندن عیوب 
پیشنهاد نمود : 

1 ( انتخاب دستورالعمل مناسب برای جوشکاری
2 ( استفاده از استادکاران و کارگران ماهر جوشکار و ارزیابی شده 

3( استفاده از بازرس جوش دارای صالحیت و لیاقت و اشتهار در امر بازرسی 
4 ( استفاده از روشهای مختلف آزمونهای غیر مخرب ، برخی با این تصور غلط که هر یک از آزمونها 

می تواند تمامی عیوب را تعیین نماید، در صورتیکه
باید توجه داشت که هر روش دارای محدودیتهای است که قادر به شناسایی تعداد محدودی از 

عیب ها است .

رضا اورنگی
فوق لیسانس مدیریت ساخت

عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای بازرسی فنی 
خراسان رضوی

شناخت عیوب جوشکاری وبررسی علل ایجاد آن

   khsti.com/index.php/اخبار مطالعه دنباله مقاله در

www.khsti.com/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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واحد حق الزحمهشرح خدمتعنوان خدمتردیف

بازرسی فنی 1
فرآیندها

و  طراحی   0 سازمان  تولید  اصلی  فرآیندهای  ماهیانه  منظم  بازرسی   -1
، پالستینگ و رنگ  ، برش کاری و سوراخ کاری ، جوشکاری  نقشه کشی 

آمیزی، پیچ بندی و گروت ریزی( و ارائه گزارش
2 – حضور در جلسات تخصصی فنی با کارفرما

3 – صدور گواهینامه بازرسی فنی فرآیند محور برای هر پروژه

1 – نفر روز
2 – نفر روز

3 – عدد گواهینامه

آزمایشگاه آزمایش 2
های اجرا

1 – تجهیز آزمایشگاه ویژه آزمایشهای ساخت و برپایی سازه های فوالدی
2 – استقرار کارشناس مجری آزمایش ها

1 – فاکتور
2- نفر روز  نفر ماه

3

هماهنگ کننده 
جوشکاری 
) مهندسی 
جوشکاری (

1 – تهیه دستورالعمل مشخصات جوشکاری WPS و اجرای PQR مطابق 
الزامات استاندارد محصول

2 – اجرا و مدیریت آزمون جوشکارها و صدور گواهینامه و کارت
3 – مدیریت حل مسائل فرآیند جوشکاری

WPS 1 – عدد
2 – نفر جوشکار/فرآیند

3 – نفر روز

4
تامین نیروی 

سوپروایزرهای 
ساخت و برپایی

1 – تامین سوپروایزرها فرآیندهای اصلی سازمان ) برش کاری و سوراخ 
کاری ، مونتاژ و جوشکاری ، بالست و رنگ آمیزی و برپایی (

2 – ارائه گزارش پایش فرآیندهای اصلی سازمان مطابق KPI های سازمان
1 – نفر ماه

2 – عدد ماه

سوابق کیفیت 5
ساخت و برپایی

1 – طرح ریزی طرح بازرسی و آزمایش ویژه هر پروژه
2 – طرح ریزی شیوه نامه مستند سازی ویژه هر پروژه

3 – ایجاد سوابق ویژه هر پروژه در تعامل با بازرس کارفرما و تحویل و 
بایگانی سوابق کیفیت

1 – عدد پروژه
2 – عدد پروژه

3 – پروژه ای

6
خدمات کارفرما 
محور کارشناس 
سطح 3 آزمایش 
های غیر مخرب

1 – تدوین Written  Practice آزمایش های غیرمخرب بر اساس استاندارد 
کارفرما محور

2 – تایید صالحیت کارکنان آزمایش های غیرمخرب
3 – تدوین روش اجرای آزمابش های غیرمخرب

4 – نظارت بر فرآیندهای اجرای آزمایش های غیرمخرب

1 – عدد
2 – نفر

3 – عدد
4 – نفر روز

7
استقرار 

استانداردهای 
تخصصی

1 – مستند سازی استانداردهای تخصصی نظیر
ISO 3834 – ICA STD001 - EN 2-1090

متناسب با تعداد 
مستندات ، سطح و حجم 

سازمان

8
ممیزی داخلی 
استانداردهای 

تخصصی
نفر روز1 – انجام ممیزی داخلی بر اساس استانداردهای تخصصی

9
راهبری سیستم 

های مدیریت 
کیفیت شرکت

سیستم  استانداردهای  سوابق  ایجاد  و  مستندات  اجرای  مدیریت   –  1
نفر روزمدیریت و تخصصی

خدمات آموزش 10
تخصصی

1 – آموزش استانداردهای اصلی و مکمل محصول
2 – آموزش اپراتورهای فرآیندهای اصلی

3 – آموزش سوپروایزرهای فرآیندهای اصلی
4 – آموزشکارکنان بازرسی فنی
5 – آموزش کارکنان آزمایشگاه

نفر روز

ده خدمت شرکتهای مهندسی جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب برای شرکتهای سازنده سازه های فوالدی)1(

رضا ایمانیان نجف آبادی
کارشناس ارشد مهندسی جوشکاری

عضو هیت مدیره انجمن جوشکاری

   khsti.com/index.php/اخبار مطالعه دنباله مقاله در
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چکیده
هدف این مقاله بررسی ضعفها و اشکاالت طراحی و اجرای ساختمانهای بتنی که در زمان طراحی 
و اجرا با اندکی دقت میتوان از بوجود آمدن آن جلوگیری کرد که در صورت عدم دقت به موارد 

فوق ، این خطاها و ضعفها در ساختمانها باقی مانده که باعث کاهش عمر مفید ساختمانها شده 
و یا در زمان بروزحوادث غیرمترقبه نهایتا« منجر به خسارات مالی و جانی خواهد شد.

مقدمه 
سالمت   ، توجه  عدم  علت  به  تا  شود  کنترل  مراحل  تمامی  در  باید  اجرایی  و  طراحی  خطاهای 
ساختمان به خطر نیافتد ، با صرف نظر کردن از خطاهای مربوط به ساختگاه و خاک وپی و کلیات 

طرح می توان آنها را به چند دسته تفسیم کرد که درزیر به طور خالصه به آن می پردازیم .
خطاهای رایج  :

A ( خطاهای طراحی :
الف ( خطا در محاسبه  

1 ( انتخاب مدل محاسباتی نامناسب برای سازه 
2 ( خطا در ارزیابی عاملهای موثر بر سازه ، ترکیبهای تعیین کننده آنها و تغییر شکلهای تحمیل 

شده بر آن .
3 ( خطا درمحاسبه اثر عاملها و ارزیابی تالشها و تغییر شکلها 

4 ( انتخاب مفروضات ناصحیح در مورد مشخصات مکانیکی مصالح مصرفی  
5 ( خطا در تعیین ابعاد و مقاطع مناسب برای تحمل تالشها که در نتیجه تنشها از حد قابل تحمل 

مصالح فراتر می روند .
6 ( عدم توجه به رانش قوسها ، قابها و ...  

7 ( عدم توجه به اثر توام تالشهای مختلف که ممکن است اثر یکدیگر را تشدید نمایند .
8 ( خطا در ارزیابی تغییر شکلها و تغییر مکانها و یا پذیرش تغییر مکانهای زیاد که ممکن است :

- پایداری مجموعه ساختمان را تحت تاثیر قرار داده و هندسه کلی ساختمان را بر هم بزند .
- به کمانش و ناپایداری برخی از اجزا و قطعات نظیر ستونها و صفحات باربر منجر می شود .
- جنبه موضعی داشته باشند و به تغییر شکلها و ترکهای بیش از حد مجاز قطعات بیانجامد .

مهندس محمد امین توکلی
مهندسی عمران

رئیس هیئت مدیره شرکت سکنی ساز 

ضعفها و اشکاالت طراحی و اجرای ساختمانهای بتنی

   khsti.com/index.php/اخبار مطالعه دنباله مقاله در
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چکیده
هدف از این مقاله آشنایی با انواع وضعیتهای جوشکاری ، روش صحیح جوشکاری در وضعیت 

سرباال و شناخت عیوب مربوط 
به آن می باشد .

مقدمه :
فرایندهاي  وکارآیي  جوشکارها  مهارت  تعیین  در  عوامل  مهمترین  از  یکي  جوشکاري  وضعیت 
جوشکاري است ، جامعه مهندسین مکانیک آمریکا )ASME ( در مورد دیگهاي بخار مخازن تحت 
فشار و همچنین انجمن جوش آمریکا  )AWS  ( پیشنهادات و توصیه هاي را با جزئیات بیشتر 

ارائه کرده است .
با گذشت حدود نیم قرن از کاربرد جوش در صنعت ساختمان کشور هنوز معایب زیادي در آن 
دیده میشود ،که یکي از این مشکالت اجراي جوش قائم)vertical welding(   مي باشد که به 

طور خالصه به شرح آن مي پردازیم .
انواع حالتهاي جوشکاري ) شکل (  به شرح زیر میباشدکه عبارتند از  :  

Flat    1( حالت تخت
  Horizonta2(حالت افقی ا

 vertical  3(حالت عمودي
 overhead 4( حالت  سقفي

  که حالت عمودي به دو دسته :  عمودي رو به باال که روند حرکت از وضعیت ساعت 6 به طرف  
12 وعمودي رو به پایین که برعکس روش قبل از وضعیت ساعت 12 به 6 میباشد تقسیم مي 

شود .

وساختمان  لوله  به  مربوط  عملیات جوشکاري  از  اي  عمده  بخش  در  حاضر  حال  در  قائم  جوش 
استفاده میشود، به طور مثال لوله هایي که در کاربردهاي صنعتي در وضعیتهاي افقي نصب 
میشوند معموال«در وضعیت عمودي جوشکاري میشوند و به علت سختي در اجرا و عدم دقت 
غالبا از کیفیت پاییني برخوردار است و مهارت جوشکار نقش مهمي در جلوگیري از بوجود آمدن 

عیوب ایفا میکند ،
به طریقي هدایت شود که یک حوضچه  با کنترل کامل و  بایستي  الکترود  در وضعیت سرباال 
پوشیدگي  مناسب ومیزان  ایجاد شود که شکل  یکنواخت در جهت جوشکاري  و  مذاب همگن 
خطوط توسط سرباره را تضمین کند، تا از تشکیل حفرات که منجر به محبوس شدن سرباره در 

آنها میشود جلوگیري کند .

ضعفها و اشکاالت طراحی و اجرای ساختمانهای بتنی

رضا اورنگی
فوق لیسانس مدیریت ساخت

عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای بازرسی فنی 
خراسان رضوی

   khsti.com/index.php/اخبار مطالعه دنباله مقاله در
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چکیده
دراین مقاله تاثیر نحوه چیدمان آندها بر روی چگالی جریان اعمالی در سیستم حفاظت کاتدی بتن مسلح 
موردبررسی قرارگرفته است. بدین منظور دو آرایش متفاوت از آندها با تعداد آندهای متفاوت مورد 
بررسی قرارگرفته است نتایج حاکی از آن است که محل قرارگیری آندها نسبت به میلگردها در بتن 
روی چگالی جریان تاثیرمهمی دارد ومقدار چگالی جریان اعمالی برای حفاظت از خوردگی، تابعی از محل 
قرارگیری آندها میباشد. در حالتی که آندها نسبت به میلگردها موازی میباشند چگالی جریان اعمالی 
کمتری موردنیاز است و درصورتیکه آندها نسبت به میلگردها عمودی باشند، چگالی جریان بیشتری 

جهت حفاظت موردنیاز می باشد.
مقدمه

امروزه خوردگی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، خطوط انتقال نفت، گاز، آب، حمل ونقل دریایی، سازه 
های دریایی، اسکله ها، مخازن، معادن و سازه های بتنی، باعث خسارات فراوانی میشود و صنایع مختلف، 
هزینه های گزافی برای کنترل و پیشگیری خوردگی مصالح بیشترین مسلح، بتن صرف می کنند. بتن 

مسلح، بیشترین مصالح مورداستفاده درساختمانها، پلهاو فونداسیون سازه های بتنی می باشد]1.[
باال و همچنین  قابلیت شکل پذیری مطلوب، تحمل درجه حرارت  باال،  از قبیل: طول عمر  ویژگیهایی 
قابلیت تحمل بیشترین مقدار تنشهای وارده در سازه های بتنی نسبت به سایر سازه ها باعث افزایش 

کاربرد بتن در صنایع مختلف شده است]4.[
میتواندبه  هست.وجودکلرایدآزاددربتن،  کلریدی  حمالت  بتنها  خوردگی  در  عوامل  مهمترین  از  یکی 
الیه حفاظتی غیرفعالی که دراطراف میلگردها قرار دارد آسیب وارد نموده و آنراازبین ببرد. خوردگی 
هر  در  از0/6کیلوگرم  بیش  دربتن  کلریدموجود  مقدار  که  وقتی  بتن،  کیفیت  به  توجه  با  کلرایدی 

مترمکعب بتن باشد، اتفاق میافتد]5[.
افزایش  به دلیل  ، مشکل اصلی، خوردگی فوالد موجود دربتن  مناطق ساحلی  در سازه های دریایی 
رطوبت، همزمان حمالت کلرایدی به دلیل شوری آب دریا میباشد که باعث تخریب شدیدتر سازه های 
بتنی میشود. همچنین عرشه پلها و جاده ها به دلیل پاشش نمک جهت یخ زدایی، میلگردها در معرض 
حمله کلرایدی و درنتیجه خوردگی قرارمیگیرند.اسیدی شدن بتن نیز در سرعت خوردگی تأثیرگذار 
است. در اثر خوردگی، میلگردها افزایش حجم پیدا میکنند و سبب متالشی شدن سازه های بتنی 

میشوند]6و7.[
برای کاهش و جلوگیری از خوردگی دربتن میتوان از روشهایی از قبیل:آرماتورهای زنگ نزن،آرماتورهای 
با الیاف پالستیک، پوشش دهی میلگردها وحفاظت کاتدی استفاده کرد.به دلیل اینکه خوردگی، یک 
فرآیند الکتروشیمیایی است، ثابت گردیده که سیستم حفاظت کاتدی تکنیکی موثر و قابل اطمینان 
های  خاک، سازه  و  دریا  درآب  کاتدی  حفاظت  ازسیستم  استفاده  مشابه  میباشد.  خوردگی  درکنترل 
دریایی و حفاظت لوله های انتقال نفت، گاز و آب، در بتن نیز، برای حفاظت میلگردها، میتوان از روش 
حفاظت کاتدی استفاده نمود. برای جلوگیری از خوردگی در بتن میتوان از روش حفاظت کاتدی با آند 

فدا شونده و یاحفاظت کاتدی با اعمال جریان مستقیم استفاده کرد]8[.
حفاظت کامل و یکنواخت بتن در سیستم حفاظت کاتدی همیشه موردتوجه پژوهشگران بوده است. 
چراکه برای بعضی از میلگردها که در فاصله دورتری تا آند قرار دارند، احتمال عدم حفاظت و برای 

بعضی دیگر احتمال حفاظت اضافی وجود دارد.

بررسی تاثیر چیدمان آندها در حفاظت کاتدی با استفاده از جریان اعمالی برخوردگی بتن مسلح

رامین ایازی - اسماعیل جعفری 
گروه مهندسی مواد دانشگاه آزاداسالمی شیراز
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 اعضای انجمن شرکتهای بازرسی فنی خراسان رضوی
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مشاوره روابط عمومی سازمانی 
و
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