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به نام خدا

آشنایي با انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
انجمن جوشكاری و آزمایش های غیر مخرب ایران اولین و با سابقه ترین انجمن علمی در زمینه تكنولوژی جوشكاری و آزمایش
های غیر مخرب در سال  1358فعالیت خود را آغاز نمود سپس در سال  1371با اساسنامه ای تحت نظارت وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری به شماره  7438به ثبت رسید.
انجمن جوشكاری و آزمایش های غیر مخرب ایران به موجب اختیارات واگذار شده از طرف کمیسیون انجمن های علمی کشور
وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به عنوان موسسه مرجع ملی در زمینه تكنولوژی جوشكاری و آزمایش های غیر مخرب
وظیفه فعالیت به عنوان انجمن علمی کشور را به عهده دارد .اهداف این انجمن به شرح زیر می باشد:
-

انجام تحقیقات در امور جوشكاری و آزمایش های غیر مخرب ایران

-

کسب اطالعات از آخرین پیشرفت های فنی در سطح جهان و کمك در رفع مشكالت فنی موسسات دولتی و خصوصی

-

انتشار نشریه تخصصی

-

کوشش در باال بردن آگاهی فنی و حرفه ای و معرفی و انتشار کتاب

-

برگزاری نمایشگاه ها یا مسابقات فنی

-

تشكیل کالس های آموزشی

-

صدور گواهی برای افراد و سازمان ها

-

برگزاری همایش های علمی

-

تدوین استانداردهای ملی و انجمنی و کارخانه ای

به منظور اعتالی فرهنگ استاندارد ،در تاریخ  1385/05/07این انجمن اقدام به تشكیل کمیته استاندارد و سیستم های کیفیت
نمود و اولین جلسه رسمی کمیته استاندارد انجمن جوشكاری و آزمایش های غیر مخرب ایران در تاریخ  1385/5/14در شهر
اصفهان تشكیل و کمیته استاندارد و سیستم های کیفیت انجمن جوشكاری و آزمایش های غیر مخرب ایران به صورت رسمی
فعالیت خود را آغاز نمود .این کمیته با عقد تفاهم نامه همكاری در زمینه تدوین استاندارد با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
ایران که درتاریخ 1385/07/30به امضاء مدیر کل دفتر امور تدوین استاندارد و رئیس انجمن جوشكاری و آزمایش های غیرمخرب
ایران رسید و برگزاری جلسات متعدد و منظم و همچنین حضور فعاالنه کمیته در تدوین استانداردهای بین المللی در قالب کمیته
های متناظر با ایزو و کمك به فعال سازی کمیته های  TC167 ,TC 17, TC 135, TC 261 ,TC 44نقش برجسته ای در اشاعه
فرهنگ استاندارد ایفا کرده است .در حال حاضر این کمیت ه با هدف اصلی استانداردسازی و رفع نیازهای صنعتی صنایع کوچك و
بزرگ کشور اقدام به تدوین استاندارد انجمنی در حوزههای جوشكاری و آزمایش های غیر مخرب نموده است .تدوین این
استانداردها در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان انجمن ،صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی ،پژوهشی ،تولیدی و اقتصادی
آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی ،فناوری و تجاری است که از مشارکت
آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع ،شامل تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان ،صادرکنندگان و واردکنندگان ،مراکز علمی و
تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی حاصل می شود .پیش نویس استانداردهای انجمنی پس از دریافت نظرها و
پیشنهادها در کمیته تخصصی مرتبط با آن موضوع طرح و در صورت تصویب در هیئت مدیره انجمن به عنوان استاندارد انجمنی
چاپ و منتشر می شود.
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آشنایي با انجمن صنفي شرکت های بازرسي فني وآزمایش های غیرمخرب ایران
انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیرمخرب ایران به همت جمعی از اساتید و کارشناسان صاحب نظر در سال
 1379تاسیس و اساسنامه آن تهیه و تدوین شد .در فراخوان هیات موسس برای تشكیل مجمع عمومی در تاریخ 1380/03/23
نمایندگان شرکت های مجری بازرسی فنی و آزمایش های غیرمخرب در سالن دکتر حسابی سازمان انرژی اتمی گرد هم آمدند و
اساسنامه انجمن به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت و اولین هیات مدیره آن انتخاب شد .انجمن سپس با شماره  219مورخ
 1380/04/19در اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسید و رسم ًا فعالیت خود را آغاز
کرد .انجمن درسال  1392موفق به دریافت مجوز آموزش دوره های حفاظت در برابراشعه به شماره  16/02/220078گردید و از
آن زمان به طور مستمر اقدام به برگزاری این دوره می نماید.
کوشش در راستای استیفای حقوق اعضا و پاسداری از منافع آنان ،ارائه و تائید خدمات آموزشی و مشاوره ای و انتشاراتی ،همكاری
با سازمان های دولتی ،توسعه تكنولوژی ،گسترش ارتباطات و فعالیت ها ،ایجاد باشگاه های فرهنگی و ورزشی ،ایجاد تعاونی ها و
اشاعه و تحكیم اخالق حرفه ای فرازهای اصلی این انجمن است .با اندکی دقت در طیف وسیع این وظایف می توان گفت که انجمن
شرکت ها حوزه وسیعی از فعالیت ها را در بر می گیرد که نه تنها حقوق صنفی را شامل می شود بلكه به جنبه اقتصادی و
تكنولوژیكی نیز توجه دارد .بنابراین انجمن رویكردی اجتماعی -اقتصادی دارد و از نوع تشكل های صنفی – صنعتی است.
کمیته های انجمن عبارتند از :
-1کمیته آموزش -2کمیته انتشارات -3کمیته تائید صالحیت -4کمیته ساختمان -5کمیته حفاظت در برابر اشعه
برخی از فعالیت های این انجمن:

 همكاری با مرکز ملی تائید صالحیت ایران در زمینه تایید صالحیت شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیرمخرب.
 همكاری با سازمان ملی استاندارد ایران در تدوین استانداردهای ملی در زمینه آزمایش های غیرمخرب.

 برگزاری سمینارها و کنفرانس ها – گسترش ارتباط و تعامل با سازمان های دولتی ،موسسات مرتبط و دانشگاه ها.
 شرکت در جلسات شورای هماهنگی تشكل های صنفی ،مهندسی و حرفه ای کشور  -شرکت در جلسات نهاد تعامل
 انتشار کتب تخصصی و نشریه تخصصی " نگاه نافذ"

 برگزاری دوره های آمادگی آزمون سطح )ASNT Level III Refresher Course( 3
 برگزاری دوره های آموزشی حفاظت دربرابر اشعه با مجوز سازمان انرژی اتمی ایران و دوره آموزشی استاندارد
ISO/IEC 17020

انجمن صنفي شرکت های بازرسي فني و آزمایش های غیر مخرب ایران
دفتر مرکزی :ایران -تهران ـ خیابان نصرت -بین جمال زاده و قریب – پالك  -140واحد  -20طبقه پنجم
تلفن)021( 66123103 - 66911166- 66949151 :
دورنگار)021( 66567328 :
رایانامهinfo@irsnt.com :
وب گاهwww.irsnt.com :
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آشنایي با جامعه ممیزی و بازرسي ایران
"کیفیت" و "قیمت تمام شده" همواره دو عامل تعیین کننده میزان رقابت پذیری کاالها و خدمات در عرصه رقابت بین المللی
بوده اند .تا چند د هه گذشته ،قیمت تمام شده اهمیتی به مراتب بیشتر از عنصر کیفیت در تعیین برنده رقابـت هـای اقتصـادی در
بازار کاال و خدمات داشت اما ظهور پدیده جهانی سازی همه چیز را تغییر داد .جهانی سازی از یك طـرف گسترش مباایی وروی
کاال و خدمات را در پی داشت و از سوی دیگر منجر به جهشی چشم گیر در "تنوع" کـاال شـد .حـاال دیگـر کنتـرل "کیفیات"
کاالهایی که از اقصی نقاط دنیا به کشورها وارد می شدند ،به دغدغه اصلی مردم و دولت ها تبدیل شده بـود .لـذا ضـرورت تضـمین
ایمنی ،امنیت و حقوق شهروندان منجر به شكل گیری شرکت های بازرسی در اقصی نقاط دنیا شد .این شرکت ها با سـازماندهی و
مدیریت شبكه گسترده ای از متخصصین فنی و بازرسی در پهنه وسیعی که معموال جغرافیای یك کشور یا یك منطقـه یـا سراسـر
جهان را در بر می گیرد ،اقدام به بازرسی و تطابق کاالها و خدمات ارائه شده در بازار با استاندارهای اجباری که همانا ترجمانی فنـی
از حقوق شهروندی است ،نموده و آسایش و اطمینان الزم را برای مصرف کنندگان ،تجار و دولت ها به ارمغـان آورده انـد .در حـال
حاضر که پیش بینی شده است صنایع جهانی با ورود به انقالب صنعتي چهارم ،تغییراتی شگرف را در دستیابی به تنوع بی حـد و
حصر محصول و کیفیت تجربه کنند ،شرکت های بازرسی به یكی از مهم ترین بازوان عملیاتی کشـورها در ایفـای نقـش و تعهـدات
خود در قبال جوامع خویش تبدیل می شوند.
جامعه ممیزی و بازرسی ایران که متشكل از بیش از  150شرکت بازرسی در ایران است ،با سه هاد ااا يِ ارتقاای کیفیات
خدمات بازرسي ،کمک به بهبوی مستمر فضای کسب و کار و همچنین افزایش سطح ااتمای مریم به خدمات بازرساي و
ممیزی ،در سال  1380در اتاق ایران به ثبت رسیده و به عنوان یك تشكل کامال خصوصی ،مستقل و غیر انتفـاعی تشـكیل شـد و
سپس در سال  1390با شماره  31594در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نیز به ثبت رسید.
جامعه ممیزی و بازرسی به موجب تصویب آییننامه تأیید صالحیت شرکت های بازرسیکننده و ضوابط بازرسـی کـاال در سـال 89
توسط شورای عالی استاندارد ،هم اکنون از ااضای اصلي هیئت ارزیاب که به عنوان عالی تـرین رکـن تاییـد صـالحیت ،بررسـی
عملكرد و ارزیابی شرکت های بازرسیکننده در ساختار استاندارد کشور محسوب می شود ،بوده و به همـین دلیـل از قـدرت ایفـای
نقش و اثرگذاری قابل توجهی در راستای ارتقای نظام بازرسی کشور و نیل به اهداف عالیه خود برخوردار است.

جامعه ممیزی و بازرسي ایران
دفتر مرکزی :ایران -تهران ،خیابان ولیعصر(عج) ،بین خیابان شهید بهشتی و خیابان شهید مطهری ،خیابان ابن سینا،
پالك  ،4طبقه دوم کد پستی 1433714395:
تلفن و دورنگار )021(88706192 :
رایانامهinfo@aisiran.org :
وب گاهwww.aisiran.org :
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کمیسیون فني تدوین استانداری
« سازه های فوالیی-قیمت گذاری خدمات بازرسي فني و آزمایش های غیر مخرب

»

(ویرایش یوم)
رئیس:
ادب آوازه ،عبدالوهاب
(کارشناسی ارشد مهندسی مكانیك)

سمت و/یا محل اشتغال
انجمن جوشكاری و آزمایش های غیر مخرب ایران

یبیر:
ایمانیان نجف آبادی ،رضا
(کارشناسی ارشد مهندسی جوشكاری)

انجمن جوشكاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
کمیته متناظر سازه های فوالدی ایران ISO/TC 167

ااضاء(:اسامی به ترتیب حروف الفبا)
ادب آوازه ،نازیال
(کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)

شرکت ناظران یكتا

احمدی ،اسماعیل
(دکتری مدیریت)

شرکت بازآفرینان صنعت جنوب

احمدی ،نرگس خاتون
(کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی)

شرکت سنجش کیفیت پارس

ایزدپناه ،سعید
(کارشناسی ارشد مهندسی بازرسی فنی)

شرکت اندیشه پردازان صنعت پرشیا

برهان آزاد ،امیر محمد
(دکتری فیزیك هسته ای)

شرکت پارسیان شرق

پوری رحیم ،حسین
(کارشناس ارشد مهندسی مواد)

اداره کل استاندارد استان اصفهان

شرکت کوتكنا سوئیس

تولیت ،سید مهدی
(کارشناسی ارشد )MBA
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ثابت ،حامد
(دکتری مهندسی متالورژی)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

حسینی کلورزی ،امیر حسین
(دکتری مدیریت)

شرکت ملی فوالد خوزستان

حشمت دهكردی ،ابراهیم
(دکتری مهندسی مواد)

انجمن خوردگی ایران

خیام ،افشین
(کارشناسی مهندسی صنایع)

شرکت ناظران یكتا

دهمالئی ،رضا
(دکتری مهندسی مواد)

دانشگاه شهید چمران اهواز

رضائیان ،علیرضا
(دکتری مهندسی عمران-سازه)

انجمن سازه های فوالدی ایران

شاه اویسی ،پیمان
(دکتری مدیریت استراتژیك)

شرکت فالت پژواك

شیروانی ،حسن
(کارشناس مهندسی مواد)

شرکت آی اس ایران

صوفی زاده ،علیرضا
( دکتری مهندسی مواد و متالورژی)

شرکت پایش گستران پیشرو

طباطبایی ،سید مرتضی
(کارشناسی ارشد اقتصاد)

شرکت آزمون آسا پارسه

فرخی پور ،شهرام
(کارشناسی مدیریت صنعتی)

شرکت آریا طوس متحد

قاسمی ،رسول
(کارشناسی ارشد مهندسی جوشكاری)

شرکت آزمونه فوالد
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قربانی ،مجتبی
(کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

شرکت پیدایش فكر

کیا حسینی ،سید محمد
(کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی)

جامعه ممیزی و بازرسی ایران

نیرومند ،بهزاد
(دکتری مهندسی متالورژی)

دانشگاه صنعتی اصفهان

هاشمی ،علیرضا
( کارشناسی مهندسی ماشین آالت کشاورزی)

شرکت ارتقا گستر پویا
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استاندارد انجمنی اس  :1-21سال 1399
پیش گفتار
استاندارد" سازه های فوالدی -قیمت گذاری خدمات بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب " که پیشنویس
آن در کمیسیونهای مربوط توسط انجمن جوشكاری و آزمایش های غیر مخرب ایران ،انجمن صنفی کارفرمایی
شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب ایران و جامعه ممیزی و بازرسی ایران تهیه و تدوین شده و
در جلسه هیئت مدیره انجمن جوشكاری و آزمایش های غیرمخرب ایران مورخ  1399/7/30مورد تصویب قرار
گرفته است ،به عنوان استاندارد انجمنی منتشر می شود.
برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه جوشكاری و آزمایش های
غیر مخرب استانداردهای انجمن جوشكاری و آزمایش های غیر مخرب ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد
شد و هر پیشنهادی که برای اصالح و تكمیل این استانداردها ارائه شود ،هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی
مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت .بنابراین باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای انجمنی استفاده
کرد.
این استاندارد جایگزین استاندارد انجمنی اس  1-21سال  1393میشود.
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مقدمه
رشد و توسعه در هر جامعهای با کارهای گروهی و منسجم قوامی دو چندان میگیرد .امور مرتبط با بازرسی فنی
و آزمایشهای غیرمخرب سازههای فوالدی که ارتباط مستقیم با ایمنی و سالمت جامعه دارند نیز از این قاعده
مستثنی نیستند .در این راستا این استاندارد که ثمره همكاری مشترك سه نهاد تخصصی است اهداف مشخص
زیر را در بردارد:
اول اینكه ،وجود یك سند معتبر و مورد توافق طرفین برای قیمت گذاری خدمات بازرسی فنی و آزمایشهای
غیرمخرب در سازههای فوالدی می تواند تا حد زیادی نابسامانی موجود در این زمینه راکاهش داده و سیستم را
به سمت تعادل و یكپارچگی سوق دهد.
دوم اینكه ،با تعیین الزامات فنی مرتبط با قیمتگذاری از حرکتهای خارج از چارچوب علمی و فنی جلوگیری
کرده و همگان را به رعایت اصول و موازین فنی و علمی دعوت نماید .از جمله این الزامات مبنا قراردادن روش
نفر ماه و یا اکیپ روز برای محاسبات مالی قراردادها است که خود به حل معضل و پدیده شوم" حذف شغل"
در صنف بازرسی فنی و آزمایشهای غیرمخرب کمك می کند.
سوم اینكه ،این کار مشترك بین سه نهاد تخصصی ،توسعه همكاریها و همسو شدن فعالیتها و کاهش تعارضات
و موازی کاریها در جامعه صنعتی را ،در پی خواهد داشت و اعضا هر سه نهاد با الگو قرار دادن و ترویج این
استاندارد در جامعه این پیوند را محكم تر خواهند نمود.
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سازه های فوالیی -قیمت گذاری خدمات بازرسي فني و آزمایش های غیر مخرب
 1هد و یامنه کاربری
هدف از تدوین این استاندارد ارایه روشی برای قیمت گذاری خدمات بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب در
ساخت و برپایی1سازه های فوالدی است .به کار بردن این استاندارد به همه کارفرمایان ،مالكان و شرکت های
ارائه دهنده خدمات بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب در ساخت و برپایی سازه های فوالدی پیشنهاد
می شود .روش های اصلی مورد نظر این استاندارد ارائه خدمات بر پایه کارکرد نفر -ماه و اکیپ روز است .این
استاندارد همه انواع سازه های فوالدی مانند ساختمان ها ،پل ها ،سوله ها و موارد مشابه را شامل می شود.
توصیه می شود استفاده از این استاندارد به عنوان مبنای محاسبه در قرارداد با کارفرما قید شود.
یایآوری -قیمت گذاری خدمات بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب بر پایه "کیلوگرم" و یا "متر مربع" به استناد
بند  1-4از استاندارد ملی ایران ایزو آی ای سی  17020به علت ایجاد وابستگی مالی شرکت بازرسی فنی به پیشرفت
وزنی و فیزیكی پروژه که اصل استقالل و بی طرفی را به مخاطره می اندازد ،مالك این استاندارد قرار نگرفته است.

 2مراجع ا زامي
مدارك الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است .به این ترتیب آن
مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود.
در صورتی که به مدرکی با بیان تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصالحیه ها و تجدیدنظرهای بعدی آن مورد
نظر این استاندارد نیست .در مورد مدارکی که بدون بیان تاریخ انتشار به آنهـا ارجـاع داده شـده اسـت ،همـواره
آخرین تجدید نظر و اصالحیه های بعدی آن ها مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برای این سند الزامی است:
 1-2مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان :ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
 2-2استاندارد ملی ایران ایزو آی ای سی  :17020ارزیابی انطباق -الزامات برای کارکرد انواع مختلف نهادی
انجام دهنده بازرسی
یایآوری -این استاندارد بر پایه استاندارد  ISO/IEC 17020تدوین شده است.

Erection
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 3-2استاندارد ملی ایران ایزو آی ای سی  :17025الزامات عمومی برای احراز صالحیت آزمایشگاه های آزمون و
کالیبراسیون
یایآوری -این استاندارد بر پایه استاندارد  ISO/IEC 17025تدوین شده است.

 4-2استاندارد ملی ایران ایزو  :9712آزمون غیرمخرب -احراز شرایط و گواهی کردن کارکنان
یایآوری -این استاندارد بر پایه استاندارد  ISO 9712تدوین شده است.
2-5 ASNT-SNT-TC-1A: Personnel Qualification and Certification in Nondestructive Testing

 6-2استاندارد انجمن جوشكاری و آزمایش های غیر مخرب ایران به شماره  :IWNT S2.2طرح آزمون و گواهی
کردن کارکنان آزمایش های غیرمخرب بر اساس استاندارد INSO/ISO 9712
 7-2استاندارد انجمن جوشكاری و آزمایش های غیر مخرب ایـران بـه شـماره  :IWNT S2.1تائیـد صـالحیت و
گواهی کردن بازرسان جوشكاری
 8-2استاندارد ملی ایران به شماره  :11460آزمایش غیرمخرب جوش ها  -آزمایش چشمی اتصال هـای جـوش
ذوبی
یایآوری -این استاندارد بر پایه استاندارد  ISO 17637تدوین شده است.
 9-2استاندارد ملی ایران به شماره  :11851جوشكاری  -اتصاالت جوشی ذوبی فوالد ،نیكل ،تیتانیوم و آلیاژهای
آنها (جوشكاری پرتوی مستثنی شده است )  -سطوح کیفیت برای نواقص
یایآوری -این استاندارد بر پایه استاندارد  ISO 5817تدوین شده است.

 10-2استاندارد ملی ایران به شماره :11040-2آزمون های غیر مخرب -آزمون ماده نافـذ -قسـمت  :2آزمـون
مواد نافذ
یایآوری -این استاندارد بر پایه استاندارد  ISO 3452-1تدوین شده است.

 11-2استاندارد ملی ایران به شماره  :11458آزمایش غیرمخرب جوش ها  -آزمـایش مـایع نافـذ جـوش هـا -
سطوح پذیرش
یایآوری -این استاندارد بر پایه استاندارد  ISO 23277تدوین شده است.

 12-2استاندارد ملی ایران به شماره  :10285آزمایش غیرمخرب جوش ها  -آزمایش ذرات مغناطیسی
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. تدوین شده استISO 17638  این استاندارد بر پایه استاندارد-یایآوری

-  آزمایش ذره مغناطیسی جوش ها-  آزمایش غیرمخرب جوش ها:11456  استاندارد ملی ایران به شماره13-2
سطوح پذیرش
. تدوین شده استISO 23278  این استاندارد بر پایه استاندارد-یایآوری

 آزمایش فراصوتی اتصاالت-  آزمایش غیرمخرب جوش ها:10286  استاندارد ملی ایران به شماره14-2
جوشكاری
. تدوین شده استISO 17640  این استاندارد بر پایه استاندارد-یایآوری
 سطوح پذیرش-  آزمون فرا صوتی- آزمون غیر مخرب جوش ها:18669  استاندارد ملی ایران به شماره15-2
. تدوین شده استISO 11666  این استاندارد بر پایه استاندارد-یایآوری
2-16 EN 10160: Ultrasonic testing of steel flat product of thickness equal or greater than 6 mm
(reflection method)
2-17 EN 10025-1: Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery
conditions
2-18 EN 10025-2: Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions
for non-alloy structural steels
2-19 EN 10163-1: Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide
flats and sections - Part 1: General requirements
2-20 EN 10163-2: Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide
flats and sections - Part 2: Plate and wide flats
2-21 EN 10029: Hot-rolled steel plates 3 mm thick or above - Tolerances on dimensions and
shape
2-22 EN 10163-3: Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide
flats and sections - Part 3: Sections

 اندازه گیری فراصوتی ضخامت-  آزمون غیر مخرب:18599  استاندارد ملی ایران به شماره23-2
. تدوین شده استISO 16831  این استاندارد بر پایه استاندارد-یایآوری

 جوشكاری قوسی میل پایه ای مواد فلزی-  جوشكاری:20885  استاندارد ملی ایران به شماره24-2
. تدوین شده استISO 14555  این استاندارد بر پایه استاندارد-یایآوری
 14

استاندارد انجمنی اس  :1-21سال 1399

 25-2استاندارد ملی ایران به شماره  :5905پوشرنگها و جالها -آزمون چسبندگی به روش برش متقاطع
یایآوری -این استاندارد بر پایه استاندارد  ISO 2409تدوین شده است.
2-26 ASTM D 3359: Standard Test Methods for Rating Adhesion by Tape Test

 27-2استاندارد ملی ایران به شماره  :19548-2حفاظت سازه های فوالدی در برابر خوردگی با استفاده از
سامانه های پوشرنگ محافظ -ارزیابی ومعیارهای پذیرش چسبندگی -پیوستگی (استحكام در برابر شكست)
پوشش  -قسمت  -2آزمون برش متقاطع و آزمون برش ضربدری
یایآوری -این استاندارد بر پایه استاندارد  ISO 16276-2تدوین شده است.

 28-2استاندارد ملی ایران به شماره  :6594-7رنگها و جالها  -حفاظت سازههای فوالدی در برابر خوردگی با
استفاده از سیستم رنگهای محافظ قسمت هفتم :اجرا و نظارت بر اعمال رنگآمیزی
یایآوری -این استاندارد بر پایه استاندارد  ISO 12944-7تدوین شده است.

 29-2استاندارد ملی ایران به شماره  :7510رنگ ها و جالها-اندازه گیری ضخامت فیلم
یایآوری -این استاندارد بر پایه استاندارد  ISO 2808تدوین شده است.
2-30 ISO 19840: Paints and varnishes -- Corrosion protection of steel structures by protective
paint systems -- Measurement of, and acceptance criteria for, the thickness of dry films on rough
surfaces
2-31 ISO 8503-2: Preparation of steel substrates before application of paints and related products
-- Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates -- Part 2: Method for the
grading of surface profile of abrasive blast-cleaned steel -- Comparator procedure

 32-2استاندارد ملی ایران به شماره  :6594-5رنگها و جالها ـ حفاظت سازه های فوالدی در برابر خوردگی با
استفاده از سیستم رنگ های محافظ ـ قسمت پنجم :سیستم پوشش های محافظ
یایآوری -این استاندارد بر پایه استاندارد  ISO 12944-5تدوین شده است.

 33-2استاندارد ملی ایران به شماره  :10453-1آماده سازی سطوح پایه فوالدها قبل از اعمال رنگ و سایر
محصوالت مشابه -ارزیابی چشمی تمیزی سطح  -قسمت  -1درجات زنگ زدگی و درجات آماده سازی سطوح
پایه فوالدی های بدون پوشش و سطوح پایه فوالدها بعد از حذف کلی پوشش های قبلی
یایآوری -این استاندارد بر پایه استاندارد  ISO 8501-1تدوین شده است.
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2-34 ISO 8503-5: Preparation of steel substrates before application of paints and related products
-- Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates -- Part 5: Replica tape
method for the determination of the surface profile

- ابزارهای گشتاور دستی- ابزارهای مونتاژ برای پیچها و مهرهها:17863-2  استاندارد ملی ایران به شماره35-2
 الزامات برای کالیبراسیون و تعیین عدم قطعیت اندازهگیری:2 قسمت
. تدوین شده استISO 6789-2  این استاندارد بر پایه استاندارد-یایآوری

 طرح و اجرای ساختمان های فوالدی:  مبحث دهم مقررات ملی ساختمان36-2
 نیروی بست- آزمون گشتاور-  اتصاالت:18591  استاندارد ملی ایران به شماره37-2
. تدوین شده استISO 16047  این استاندارد بر پایه استاندارد-یایآوری
2-38 RCSC: Specification for Structural Joints Using High-Strength Bolts
2-39 EN 1090-2: Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical
requirements for steel structures

 حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق: مبحث سوم مقررات ملی ساختمان40-2
2-41 ASTM E 736: Standard Test Method for Cohesion/Adhesion of Sprayed Fire-Resistive
Materials Applied to Structural Members
2-42 ASTM E 605: Standard Test Methods for Thickness and Density of Sprayed Fire-Resistive
Material (SFRM) Applied to Structural Members
2-43 ISO 9013: Thermal cutting -- Classification of thermal cuts -- Geometrical product
specification and quality tolerances
2-44 EN 1011-2: Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 2: Arc
welding of ferritic steels
2-45 EN 1011-1: Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 1: General
guidance for arc welding
2-46 ISO/TR 17671-1: Welding -- Recommendations for welding of metallic materials -- Part 1:
General guidance for arc welding
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 3اصطالحات ،تعاریف و کوته نوشت ها
در خصوص این استاندارد ،اصطالحات ،تعاریف و کوته نوشت های زیر کاربری دارد:
 1-3اصطالحات و تعاریف
1-1-3
سازمان بازرسي کننده
سازمانی که مسئولیت بازرسی و حصول اطمینان از کیفیت ساخت و برپایی را به نمایندگی از کارفرما بـر عهـده
دارد .سازمان بازرسی کننده می تواند در صورت احراز شرایط شامل یك آزمایشگاه نیز باشد و خـدمات بازرسـی
فنی و آزمایشگاه را همزمان ارائه دهد .در غیر این صورت باید از خدمات آزمایشگاهی سایر شـرکت هـا اسـتفاده
نماید .استاندارد ملی ایران ایزو آی ای سی  17020مالك ارزیابی سازمان بازرسی کننده است.
یایآوری -مطابق ماده  7بند ( 11ماموریت ها و وظایف سازمان ملی استاندارد) قانون طرح تقویت و توسعه نظام

استاندارد مصوب  1395/2/21مجلس شورای اسالمی ،سازمان ملی استاندارد ایران " اعتباربخشی و تائید صالحیت کلیه
نهادهای ارزیابی انطباق نظیر آزمایشگاه های آزمون و برسنجی(کالیبراسیون) ،موسسات بازرسی کننده داخلی و
خارجی(سورویانس) ،موسسات گواهی کننده محصول ،موسسات گواهی کننده اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات
گواهی کننده سامانه های مدیریتی را به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور"بر عهده دارد.

2-1-3
سازمان آزمایش کننده(آزمایشگاه)
سازمانی که مسول اجرای آزمایش است .استاندارد ملی ایران ایزو آی ای سـی  17025مـالك ارزیـابی سـازمان
آزمایش کننده(آزمایشگاه) است.
یایآوری -سازمان آزمایش کننده باید تحت نظارت سازمان بازرسی کننده باشد و از آنجا که آزمـایش یكـی از ابزارهـای
مورد استفاده در بازرسی ا ست سازمان آزمایش کننده از نظر سیستم علمی و اجرایی بایـد در پـروژه بـا سـازمان بازرسـی
کننده هماهنگ شود.

3-1-3
کارفرما(صاحب کار)
مالك و یا نماینده قانونی مالك سازه.
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یایآوری -کارفرما می تواند بهره بردار هم باشد اما در هر صورت حقوق قانونی بهره بردار هیچگـاه نبایـد مـورد مصـالحه
قرار گیرد.

4-1-3
سازنده
شرکت مجری اجرای (ساخت و برپایی) سازه که طرف قرارداد با کارفرما است و یا نماینده قانونی وی.
5-1-3
سطح کیفیت(سطح پذیرش)
سطحی که کمتر یا بیشتر از آن در مقایسه با سطح غیر قابل قبول مورد پذیرش قرار می گیرد.
6-1-3
معیار پذیرش
استاندارد ،روش اجرایی و یا رویه مرجع بررسی پذیرش یا عدم پذیرش مجموع نتایج آزمایش ها.
 2-3کوته نوشت ها
 1-2-3آزمایش ذرات مغناطیسی
MT

Magnetic particle Testing

 2-2-3آزمایش مایعات نافذ
PT

Penetrant Testing

 3-2-3آزمایش پرتونگاری
RT

Radiography Testing

 4-2-3آزمایش فراصوتی
UT

Ultrasonic Testing

 5-2-3آزمایش چشمی
VT

Visual Testing

 4ایمني
همه اصول و مقررات قانونی از جمله الزامات مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان باید به صـورت کامـل اجـرا
شود .همه کارکنان مجری بازرسی فنی و آزمایش ها باید با اسـتانداردها و اصـول ایمنـی عمـومی و اختصاصـی
روش های مورد استفاده آشنائی کافی داشته باشـند .ایـن افـراد نیـز ممكـن اسـت در معـرت خطـرات زیـادی
قرار گیرند .این خطرات عبارتند از :شوك الكتریكی ،سقوط از ارتفاع ،خطراتی که چشم را تهدید مـی کننـد( ،از
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جمله نورشدید ،اشعه ماوراء بنفش و اشعه مادون قرمز) ذرات موجود در هوا ،دود و بخار و در نهایت اشیائی که از
ارتفاع سقوط می کنند .کارکنان مجری بازرسی فنی و آزمایش ها ممكن است هر لحظه در معرت این خطـرات
قرار بگیرند ،بنابراین در هیچ شرایطی نباید مقررات ایمنی نادیده گرفته شـود .در چنـین شـرایطی بایـد تـدابیر
ایمنی از جمله استفاده از عینك و کاله ایمنی ،لباس کار مناسب و سایر تجهیزات ایمنی را مد نظر قرار دهند.
هر یك از کارکنان در صورت لزوم به اجرای کار در ارتفاع باید گواهینامه ایمنی کار در ارتفاع از مراجع ذیصالح
داشته باشد .هر یك از کارکنان باید گواهینامه دوره آموزش عمـومی ایمنـی از مراجـع ذیصـالح داشـته باشـند.
مطابق الزامات قانونی تعیین شده توسط مراجع ذیصالح مسئولیت ایمنی و تامین شرایط دسترسی ایمن و تامین
تجهیزات ایمنی همه کارکنان بازرسی و آزمایش در محیط های ساخت و برپـایی سـازه هـا بـا سـازنده(پیمانكار
اصلی) می باشد.
در صورت عدم تامین شرایط ایمن مطابق الزامات قانونی ،مجری بازرسی فنی و آزمـایش هرگـز نبایـد اقـدام بـه
اجرای کار نماید و همه خسارت های ناشی از عدم ایجاد شرایط ایمن از جمله حق الزحمه کارکنان باید پرداخت
شود .مسئولیت عدم استفاده از مجری ذیصالح به عنوان سازنده(پیمانكار اصلی) بر عهده کارفرما/مالك یا نماینده
قانونی وی می باشد.
یایآوری -استفاده از روش آزمایش پرتونگاری""RTبرای کنترل کیفیت اتصاالت جوشی ساختمان های سازه فوالدی بـه
علت خطرات ناشی از پرتوگیری افراد در محیط های مسكونی مجاز نمی باشـد .ایـن روش ممكـن اسـت در پـروژه هـای
فوالدی ساختمانی برای آزمون جوشكار و تائید کیفیت دستورالعمل جوشكاری" "PQRکاربری داشـته باشـد .در صـورت
نیاز به انجام آزمایش پرتونگاری ،الزامات سازمان انرژی اتمی ایران باید به صورت کامل برآورده شود.

 5ریه بندی اجرای1سازه فوالیی و پیش بیني مقدار و سرات ساخت و برپایي
با توجه به متغیر بودن نیازمندی های سطح کیفیت ساخت ،حساسیت های بهره برداری از سازه ها و الزامات
ضخامت فلز پایه ،طبقه بندی سازه های فوالدی به منظور تعیین حق الزحمه صحیح و دقیق متناسب با خدمات
بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب مورد نیاز در ساخت و برپایی سازه های فوالدی باید انجام شود .تعیین
رده بندی اجرای ) (EXCسازه فوالدی بر اساس پیوست الف بر عهده طراح سازه و تصدیق آن بر عهده کارفرما
است .طراح سازه فوالدی پس از تكمیل فرم پیوست ب آنرا در اختیار کارفرما قرار می دهد .کارفرما پیش بینی
ساخت ماهیانه و نیز برپایی ماهیانه را در فرم پیوست ب قید و سپس به منظور ارائه پیشنهاد قیمت در اختیار
شرکت بازرسی فنی قرار می دهد(.به پیوست ث مراجعه شود).

)Execution class (EXC
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 6تناسب کارکنان بازرسي فني با مقدار و سرات کار
کمینه تعداد و سطح شایستگی کارکنان بازرسی فنی با توجه به رده بندی اجرای تعریف شده توسط طراح و
پیش بینی حجم کار ارائه شده از طرف کارفرما بر اساس جدول های  1و  2مشخص می شود.
با توجه به این نكته که ارائه پیش بینی میزان ساخت و برپایی ماهیانه بر عهده کارفرمای پروژه است ،اگر در
حین اجرای مراحل ساخت و برپایی مقادیر واقعی از مقادیر اعالم شده بیشتر شود کارفرما ملزم به پرداخت
صورت وضعیت شرکت بازرسی فنی بر اساس مقدار واقعی اجرا شده است .در سایر موارد مالك پرداخت پیش
بینی اعالم شده از طرف کارفرما است .میزان تجربه و سطح دانش کارکنان بازرسی فنی با توجه به رده بندی
اجرا و بیشینه ضخامت مورد استفاده در ساخت با استفاده از جدول های شماره  3و  4تعیین می شود.
یایآوری  -1تعداد نفرات ذکر شده در جدول های  1و  2به عنوان کمینه بوده و بنابر نیاز پروژه و توافق طرفین قابل
افزایش است.
یایآوری  - 2مدیر پروژه بازرسی فنی در صورت واگذاری هر دو موضوع بازرسی فنی ساخت و برپایی به یك شرکت ،یك
نفر منظور می شود.

جدول شماره -1کمینه تعدای و تنوع کارکنان بازرسي فني ساخت پروژه
متناسب با پیش بیني وزن ماهیانه ساخت توسط شرکت سازنده سازه فوالیی
سمت

تا  200تن

 201تا  500تن

 501تا 1000تن

 1001تا  2000تن

 2001تن به باال

کمک بازرس فني

--

 1نفر

 1نفر

 2نفر

 3نفر

بازرس فني

 1نفر

 1نفر

 2نفر

 2نفر

 3نفر

بازرس ارشد فني

--

--

 1نفر

 1نفر

 1نفر

آزمایشگر آزمایش های غیر مخرب

 1نفر

 1نفر

 1نفر

 2نفر

 3نفر

مدیر پروژه بازرسي فني

 1نفر به ازاء هر پروژه ساخت و برپایی
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جدول شماره  -2کمینه تعدای و تنوع کارکنان بازرسي فني برپایي پروژه
متناسب با پیش بیني وزن برپایي ماهیانه توسط شرکت برپاکننده سازه فوالیی
سمت

تا  200تن

 201تا  500تن

 501تا  1000تن

 1001تا  2000تن

 2001تن به باال

کمک بازرس فني

--

 1نفر

 2نفر

 2نفر

 3نفر

بازرس فني

 1نفر

 1نفر

 1نفر

 2نفر

 3نفر

بازرس ارشد فني

--

--

 1نفر

 1نفر

 1نفر

آزمایشگر آزمایش های غیر مخرب ()1

 1نفر

 1نفر

 1نفر

 2نفر

 2نفر

 1نفر به ازاء هر پروژه ساخت و برپایی

مدیر پروژه بازرسي فني

یایآوری  -1در صورت اجرای جوشكاری اتصاالت اصلی در محل برپایی ،آزمایشگر آزمایش های غیر مخرب در نظر گرفته خواهد
شد .انتخاب بین حضور تمام وقت یا اکیپ روز برای آزمایش های غیر مخرب باید در اختیار کارفرما باشد.
یایآوری -2محل کار اصلی مدیر پروژه بازرسی فنی دفتر مرکزی شرکت بازرسی فنی می باشد.

جدول شماره -3کمینه تعدای ماه تجربه کارکنان بازرسي فني
متناسب با ریه بندی اجرا و ضخامت سازه فوالیی()1

EXC1

ریه بندی اجرا

EXC2

EXC4

EXC3

بیشینه ضخامت()2

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

کمک بازرس فني

3

6

9

6

9

12

9

12

15

12

15

18

بازرس فني

18

21

24

21

24

27

24

27

30

27

30

33

بازرس ارشد فني

36

39

42

39

42

45

42

45

48

45

48

50

آزمایشگر آزمایش های غیر مخرب

18

21

24

21

24

27

24

27

30

27

30

33

مدیر پروژه بازرسي فني

60

63

66

63

66

69

66

69

72

69

72

75

یایآوری -1منظور از ضخامت سازه ،بیشینه ضخامت به کار برده شده در نقشه های طراحی به استثناء ورق صفحه ستون می باشد.
یایآوری 25 )A -2میلی متر ≤T

 25 )Bمیلی متر> 50<Tمیلی متر

 50 )Cمیلی متر≥T

یایآوری  -3مالك تجربه تا  6ماه ،گواهی سابقه کار مرتبط از کارفرمایان قبلی و مالك تجربه کار مرتبط بیش از  6ماه ،سابقه رسمی بیمه می باشد.
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جدول شماره-4کمینه ا زامات شایستگي موری نیاز

برپایی

ساخت

استاندارد های مرتبط با بازرسی محصول

بازرسی چشمی) (VTو ابعادی

بازرسی آماده سازی سطح و رنگ

ایمنی کارگاهی

ایمنی کار در ارتفاع

بازرسی اتصاالت و مصالح پیچ و مهره ای

آشنائی با برپایی و گروت ریزی

بازرسی پوشش های مقاوم به حریق

√

بازرس فنی

فوق دیپلم

√

√

√

√

بازرس ارشد فنی

کارشناسی

√

√

√

√

آزمایشگر آزمایش های غیر مخرب

فوق دیپلم

√

√

√

کمك بازرس فنی

دیپلم

√

√

√

بازرس فنی

فوق دیپلم

√

√

بازرس ارشد فنی

کارشناسی

√

√

آزمایشگر آزمایش های غیر مخرب

فوق دیپلم

√

√

کارشناسی ارشد

√

√

مدیر پروژه بازرسی فنی

سطح  2آزمایش ذرات مغناطیسی

کمینه مدرك تحصیلی()2

کمك بازرس فنی

دیپلم

√

سطح  2آزمایش مایعات نافذ

کارکنان

سطح  2آزمایش فراصوتی

عنوان دوره های آموزشی و
تائید صالحیت ها()1

سطح  2پرتونگاری(در صورت نیاز)

کارکنان بازرسي فني و آزمایش های غیر مخرب

√
√

 1مورد از  4مورد
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

 1مورد از  4مورد
√
√ √ √
 2مورد از  4مورد

یایآوری -1کپی گواهینامه های آموزشی باید توسط شرکت بازرسی فنی برابر با اصل شده و در هنگام عقد قرارداد در اختیار کارفرما قرار گیرد.
یایآوری  -2رشته های تحصیلی پیشنهاد شده برای کارکنان بازرسی فنی:
دیپلم :ریاضی فیزیك ،فنی و حرفه ای و کارو دانش مرتبط
فوق دیپلم و کارشناسی :رشته های فنی و مهندسی مرتبط با صنایع فلزی
کارشناسی ارشد :رشته های فنی و مهندسی مرتبط با صنایع فلزی
یایآوری -3دیپلم با  5سال سابقه معادل فوق دیپلم  ،فوق دیپلم با  5سال سابقه معادل کارشناسی و کارشناسی با  4سال سابقه معادل کارشناسی ارشد
محاسبه خواهد شد.
یایآوری -4در هر پروژه مجموع شایستگی های مورد نیاز طرح بازرسی و آزمایش باید توسط مجموع کارکنان احراز شود.
یایآوری -5همه کارکنان مجری آزمایش ها باید دارای گواهینامه آموزش و گواهینامه تائید صالحیت در زمینه موضوعی آزمایشی که مجری آن هستند از
مراجع ذیصالح و معتبر باشند .در گواهینامه های تائید صالحیت باید به صراحت استانداردهای آزمایش موضوع تائید صالحیت درج شده باشد.
همه کارکنان مجری آزمایش های غیر مخرب باید دارای گواهینامه تائید صالحیت سطح  2معتبر در روش مورد اجراء با قید استانداردهای مرتبط تعیین شده در
این سند برطبق یكی از استانداردهای زیر باشند:
الف)استاندارد ملی ایران ایزو 9712
ب) راهنمای ASNT SNT-TC-1A
پ) استاندارد انجمنی IWNT S2.1
در صورت انتخاب روش تائید صالحیت بر اساس استانداردملی ایران ایزو  9712الزامات استاندارد(IWNT S2.2طرح آزمون وگواهی کردن کارکنان آزمایش های
غیر مخرب بر اساس استاندارد ملی ایران ایزو – 9712انجمن جوشكاری و آزمایش های غیر مخرب ایران) باید برآورده شود.
یایآوری -6همه کارکنان بازرسی فنی و آزمایش ها باید دارای گواهی سالمت دید نزدیك مطابق استاندارد ملی شماره 18490و عدم کوررنگی که بیش از یك
سال از تاریخ صدور آن توسط متخصص بینائی سنجی یا چشم پزشك نگذشته باشد ،باشند.
یایآوری -7همه کارکنان مجری بازرسی فنی و آزمایش ها باید توسط نهادی که استخدام آن هستند بواسطه یك مجوز مكتوب برای اجرای بازرسی فنی و
آزمایش ها مجاز شوند .محتویات این مجوز باید شامل نام و نام خانوادگی فرد ،کدملی ،عنوان و استانداردهای آزمایش الزام شده در این سند باشد .این مجوز باید
توسط مدیریت ارشد سازمان بازرسی کننده(آزمایش کننده) با مهر و امضاء تائید شود.
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گستره دانش کارکنان باید به گونه ای باشد که همه اطالعات مورد نیاز در برآورده سازی الزامات فنی طرح
بازرسی و آزمایش1را شامل شود .نمونه یك طرح بازرسی و آزمایش در پیوست چ ارائه شده است .شرکت بازرسی
فنی باید پیش نویس طرح بازرسی و آزمایش را با توجه به الزامات کارفرما ،طراح و مشخصات فنی پروژه تهیه و
پس از تائید توسط کارفرما و یا نماینده کارفرما و سازنده پیوست قرارداد نماید .استانداردهای مرجع آزمایش ها
و مقدار و معیار پذیرش آزمایش های اجرا و مواد اولیه ساخت باید به صراحت مشخص شوند .نمونه جدول
استانداردهای آزمایش های اجرا ،مقدار و معیار پذیرش آزمایش ها ،استانداردهای آزمایش مواد مصرفی در
پیوست های ح ،خ و د ارائه شده است.
یایآوری -در صورت عدم تهیه و تائید هر یك از موارد الف -طرح بازرسی و آزمایش ،ب -استانداردهای مرجع
آزمایش ها ،پ -مقدار و معیار پذیرش آزمایش های اجرا و ت -استانداردهای آزمایش مواد مصرفی ،توسط الزامات قانونی
یا کارفرما و شرکت بازرسی فنی ،مالك اجرا ،نمونه های ارائه شده در پیوست های این استاندارد بوده و طرفین ملزم به
پذیرش آنها می باشند.

 7حق ا زحمه کارکنان بازرسي و آزمایش
حق الزحمه دریافتی کارکنان با توجه به رده بندی اجرا و ضخامت سازه فوالدی متناسب با سطح شایستگی و
تجربه مورد نیاز بر اساس جدول شماره  5محاسبه می شود و نباید از این مقادیر کمتر به ایشان پرداخت شود.
جدول شماره-5حق ا زحمه ماهیانه کارکنان متناسب با ریه بندی اجرا و ضخامت سازه فوالیی()1
بر مبنای یرصد از کمینه حقوق ایاره کار یر هر سال
رده بندی اجرا

EXC2

EXC1

EXC4

EXC3

بیشینه ضخامت()3

A
110

B
110

C
110

A
110

B
110

C
110

A
120

B
120

C
120

A
120

B
120

C
120

بازرس فنی

150

150

150

165

165

165

210

210

210

210

210

210

بازرس ارشد فنی

210

210

210

240

240

240

275

275

275

275

275

275

آزمایشگر آزمایش های
غیر مخرب

150

150

150

165

165

165

210

210

210

210

210

210

مدیر پروژه بازرسی فنی

310

310

310

370

370

370

420

420

420

420

420

420

کمك بازرس فنی

2

یادآوری  -1منظور از ضخامت سازه بیشینه ضخامت به کار برده شده در نقشه های طراحی باستثناء ورق صفحه ستون می باشد.
 50 )Cمیلی متر≥T
 25 )Bمیلی متر> 50<Tمیلی متر
یادآوری  25 )A -2میلی متر ≤T

)Inspection and test plan(ITP
Base plate
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 8روش محاسبه حق ا زحمه خدمات بازرسي فني و آزمایش
در صورت استقرار دائم نفرات در پروژه حق الزحمه به صورت نفر ماه به همراه هزینه مواد مصرفی اجرای
آزمایش های ساخت و برپایی سازه فوالدی ،الزم به پرداخت است و همه آزمایش هایی که در قالب حق الزحمه
نفر ماه لحاظ نشده اند و به صورت موردی تلقی می شوند ،مانند اکیپ های آزمایش موردی در قالب "اکیپ
روز" مطابق جدول های شماره  6و  7برآورد و در صورت وضعیت ماهیانه آورده می شوند .نمونه صورت وضعیت
ماهیانه در پیوست ج ارائه شده است .هزینه آزمایش مواد مصرفی مورد استفاده در اجرای سازه فوالدی براساس
فاکتور رسمی آزمایشگاه قابل پرداخت است.
جدول  -6راهنمای محاسبه اکیپ روز آزمایش ها
رییف

روش آزمایش

تعریف اکیپ روز

1

آزمایش چشمی

مطابق جدول 7

2

آزمایش مایع نافذ

مطابق جدول 7

3

آزمایش ذرات مغناطیسی

مطابق جدول 7

4

آزمایش فراصوتی

مطابق جدول 7

5

آزمایش فراصوتی  -تورق

مطابق جدول 7

6

آزمایش چشمی – کیفیت ورق

مطابق جدول 7

7

آزمایش ضخامت ورق

مطابق روش آزمایش چشمی جدول 7

8

آزمایش جوش گل میخ ها

مطابق روش آزمایش چشمی جدول 7

9

آزمایش چسبندگی رنگ به روش برش متقاطع

بیشینه  10مورد

10

آزمایش چسبندگی رنگ به روش برش ضربدری

بیشینه  10مورد

11

آزمایش ضخامت رنگ

مطابق روش آزمایش چشمی جدول 7

12

آزمایش چشمی سطح بالست شده به روش گیج مقایسه گر

مطابق روش آزمایش چشمی جدول 7

13

آزمایش چشمی سطح بالست شده به روش نقش برگردان

بیشینه  5مورد

14

*آزمایش روزانه کنترل واسنجی تورکمتر

بیشینه  5مورد

15

آزمایش تعیین گشتاور مورد نیاز پیچ و مهره

بیشینه  3مجموعه متفاوت از پیچ و مهره

16

آزمایش گشتاور ایجاد شده در پیچ و مهره با تورکمتر

مطابق روش آزمایش چشمی جدول 7

17

آزمایش چسبندگی پوشش مقاوم به حریق

بیشینه  5مورد

18

آزمایش ضخامت پوشش مقاوم به حریق

بیشینه  10مورد

19

آزمایش دانسیته خشك پوشش مقاوم به حریق

بیشینه  5مورد

*ا ف -بابت انجام آزمایش کنترل تورکمتر آزمایشگاه به منظور اجرای آزمایش گشتاور ایجاد شده در پیچ و مهره نباید حق الزحمه دریافت شود.
ب -درصورت درخواست و اجرای مقادیر کمتر از تعریف اکیپ روز در هر روز کاری کمینه یك اکیپ روز به عنوان کارکرد محاسبه می شود.
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جدول  -7اکیپ روز و حق ا زحمه خدمات آزمایش های غیر مخرب
طول جوش موری آزمایش بر حسب متر
روش آزمایش

کارگاه ساخت
مبنای حق

محل برپایي

متر طول جوش

ا زحمه
آزمایش فراصوتي

8-10

آزمایش مایعات نافذ

15 -10

آزمایش ذرات
مغناطیسي
آزمایش چشمي
آزمایش پرتونگاری
آزمایش فراصوتي
( کنترل تورق)

فهرست بهاء
معاونت برنامه
ریزی و نظارت
راهبردی ریاست
جمهوری

15 -10
 4ساعت

مبنای حق ا زحمه
فهرست بهاء معاونت
برنامه ریزی و نظارت
راهبردی ریاست
جمهوری

متر طول جوش
6 -4
10 -6
6-8
 4ساعت

 12برگ فیلم
( 24سانتی متری)

--------------

--------------

بیشینه  20متر مربع

--------------

--------------

ا ف) هر اکیپ روز عبارت است از نیروی انسانی متخصص واج د شرایط که با امكانات و تجهیزات الزم برای مدت یك روز به منظور انجام
خدمات مورد نظر به محل کار اعزام می شود .کمینه نیروی انسانی الزم برای هر یك از خدمات آزمایشگاهی  VT,PT,MT,UTیك نفر و برای
 RTدو نفر می باشد.
ب)زمان کل کار هر اکیپ روز  8ساعت شامل کار کارگاه ی ،رفت و آمد و گزارش نویسی است که متناسب با شرایط ،تقسیم بندی می شود.
زمان کار کارگاهی  4ساعت و یا معادل حجم کار انجام شده در هر مورد ،مطابق این جدول در نظر گرفته می شود.
پ)در صورتی که فاصله تا کارگاه زیاد باشد زمان حضور در کارگاه بسته به شرایط با توافق قبلی با کارفرما تغییر می یابد.
ت) پرداخت هزینه های رفت و آمد بر عهده کارفرما می باشد.
ث) برای سایر آزمایش های حوزه اجرای سازه های فوالدی(به غیر از آزمایش های غیر مخرب) مبنای محاسبه حق الزحمه روش آزمایش
چشمی ) (VTاز فهرست بهاء معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است .الزم به یادآوری است پرداخت هزینه مواد مصرفی
با ارائه فاکتور معتبر از طرف شرکت مجری آزمایش ها بر عهده کارفرما است.

 1-8موای مصرفي آزمایش های اجرای سازه فوالیی
تعیین مرجع تهیه مواد مصرفی آزمایش های مایعات نافذ و ذرات مغناطیسی و آزمایش چسبندگی پوشش مقاوم
به حریق بر عهده کارفرما پروژه است .در صورت تهیه مواد مصرفی مذکور توسط شرکت بازرسی فنی ،با ارائه
فاکتور معتبر ،این هزینه ها در صورت وضعیت ماهیانه پرداخت می شود .مالك میزان مصرف مواد مصرفی
آزمایش های مایعات نافذ و ذرات مغناطیسی جدول شماره  8می باشد .میزان مصرف مواد مصرفی آزمایش
چسبندگی پوشش مقاوم به حریق بنا بر توافق و با ارائه فاکتور معتبر می باشد.
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جدول شماره  -8بیشینه طول جوش قابل آزمایش با
یک سری اسپری ( )cc 400موای مصرفي

روش آزمایش غیر مخرب

طول جوش

آزمایش مایعات نافذPT

 25متر

آزمایش ذرات مغناطیسیMT

 20متر

 2-8هزینه های رفت و آمد
هزینه های رفت و آمد به کارگاه های ساخت و محل برپایی در صورت عدم تهیه وسیله توسط کارفرما به صورت
توافقی و به ازاء نفر ماه در قرارداد قید می شود.
 3-8کسورات قانوني
همه مبالغ ذکر شده در این استاندارد به صورت خالص بوده و کسورات قانونی باید به آن اضافه شود.
 4-8هزینه خدمات آزمایشگاه موای مصرفي
تعیین مرجع پرداخت مستقیم هزینه های آزمایشگاهی از قبیل آزمایش های فلز پایه ،فلز پرکننده ،پیچ و مهره،
رنگ ،پوشش مقاوم به حریق و سایر مواد مصرفی بر عهده کارفرما است .در صورت پرداخت هزینه ها توسط
شرکت بازرسی فنی ارائه فاکتور معتبر الزامی است.
یایآوری -1با توجه به مسئولیت های حرفه ای ،حق اعالم نظر در مورد آزمایشگاه هایی که مورد تائید شرکت بازرسی
فنی نمی باشند برای شرکت بازرسی فنی محفوظ است.
یایآوری -2بررسی و تائید نتایج گزارش آزمایش مواد مصرفی مورد استفاده در پروژه بر عهده شرکت بازرسی فنی است.

 5-8تامین تجهیزات
مسئولیت تهیه همه تجهیزات بازرسی فنی مطابق پیوست ب با شرکت بازرسی فنی است .مسئولیت اسكان و
تجهیز کارگاه کارکنان بازرسی فنی در کارخانه ساخت و محل برپایی سازه مطابق پیوست پ با کارفرما و شرکت
مجری است.
یایآوری -تامین تجهیزات و نیروی متخصص عملیات اندازه گیری ابعادی و کنترل رواداری های برپایی که به اکیپ
نقشه برداری نیاز دارد بر عهده کارفرما است و شرکت بازرسی فنی بر اساس نتایج حاصل اعالم نظر و در صورت تائید

نتایج را تصدیق می نماید.
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 6-8سااات کار و حق ا زحمه اضافه کار
تعداد ساعات کاری روزانه کارکنان بازرسی فنی در روزهای شنبه تا چهارشنبه  8ساعت و روزهای پنجشنبه 4
ساعت (هفته ای  44ساعت) است .حق الزحمه اضافه کاری به ازاء هر ساعت معادل  1/4ساعت کار عادی است.
روزهای تعطیل رسمی جزء ساعات کارکرد محاسبه شده و حق الزحمه کارکنان ،در صورت حضور بنابر
درخواست کارفرما ،به ازاء هر ساعت معادل 2ساعت کار عادی است.
 7-8باالسری شرکت بازرسي فني
به مجموع صورت وضعیت شامل حق الزحمه کارکنان بازرسی فنی و آزمایشگاه ،هزینه های آزمایشگاهی مواد
مصرفی در ساخت و برپایی سازه فوالدی(چنانچه توسط شرکت بازرسی کننده پرداخت شود) و هزینه های خرید
مواد مصرفی آزمایش ها  %20باالسری شرکت اضافه می شود.
یایآوری -هزینه های رفت و آمد و هزینه های اکیپ روز آزمایش ها شامل باالسری نمی شود.
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پیوست ا ف (ا زامي)
روش تعیین ریه بندی اجرای) (EXCسازه فوالیی
از جدول الف 1-طبقه بندی پیامدی سازه ،از جدول الف 2-معیار بهره برداری سازه ،از جدول الف3-
طبقه بندی بر اساس تولید سازه استخراج و با استفاده از قرار دهی مقادیر مذکور در جدول الف 4-رده بندی
اجرای سازه فوالدی مشخص می شود.
جدول الف 1 -طبقه بندی پیامدی

جدول الف 2 -طبقه بندی معیار بهره برداری
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ایامه پیوست ا ف (ا زامي)  -روش تعیین ریه بندی اجرای ) (EXCسازه فوالیی
جدول الف 3 -معیار طبقه بندی بر اساس تولید

جدول الف 4-انتخاب رده بندی اجرا)(EXC
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پیوست ب (ا زامي)
فرم تعیین ریه بندی اجرای )(EXCسازه فوالیی
فرم ب 1-تعیین ریه بندی اجرای ) (EXCسازه فوالیی
تاریخ:

نام پروژه:

شماره:

نام شرکت طراح:

مشخصات طراح

تلفن همراه:

نام و نام خانوادگی طرا ح:
آدرس پستی:

دورنگار:
کدپستی:

تلفن ثابت:

مشخصات سازه و ریه بندی اجرا
وزن سازه:
ارتفاع سازه:
کاربری:
طول تقریبی جوش نفوذی(متر):
طول تقریبی جوش گوشه ای(متر):
کل مساحت پوشش مقاوم به حریق سازه:
⃝ EXC1
⃝EXC2
⃝EXC3

بیشینه ضخامت( :به غیر از صفحه ستون)
مساحت ضخامت های باالی ( 25میلی متر):
کل مساحت رنگ سازه:
⃝ EXC4
رده بندی اجرای سازه:

یایآوری :به منظور تعیین سطح  EXCسازه به پیوست الف مراجعه شود.
یرصد آزمایش های غیر مخرب
⃝

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
استاندارد EN 1090-2
⃝

⃝
⃝

روش آزمایش
آزمایش چشمی)،(VT

⃝ استاندارد انجمنی   IWNT S4.1استاندارد AISC 360
مقررات شهرداری
استاندارد  ⃝ ISO 10721-2سایر ⃝ ...................................................جدول زیر
یرصد آزمایش از مجموع

یرصد آزمایش از مجموع

طول جوش های گوشه ای

طول جوش های نفوذی

100

100

سایر مواری

آزمایش مایع نافذ)،(PT
آزمایش ذرات مغناطیس)(MT
آزمایش فراصوتی)(UT

یایآوری  :استانداردها و مراجع مورد انتخاب باید از وجاهت قانونی برخوردار بوده و کمینه نیازمندی های اجباری را برآورده سازند.
معیار پذیرش ⃝
⃝

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ⃝ (ISO 5817) EN 1090-2 ⃝ )AWS D1.1)AISC 360

استاندارد انجمنی ⃝ IWNT S4.1

سایر..........................................

یایآوری  :استانداردها و مراجع مورد انتخاب باید از وجاهت قانونی برخوردار بوده و کمینه نیازمندی های اجباری را برآورده سازند.
مهر -امضاء-تاریخ

نام و نام خانوادگی طراح
مشخصات ما ک/کارفرما

آدرس:
دورنگار:
تلفن:
نام(حقیقی/حقوقی)
آدرس محل برپایی:
آدرس کارگاه ساخت:
نام شرکت سازنده:
پیش بینی میزان برپایی ماهیانه(تن):
پیش بینی میزان ساخت ماهیانه(تن):
تهیه مواد مصرفی آزمایش ها ⃝ :کارفرما ⃝ شرکت بازرسی فنی
پرداخت مستقیم هزینه های آزمایشگاهی⃝ :کارفرما ⃝ شرکت بازرسی فنی
مهر -امضاء-تاریخ

نام و نام خانوادگی نماینده قانونی کارفرما
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استاندارد انجمنی اس  :1-21سال 1399
پیوست پ (ا زامي)
فهرست کمینه تجهیزات شرکت بازرسي فني
 تجهیزات بازرسي فني ساخت
 -1دستگاه  UTبا تجهیزات جانبی و واسنجی
 -2یوك  MTبا تجهیزات جانبی و واسنجی
 -3شابلون  6کاره جوشكاری
 -4گچ حرارتی یا دماسنج مادون قرمز
 -5تجهیزات ایمنی فردی(کفش-کاله -گوشی -دستكش-
عینك)
 -6متر
-7گونیای بلند
 -8چراغ قوه
 -9ضخامت سنج رنگ(تر و خشك)
 -10تجهیزات آزمایش چسبندگی رنگ
 -11دوربین عكاسی

 تجهیزات بازرسي فني برپایي
 -1تورك متر واسنجی شده
 -2گچ حرارتی یا دماسنج مادون قرمز
 -3تجهیزات ایمنی فردی(کفش-کاله -گوشی -دستكش-
عینك-کمربند ایمنی)
 -4دوربین شكاری(در صورت لزوم)
 -5شابلون  6کاره جوشكاری
 -6دوربین عكاسی
 -7تجهیز آزمایش اجرای گل میخ ها
 -8تجهیزات آزمایش ضخامت ،چسبندگی و دانسیته پوشش
مقاوم به حریق

پ -1-همه تجهیزات آزمایش های اجرای سازه فوالدی باید در مالكیت مجری آزمایش باشد و شرکت بازرسی
فنی و آزمایشگاه اجازه استفاده از تجهیزات پیمانكار یا کارفرما و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی را برای اجرای
آزمایش های تحت مسئولیت خود ندارد.
پ-2-تعداد و مشخصات انواع تجهیزات مورد کاربرد در آزمایش و الزاماتی که باید رعایت شود ،همچنین
تجهیزات جانبی که در هنگام آزمایش مورد استفاده قرار خواهد گرفت باید متناسب با تعداد کارکنان ،حجم کار
و نمونه مورد ارزیابی و آزمایش باشند.
پ-3-همه تجهیزات مورد کاربرد باید دارای گواهی واسنجی از یك مرجع معتبر یا نتایج مقایسه با تجهیزات
دیگر به منظور حصول اطمینان از عملكرد مشابه در برخورد با ناپیوستگی ها یا نشانه های یكسان باشند .هر
تجهیز باید برچسب واسنجی معتبر داشته باشد .گواهی واسنجی همه تجهیزات آزمایش باید در دسترس بوده و
کپی برابر با اصل مدارك مذکور همواره همراه مجری آزمایش بوده و در صورت درخواست ارائه شود.
پ -4-همه کارکنان مجری آزمایش ها موظف هستند واسنجی تجهیزات مورد کاربرد خود را هر روز قبل از
شروع آزمایش در ابتدای کار جدید اجراء ،بررسی و کنترل نمایند ،در صورتی که یك دستگاه در واسنجی و
کنترل مربوط مورد تائید قرار نگیرد ،باید همه آزمایش های انجام شده بوسیله آن تجهیز تا زمان آخرین کنترل
واسنجی صحیح قبلی ،تكرار شود.
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استاندارد انجمنی اس  :1-21سال 1399
پیوست ت (ا زامي)
فهرست کمینه اقالم تجهیز کارگاه (ساخت و برپایي) برای شرکت بازرسي فني
 -1دفتر اداری مجهز به سیستم گرمایش و سرمایش
 -2میز اداری به تعداد بازرسان فنی و بازرس ارشد
 -3صندلی به تعداد کارکنان بازرسی فنی
-4کامپیوتر 1دستگاه به ازای تا  2نفر
-5پرینتر  1دستگاه به ازای تا  3کامپیوتر
 -6اینترنت پر سرعت
 -7اقالم اداری رو میزی و مصرفی ویژه پروژه
 -8سرویس پذیرائی
 -9فایل کتابخانه ای  1عدد
 -10نهار و یك پذیرائی میان وعده برای همه کارکنان بازرسی فنی
 -11خط تلفن  1رشته

ت 1-چنانچه بر طبق الزامات قرار داد بین کارفرما و شرکت بازرسی کننده تجهیز کارگاه بر عهده شرکت
بازرسی کننده نباشد شرکت سازنده سازه فوالدی موظف به تجهیز مطابق این فهرست است.
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استاندارد انجمنی اس  :1-21سال 1399
پیوست ث(ا زامي)
روند نمای اقد قراریای

شروع

تکمیل فرم پیوست ب توسط کارفرما (با کمک طراح) و ارائه به
شرکت بازرسي فني متقاضي برای ارائه قیمت پیشنهایی

تهیه پیشنویس قراریای توسط شرکت بازرسي فني
و اقد قراریای

تهیه پیش نویس طرح بازرسي و آزمایش)(ITP

توسط شرکت بازرسي فني و بررسي و تائید آن یر جلسه مشترک کارفرما،
بازرسي فني و سازنده

پایان
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استاندارد انجمنی اس  :1-21سال 1399

پیوست ج(آگاهي یهنده) -نمونه فرم صورت وضعیت ماهیانه
نام و وگو شرکت بازرسي فني
/

تاریخ ارسال:

فرم ج -1-صورت وضعیت ماهیانه خدمات

/

بازرسي فني و آزمایشهای غیر مخرب
کارفرما:

نام پروژه:

شرکت سازنده:

کارکنان

/

تاریخ صورت وضعیت:

ساات کار اایی

نام و
نام

بازرسي فني
ساخت

نام و وگو کارفرما

خانوایگي

کد ملي

محل

ساات اضافه کار

کد بیمه

کار

ساات کار روز

قیمت واحد
(ریال)

اي

/

/

/

هزینه رفت و آمد
(ریال)روزهای اایی

جمع(ریال)

روزهای تعطیل

تعطیل

کمک بازرس فني
بازرس فني
بازرس ارشد فني
آزمایشگر
آزمایشهای غیرمخرب
کمک بازرس فني

برپایي

بازرس فني
بازرس ارشد فني
آزمایشگر
آزمایشهای غیرمخرب
مدیر پروژه بازرسي فني
ریال

 .1جمع کل حق ا زحمه کارکنان:

 .2جمع هزینههای رفت و آمد:

(مستندات پیوست  -1برگه سااات کارکری)
هزینه موای مصرفي

PT

ریال

(مستندات پیوست  -2جدول روزهای کاری کارکنان)
متراژ آزمایش:

MT

تعدای سری اسپری:

متراژ آزمایش:
تعدای سری اسپری:

هزینه موای مصرفي آزمایش چسبندگي پوشش مقاوم به حریق:
 .3جمع هزینه های موای مصرفي:

ریال
نوع آزمایش

طول موری آزمایش

تعدای اکیپ

(متر)

روز

 .4اکیپ روز آزمایشهای غیر مخرب
(یر صورت ادم استقرار کارشناس

PT

آزمایش های غیر مخرب یر محل برپایي)

MT

(مستندات پیوست  -3فاکتور رسمي)
قیمت واحد(ریال)

(مستندات

جمع(ریال)

پیوست 4
گزارشآزمایش ها)

UT
 .5هزینه های رفت و آمد کارکنان آزمایش های غیر مخرب موریی:
 .6جمع هزینه های آزمایشگاهي:

ریال

ریال

(مستندات پیوست  -5فاکتور)

(مستندات پیوست  -6فاکتورهای پریاخت شده و گزارش های تصدیق شده آزمایش ها)
ریال

جمع کل مواری  4 ،3 ،1و  ( :6احتساب  20یرصد باالسری)

ریال

جمع کل هزینه های مواری  2و : 5

ریال

جمع کل صورت وضعیت ماه(مواری  5 ،4 ،3 ،2 ،1و )6
نام و نام خانوایگي مدیر پروژه شرکت بازرسي فني:

نام و نام خانوایگي مدیر اامل شرکت بازرسي فني:

مهر و امضاء:

مهر و امضاء:
ااالم نظر کارفرما (نماینده قانوني کارفرما)

نام و نام خانوایگي بررسي کننده:
مهر و امضاء:

نام و نام خانوایگي تایید کننده:
تاریخ بررسي:

/

/

مهر و امضاء:
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تاریخ تایید:

/

/

استاندارد انجمنی اس  :1-21سال 1399
پیوست چ(آگاهي یهنده)
طرح بازرسي و آزمایش یر ساخت و برپایي سازه فوالیی
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استاندارد انجمنی اس  :1-21سال 1399
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استاندارد انجمنی اس  :1-21سال 1399
پیوست ح (آگاهي یهنده) -استانداریهای مرجع آزمایش های ساخت و برپایي سازه های فوالیی
جدول ح -1-استانداریهای مرجع آزمایش های ساخت و برپایي سازه های فوالیی
استانداریهای ویژگي ها و روش های آزمایش

استانداریهای معیار پذیرش آزمایش

رییف

روش آزمایش

INSO/ISIRI

ISO/EN

INSO/ISIRI

ISO/EN

1

آزمایش چشمی

استاندارد ملی شماره 11460

ISO 17637

استاندارد ملی شماره 11851

ISO 5817

2

آزمایش مایع نافذ

استاندارد ملی شماره 11040 -2

ISO 3452-1

استاندارد ملی شماره 11458

ISO 23277

3

آزمایش ذرات مغناطیسی

استاندارد ملی شماره 10285

ISO 17638

استاندارد ملی شماره 11456

ISO 23278

4

آزمایش فراصوتی

استاندارد ملی شماره10286

ISO 17640

استاندارد ملی شماره 18669

ISO 11666

5

آزمایش فراصوتی  -تورق

--استاندارد ملی شماره10286

EN 10160
ISO 17640

---

EN 10160

---

EN 10025-1
EN 10163-1

---

استاندارد ملی شماره 18599

ISO 16809

---

استاندارد ملی شماره 20885

ISO 14555

استاندارد ملی شماره 20885

ISO 14555

9

آزمایش چسبندگی رنگ به
روش برش متقاطع

استاندارد ملی شماره 5905

ISO 2409
)(ASTM D3359

استاندارد ملی شماره 19548-2
استاندارد ملی شماره 6594-7

ISO 16276-2
ISO 12944-7

10

آزمایش چسبندگی رنگ به
روش برش ضربدری

---

ASTM D3359

استاندارد ملی شماره 19548-2
استاندارد ملی شماره 6594-7

ISO 16276-2
ISO 12944-7

11

آزمایش ضخامت رنگ

استاندارد ملی شماره 7510

ISO 2808

---

ISO 19840

12

آزمایش چشمی سطح بالست
شده به روش گیج مقایسه گر

---

ISO 8503-2

استاندارد های ملی شماره
)10453-1( 6594-5

ISO 12944-5
)( ISO 8501-1

13

آزمایش چشمی سطح بالست
شده به روش نقش برگردان

---

ISO 8503-5

استاندارد های ملی شماره
)10453-1( 6594-5

ISO 12944-5
)( ISO 8501-1

14

آزمایش روزانه کنترل واسنجی
تورکمتر

استاندارد ملی شماره 17863 -2

ISO 6789-2

15

آزمایش تعیین گشتاور مورد
نیاز پیچ و مهره

استاندارد ملی شماره 18591

ISO 16047
RCSC Section 7

16

آزمایش گشتاور ایجاد شده در
پیچ و مهره با تورکمتر

---

RCSC
section 9.2.2
EN 1090-2 section 12.5.2

17

آزمایش چسبندگی پوشش
مقاوم به حریق

---

ASTM E 736

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

18

آزمایش ضخامت پوشش مقاوم
به حریق

---

ASTM E 605

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

19

آزمایش دانسیته خشك پوشش
مقاوم به حریق

---

ASTM E 605

6
7
8

آزمایش چشمی –
کیفیت ورق
آزمایش ضخامت ورق
آزمایش جوش گل میخ ها
(چشمی ،حلقه1و خمش)

EN 10025-2
EN 10163-2
EN 10029
EN 10163-3
EN 10029
EN 10163-2

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
EN 1090-2
RCSC

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

Ring test
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1

استاندارد انجمنی اس  :1-21سال 1399
پیوست خ (آگاهي یهنده)
مقدار ،سطح و معیار پذیرش آزمایش های ساخت و برپایي سازه های فوالیی
جدول خ -1-مقدار ،سطح و معیار پذیرش آزمایش های ساخت و برپایي سازه های فوالیی
رییف

روش آزمایش

مقدار آزمایش

سطح و معیار پذیرش آزمایش

1

آزمایش چشمی

 100درصد همه جوش ها باید مورد آزمایش چشمی قرار گیرد.

برای سطح و معیار پذیرش به جدول خ2-مراجعه شود.

2

آزمایش مایع نافذ

مطابق الزامات ارائه شده توسط طراح و یا سازمان
بازرسی کننده و الزامات مبحث دهم مقررات ملی
ساختمان(پیوست ت این سند) ،هرکدام بیشتر باشد.

برای سطح و معیار پذیرش به جدول خ2-مراجعه شود.

3

آزمایش ذرات مغناطیسی

مطابق الزامات ارائه شده توسط طراح و یا سازمان
بازرسی کننده و الزامات مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
(پیوست ت این سند) ،هرکدام بیشتر باشد.

برای سطح و معیار پذیرش به جدول خ 2-مراجعه شود.

4

آزمایش فراصوتی

مطابق الزامات ارائه شده توسط طراح و یا سازمان
بازرسی کننده و الزامات مبحث دهم مقررات ملی
ساختمان(پیوست ت این سند) ،هرکدام بیشتر باشد.

برای سطح و معیار پذیرش به جدول خ2-مراجعه شود.

برای ورق های با ضخامت  25میلی متر و بیشتر به صورت
 100درصد اجرا شود .برای ضخامت ها  6تا  25میلی متر در
صورت لزوم مطابق الزامات ارائه شده توسط طراح و یا سازمان
بازرسی کننده اجرا شود.

برای سطح و معیار پذیرش به جدول خ 2-مراجعه شود.

برای همه ورق ها به صورت  100درصدی اجرا شود.

سطح پذیرش کالس  Aو زیر کالس  2و معیار پذیرش
بند  6.2.1استاندارد EN 10163-2

آزمایش ضخامت ورق

هر جا شكی در مورد ضخامت ورق به وجود بیاید و یا در صورت
الزام طراح و یا سازمان بازرسی کننده این آزمایش باید به مقدار
درخواست شده انجام شود.

سطح پذیرش کالس  Aو معیار پذیرش جدول شماره 1
استاندارد ISO 10029

آزمایش جوش گل میخ ها

بیش از  5درصد یا دست کم دو گل میخ روی هر تیر باید مورد
آزمایش خمش  15درجه قرار گیرند.
100درصد گل میخ های جوشكاری شده باید مورد
آزمایش چشمی و آزمایش حلقه قرار گیرند.

آزمایش فراصوتی  -تورق
5

6

آزمایش چشمی –
کیفیت ورق

7

8

سطح پذیرش برای آزمایش چشمی بند  2-12آزمایش
خمش بند  3-12و آزمایش حلقه بند  8-12از
استاندارد ملی شماره  20885و معیار پذیرش بند  14-4از
استاندارد ملی شماره  20885می باشد.

9

آزمایش چسبندگی رنگ به
روش برش متقاطع

جدول  1از بند  4-6-6استاندارد ملی 19548-2

سطح پذیرش باید بر اساس سیستم و کاربری رنگ توسط
طراح و یا بازرس فنی از جدول شماره  1استاندارد ملی
شماره  5905تعیین شود.
معیار پذیرش بند  8از استاندارد ملی  19548-2است.

10

آزمایش چسبندگی رنگ به
روش برش ضربدری

جدول  1از بند  4-6-6استاندارد ملی 19548-2

سطح پذیرش باید بر اساس سیستم و کاربری رنگ توسط
طراح و یا بازرس فنی از جدول پیوست الف استاندارد ملی
شماره  19548-2تعیین شود.
معیار پذیرش بند  8از استاندارد ملی  19548-2است.

11

آزمایش ضخامت رنگ

مقدار انجام آزمایش باید از بین الزامات قراردادی یا الزامات
جدول شماره  1از استاندارد  ISO 19840هر کدام بیشتر
است ،انتخاب شود.

سطح پذیرش با استفاده از بند  7جدول  2و معیار پذیرش
بند  9از استاندارد ISO 19840تعیین می شود.
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12

آزمایش چشمی سطح بالست
شده به روش گیج مقایسه گر

 100درصد سطوح بالست شده باید مورد آزمایش چشمی به
روش گیج مقایسه گر قرار گیرد.

سطح پذیرش کمینه مطابق جدول ب 1-استاندارد ملی
 6594 -5است .
معیار پذیرش استاندارد ملی شماره  10453-1است.

13

آزمایش چشمی سطح بالست
شده به روش نقش برگردان

هر جا شكی در مورد سطح بالست شده به وجود بیاید و یا در
صورت الزام طراح و یا سازمان بازرسی کننده این آزمایش باید
به مقدار درخواست شده انجام شود.

سطح پذیرش از پیوست  Bاستاندارد ISO 8503-5
تعیین می شود .برپایه بند  8از استاندارد ISO 8503-5
تعداد آزمایش و معیار پذیرش باید توسط طراح یا سازمان
بازرسی کننده تعیین شود.

14

آزمایش روزانه کنترل
واسنجی تورکمتر

این آزمایش باید به منظور حصول اطمینان از صحت دقت
دستگاه تورکمتر در ابتدای هر نوبت کاری بر روی تورکمتز
پیمانكار و در هنگام شروع به آزمایش اندازه گیری گشتاور
ایجاد شده بر روی تورکمتر آزمایشگاه انجام و نتایج آن مكتوب
شود.

15

آزمایش تعیین گشتاور مورد
نیاز پیچ و مهره

در صورتی که جدول صحیح و قابل استنادی برای تعیین
گشتاور مورد نیاز در دسترس نباشد برای هر محموله(بهر) و هر
اندازه(ترکیب قطر ،طول و گرید) از پیچ و مهره این آزمایش
باید دست کم  3بار انجام و نتایج آن مكتوب شود و در اختیار
مجری آزمایش گشتاور قرار گیرد.

16

آزمایش گشتاور ایجاد شده
در پیچ و مهره با تورکمتر

17

آزمایش چسبندگی پوشش
مقاوم به حریق

سطح پذیرش :تورکمتر در هیچ آزمایش نباید انحرافی
بیش از  5درصد عدد مشخص شده روی سیستم مدرج
خود را نشان دهد.
معیار پذیرش :در صورتی که تورکمتر در یك آزمایش
مردود شد دو آزمایش مجدد باید انجام شود و هر دو این
آزمایش ها باید قبول شوند .در غیر اینصورت تورکمتر باید
برای واسنجی مجدد ارسال شود.

الزامات استاندارد  EN 1090-2یا سند  RCSCباید
برآورده شود.

ا ف) یر صورت استفایه از ایمپکتور بایی ضربه ای یا
برقي ضربه ای
 100درصد پیچ و مهره های اصطكاکی باید مورد آزمایش
گشتاور قرار گیرند.
ب) یرصورت استفایه از ایمپکتور برقي
غیر ضربه ای مدرج
 10درصد از پیچ های هر اتصال به شرطی که از  2کمتر نشود.
در صورت عدم وجود هرگونه عدم انطباق در  20اتصال اول
مقدار به  5درصد از پیچ های هر اتصال و کمینه  1عدد کاهش
می یابد و در صورت عدم وجود هرگونه عدم انطباق در 20
اتصال دوم این مقدار بنا بر درخواست و تائید مكتوب
بازرس/ناظر به  2درصد کل قابل کاهش است.
در صورت مشاهده هر گونه عدم انطباق در هر مرحله به شرایط
اولیه یعنی  10درصد از پیچ های هر اتصال به شرطی که از 2
کمتر نشود بازگشت می شود.
در صورت مشاهده عدم انطباق در شرایط اولیه در مرحله اول تا
 20درصد و کمینه  4پیچ در هر اتصال و در مرحله دوم تا 50
درصد و کمینه  8پیچ در هر اتصال و در مرحله سوم 100
درصد پیچ و مهره ها باید آزمایش شوند.

آزمایش چسبندگی باید به ازای هر  930متر مربع سطح زیربنا
یا هر طبقه هرکدام تعداد آزمایش بیشتری فراهم می آورد،
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همه پیچ و مهره های مورد آزمایش باید معیار کمینه
گشتاور مورد نیاز از پیش تعیین شده را برآورده سازند.

سطح پذیرش مطابق الزامات مبحث سوم مقررات ملی
ساختمان برای ساختمان های تا  128متر ارتفاع از تراز
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18

آزمایش ضخامت پوشش
مقاوم به حریق

19

آزمایش دانسیته خشك
پوشش مقاوم به حریق

انجام شود.

زمین کمینه چسبندگی  21کیلو پاسكال و برای ساختمان
های با ارتفاع بیش از  128متر از تراز زمین کمینه
چسبندگی  48کیلو پاسكال است.
اگر مقدار چسبندگی یك نمونه از مقدار تعیین شده در
طراحی کمتر باشد(بیشینه کاهش مجاز برای یك نقطه
تكی  80درصد مقدار تعیین شده در طراحی است) از همان
سطح مرجع دو نمونه دیگر اجرا شده و میانگین  3نمونه
باید الزامات کمینه ارائه شده را برآورده سازد .در غیر این
صورت ناحیه مورد آزمایش باید اصالح و مجدد آزمایش
شود.

آزمایش ضخامت باید در حین اجرا هر یك ساعت یكبار و یا
بعد از اجرا به صورت اتفاقی کمینه یك دهانه در هر طبقه یا هر
 930متر مربع سطح زیربنا هر کدام تعداد آزمایش بیشتری
فراهم می آورد .هر نمونه گیری شامل یك ستون ،یك تیر
اصلی و یك تیر فرعی( و در صورت موضوعیت یك عرشه)
می باشد.

سطح پذیرش در استاندارد
 ASTM E605مقادیر ارایه شده در طراحی است.

آزمایش دانسیته خشك باید کمینه در هر طبقه یا هر 930
متر مربع سطح زیربنا هر کدام تعداد آزمایش بیشتری فراهم
می آورد .انجام شود.
یادآوری :توصیه می شود دانسیته تر حین اجرا هر دو ساعت
یكبار توسط پیمانكار مجری پوشش مقاوم به حریق
آزمایش شود.

معیار پذیرش ضخامت سنجي :هیچ آزمایش تكی نباید
بیش از  6میلیمتر یا  25درصد کمتر از ضخامت طراحی
باشد .میانگین ضخامت های اندازه گیری شده در یك
ناحیه نباید از ضخامت طراحی کمتر باشد.
سطح پذیرش در استاندارد
 ASTM E605مقادیر ارایه شده در طراحی است.
معیار پذیرش یانسیته :اگر مقدار دانسیته یك نمونه از
مقدار کمینه تعیین شده در طراحی کمتر باشد از همان
سطح مرجع یك نمونه دیگر اجرا شده و میانگین دو نمونه
باید الزامات کمینه ارائه شده در طراحی را برآورده سازد .در
غیر این صورت ناحیه مورد آزمایش باید اصالح و مجدد
آزمایش شود.

جدول خ-2-سطوح پذیرش آزمایش های غیر مخرب یر سازه های فوالیی
سطح پذیرش

سطح پذیرش

استاتیک

یینامیک
B

روش آزمایش

استانداری معیار پذیرش

آزمایش چشمي

استاندارد ملی ایران به شماره 11851

C

آزمایش ذرات مغناطیسي

استاندارد ملی ایران به شماره 11456

3X

2X

آزمایش مایعات نافذ

استاندارد ملی ایران به شماره 11458

3X

2X

آزمایش فراصوتي

استاندارد ملی ایران به شماره 18669

3

2

 )1برای آزمایش تورق(فراصوتی) استاندارد  (S2/E3 Ref. 8 (EN 10160توصیه می شود.
 )2برای کیفیت برشكاری استاندارد ) (Range 4)ISO 9013(EN 1090-2توصیه می شود.
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پیوست ی(آگاهي یهنده)
استانداریهای آزمایش موای مصرفي و موای پایه موری کاربری یر سازه های فوالیی
جدول زیر راهنمای انتخاب استانداردهای آزمایش مواد مصرفی و مواد پایه مورد کاربرد در اجرای سازه های
فوالدی ساختمانی است.
جدول ی -1-استانداریهای آزمایش موای مصرفي و موای پایه موری کاربری یر سازه های فوالیی
استانداری آزمایش

انوان موای مصرفي و موای پایه

EN 10163-EN 10025

استانداردهای ملی شماره
1791-3277-11609-13968

ورق ها و سایر مقاطع فوالدی

رنگ ها

ویژگی ها و روش های آزمایش رنگ مورد مصرف
روی سازه های فوالدی بر اساس استاندارد ملی
شماره 1335
نمونه برداری بر اساس
استاندارد ملی شماره 10035
استاندارد ملی شماره6594-6

مواد بالستینگ

ISO 11124-ISO 11125

فلز پرکننده جوشكاری

 - AWS A5.Xاستاندارد ملی شماره 871

گاز مصرفی جوشكاری

استاندارد ملی شماره 11966

مهره انكربولت

ASTM A563

انكربولت

ETAG 001 -ASTM F1554

استانداردهای ملی سری 15716

پیچ و مهره اتصال اصطكاکی

ISO 898- EN 14399

استانداردهای ملی سری 22474

پیچ و مهره اتصال اتكائی

ISO 898- EN 15048
ISO 4017 -ISO 4014

مواد پوشش مقاوم به حریق

UL 263- ASTM E 119

گل میخ

استاندارد ملی شماره 11969

ورق عرشه فوالدی

استاندارد ملی شماره 7596

آرماتورهای فوالدی

استاندارد ملی شماره 3132

گروت

ASTM C1019
ASTM C476
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پیوست ذ (آگاهي یهنده)
راهنمای آمایه سازی استعالم های فني

مقدمه
کمیته استاندارد و سیستم های کیفیت انجمن جوشكاری وآزمایش های غیر مخرب ایران به درخواست های
مكتوب در زمینه تفسیر استاندارد های انجمنی رسیدگی خواهد کرد .

قا ب استعالم های فني
استعالم های فنی باید مربوط به تفسیر استاندارد و یا مالحظات بازنگری استاندارد برمبنای اطالعات جدید و
تكنولوژی باشند .
درخواست های مكتوب باید شامل موارد زیر باشند :
ا ف – نام و شماره استانداری و ویرایش آن
نام و شماره استاندارد به همراه شماره ویرایش آن باید به صورت کامل ذکر شود  .همچنین سال ویرایش
استاندارد نیز قید شود .
ب  -هد و یامنه کاربری
هدف و دامنه کاربرد استعالم باید محدود به یك موضوع و یا گروهی از موضوعات نزدیك به هم باشد .
استعالم های فنی که به دو یا چند موضوع غیر وابسته پرداخته اند ،برگشت داده خواهند شد .
پ – بخش پیش زمینه
استعالم فنی باید با یك بخش پیش زمینه که هدف از استعالم را تشریح می کند شروع شود .در این بخش باید
به طور مختصر ،اطالعات مورد نیاز برای درك کامل استعالم فراهم شود و باید نام استاندارد  ،شماره بازنگری،
پاراگراف ،شكل ها و جدول های مورد نظر ذکر شود.
ت – بخش اصلي استعالم
سوال فنی در بخش اصلی استعالم مطرح می شود .سوال باید فشرده ،دقیق و به صورتی مطرح شود که از نظر
فنی و امالئی درست باشد.
اگر استعالم کننده معتقد به بازنگری استاندارد مورد نظر است باید توصیه هایش را ارائه دهد .متن استعالم باید
تایپ شده ویا به صورت خوانا دست نویس شده باشد .استعالم کننده باید اسم و آدرسش را در اختیار بگذارد .
شماره عضویت انجمن جوشكاری وآزمایش های غیرمخرب بایستی در فرم درخواست نوشته شود .

بررسي و پاسخ استعالم های فني
استعالم های دریافتی باید در کمیته استاندارد و سیستم های کیفیت انجمن جوشكاری و آزمایش های غیر
مخرب ایران عنوان شده و رسیدگی شود .پاسخ استعالم باید شفاف و تا حد ممكن به صورت بله یا خیر باشد.
فرمت استعالم در ادامه ارائه شده است .
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فرم ذ1-

یرخواست استعالم فني
از انجمن جوشکاری وآزمایش های غیر مخرب ایران
نام و شماره استانداری و ویرایش آن :
هد و یامنه کاربری :

بخش پیش زمینه :

بخش اصلي :

مشخصات استعالم کننده
نام و نام خانوایگي :

شماره اضویت یر انجمن(اختیاری) :

نام سازمان مربوط :

سمت:

تلفن ثابت :

فکس:

پست ا کترونیک :

تلفن همراه:

تاریخ یرخواست:

مهر/امضاء:

آیرس:
این قسمت توسط کمیته استانداری و سیستم های
کیفیت انجمن تکمیل مي گریی.

تاریخ یریافت :
شماره ثبت :
تاریخ ارسال پاسخ:
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شروع

تکمیل فرم
یرخواست استعالم

یریافت استعالم فني

فني

بررسي و کنترل
او یه

بله

برگشت
استعالم فني

خیر
ثبت ا کترونیکي استعالم
و تخصیص شماره
اختصاصي به آن

بررسي استعالم و تعیین
مسئو ین پاسخگو

یریافت پاسخ استعالم از
مسئو ین پاسخگو

بررسي پاسخ

بایگاني فني

ارائه پاسخ به متقاضي

پایان
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شکل ذ 1 -روند نمای پاسخگوئي به استعالم های فني

استاندارد انجمنی اس  :1-21سال 1399
پیوست ر(آگاهي یهنده) -نحوه شماره گذاری استانداریهای
انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
موضواات اصلي یر حوزه جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب

شماره استانداری
IWNT S1.

-

آموزش

IWNT S2.

-

IWNT S3.

-

آزمون ،تأییدصالحیت و گواهی کارکنان اجرایی و بازرسی
WPS & PQR

IWNT S4.

-

آزمایش غیرمخرب

IWNT S5.

-

آزمایش مخرب

IWNT S6.

-

تضمین کیفیت

IWNT S7.

-

کنترل کیفیت

IWNT S8.

-

مواد مصرفی جوشكاری

IWNT S9.

-

راهنمای فرایندهای جوشكاری و لحیمكاری

IWNT S10.

-

راهنماهای جوشكاری مواد

IWNT S11.

-

راهنماهای جوشكاری سازه ها و تجهیزات

IWNT S12.

-

پیش گرمایش و عملیات حرارتی پس از جوشكاری

IWNT S13.

-

متالورژی

IWNT S14.

-

تعمیرات

IWNT S15.

-

روکشكاری و سخت پوشانی

IWNT S16.

-

جوشكاری زیر آب

IWNT S17.

-

تعاریف و اصطالحات

IWNT S18.

-

نمادهای جوشكاری و لحیم کاری

IWNT S19.

-

تجهیزات و لوازم جوشكاری

IWNT S20.

-

طراحی

IWNT S21.

-

اقتصاد در جوشكاری و فرایندهای وابسته

IWNT S22.

-

برشكاری و شیارزنی

IWNT S23.

-

ایمنی و سالمتی

برای کسب اطالعات بیشتر به دستورالعمل شماره گذاری استانداردهای انجمنی موجود بر روی پایگاه اینترنتی انجمن به نشانی
www.iwnt.comمراجعه نمایید.
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