
آشنایی با مدارک
WPS & PQR



:فهرست مطالب

AWSآشنایی با آیین نامه های جوشکاری 

AWS D1.1آشنایی با آیین نامه جوشکاری سازه های فوالدی 

AWS D1.1محدودیت های آیین نامه 

WPSآشنایی اولیه با مدارک 

WPSجایگاه تدوین مدارک 

WPSروش های تایید مدارک 
معرفی انواع اتصاالت در سازه های فوالدی

جوش گوشه
جوش شیاری

انواع آماده سازی لبه ها
جوش شیاری با نفوذ نسبی 
جوش شیاری با نفوذ کامل

وضعیت های جوشکاری





Structural Welding Code-Steel 
AWS D1.1/D1.1M
1.General Requirements
2.Design of Welded Connections
3.Prequalification of WPSs
4.Qualification
5.Fabrication
6.Inspection
7.Stud Welding
8.Strenghtening and Repairing Existing Structures



AWS D1.1      

Structural Welding Code - Steel

AWS D1.2      

Structural Welding Code - Aluminum

AWS D1.3      

Structural Welding Code - Sheet Steel 

AWS D1.4      

Structural Welding Code - Reinforcing Steel

AWS D1.5      

Bridge Welding Code

AWS D1.6      

Structural Welding Code – Stainless Steel





مشخصات فىی ريوذ جًشکاری
Welding Procedure Specification

 ( WPS )













وقشٍ َای عمًمی طزاحی

WPSs

وقشٍ َای کارگاَی

مشايرطزاحی

پیماوکار

جایگاٌ تذيیه مذارک دستًرالعمل جًشکاری   

    



ريش َای تاییذ دستًرالعمل جًشکاری  

    



ريش َای تاییذ دستًرالعمل جًشکاری  

    
مشخصات فىی ريوذ جًشکاری در يضعیت پیش پذیزفتٍ  -1

       فصل سًمدر  پیش پذیزفتٍپیزيی اس الشامات آییه وامٍ در يضعیت 
  بذين ویاس بٍ آسمایش َای تاییذ صالحیت بز ريی ومًوٍ َای آسمایشی

PQRتاییذ مشخصات فىی ريوذ جًشکاری با آسمایش ي تُیٍ  -2

عذم پیزيی اس الشامات آییه وامٍ در يضعیت پیش پذیزفتٍ ياوجام آسمایش َای  
فصل چُارمبز ريی ومًوٍ َای آسمایشی مطابق  تاییذ صالحیت

Procedure Qualification Record

(PQR)



يضعیت َای جًشکاری
Welding Positions



يضعیت َای جًشکاری جًش شیاری يرق

  
               1G   وضعیت تخت       -1

    2G   وضعیت افقی         -2

              3G        وضعیت عمودی   -3

   4Gوضعیت باالسری                      -4



يضعیت َای جًشکاری جًش شیاری يرق
    



تکىیك جًشکاری   

    

تکىیك َاللی    

    

تکىیك سوجیزی
    











يضعیت َای جًشکاری جًش شیاری يرق
    







يضعیت َای جًشکاری جًش گًشٍ يرق
    



يضعیت َای جًشکاری جًش گًشٍ يرق

    
 1Fوضعیت تخت      -1

   2Fوضعیت افقی         -2

                   3Fوضعیت عمودی       -3

 4Fوضعیت باالسری       -4



يضعیت َای جًشکاری جًش گًشٍ يرق
    



يضعیت َای جًشکاری جًش گًشٍ يرق
    



يضعیت َای جًشکاری جًش گًشٍ يرق
    



يضعیت َای جًشکاری جًش گًشٍ يرق
    



شىاسایی يضعیت َای جًشکاری يرق

Welding Position Groove Fillet

Flat F 1G 1F

Horizontal H 2G 2F

Vertical V 3G 3F

Over 

Head
OH 4G 4F



يضعیت َای جًشکاری جًش شیاری لًلٍ یا قًطی

  
    1Gوضعیت چرخشی      -1

     2Gوضعیت ثابت           -2

       5Gوضعیت ثابت          -3

    6Gوضعیت ثابت          -4

(با ورق محذود کننذه )    6GRوضعیت ثابت          -5



يضعیت َای جًشکاری جًش شیاری لًلٍ یا قًطی
    



يضعیت َای جًشکاری جًش گًشٍ لًلٍ یا قًطی

            1Fوضعیت چرخشی      -1

           2Fوضعیت ثابت           -2

           2FRوضعیت چرخشی        -3

    4Fوضعیت ثابت باالسری       -4

          5Fوضعیت ثابت          -5



يضعیت َای جًشکاری جًش گًشٍ لًلٍ یا قًطی
    


