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 مقدمه 

مجموعه اي كه پيش روي شماست سري اول آموزش بازرسي فني و تست هاي غيرمخرب مي باشد كه در شركت نفت 

با وجود اينكه اين دوره به منظور آشنايي مهندسين پروسس و تعميرات با بازرسي فني مي باشد . پاسارگاد برگزار گرديده است

اين مجموعه شامل يك فايل .  بخواهند در فيلد بازرسي فني وارد شوندولي مي تواند نقطه شروع براي دوستاني باشد كه

  .  جمع آوري شده استCDو چند فايل هاي متني مي باشد كه در يك ) Presentation(نمايشي 

 و اميدوارم اين دوره بتواند جرقه كرده باشمدر شركت  توانستم خدمتي كوچك به همكارانم خوشحالم و به خود مي بالم كه

  نيز توسطدوره هاي آموزشي ديگريشايان ذكر است كه . براي برگزاري ساير دوره هاي آموزشي در شركت باشداي 

   .مي باشدصورت تئوري و عملي ه كه بدپارتمان بازرسي فني  برگزار خواهد گرديد 

بديهي است . كردند تشكر كنمدر پايان الزم مي دانم از سركار خانم فريبا نجفي كه در تايپ اين مجموعه كمك هاي شاياني 

 بنابراين بر خود واجب مي دانم كه از پيگيري ها و راهنمايي ؛كه دوره هاي آموزشي نيازمند پشتوانه اي براي برگزاري است

 كمال تشكر را ابراز كرده و از دوستان عزيز – جناب آقاي مهندس مرشدزاده –هاي مديريت محترم فني مهندسي 

  . /. پيشنهادات خود را به آدرس پست الكترونيكي اينجانب ارسال نمايندخواهشمندم كه نظرات و
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   تاريخچه -1-1

و غير صنعتي و توسعه و تكامل صنايع ، توليد كليه كاالها            بعد از جنگ جهاني اول و به خاطر افزايش مصرف كاالهاي صنعتي             

واحدهاي صنعتي به منظور اطمينان     در  ، لزوم بازرسي فني     با افزايش كارخانه ها و توسعه صنايع        . بيش از پيش ضرورت يافت    

  هـا اعمـال   به منظور افزايش عمر مفيد كـاركرد دسـتگاه  فقط ها   اين بازرسي . يمني بيشتر آشكار گرديد     از استمرار عمليات و ا    

عواملي چـون   .  نظر نبود    ها و پيدا كردن موارد خرابي و پيشگيري از بروز آنها مد           دستگاه  تخمين عمر باقي مانده     مي گرديد و    

  . هاي بازرسي فني را ايجاب نمود   اصالح و توسعه روشالزمة ها ، فشار زياد ، دماي باال و استمرار كاركرد دستگاه

افزايش تقاضاي فرآورده هاي صنعتي ، سبب طراحي كارخانجات بزرگ با ظرفيت بيشتر گرديد كه ساليان دراز به طور مـداوم                     

نيروهاي بازرسـي فنـي را   ،  صاحبان صنايع به منظور اطمينان از استمرار عمليات بهره برداري         . قرار گرفتند   مورد بهره برداري    

در مواقـع از    ،  ريزي شده   ها با پيش بيني هاي الزم و طرح           دادند تا اين گروه    قرارب  تحت نظارت و سرپرستي مهندسين مجرّ     

 بي موقع دستگاه    از ضررهاي ناشي از خرابي     وبه عمل آورده    ، بازرسي و تعميرات دستگاه ها را        كار افتادن واحدهاي عملياتي     

  .  نمايد تأمينها و انفجارات جلوگيري كرده و باالخره ضمن حفظ سرمايه هاي هنگفت ، ايمني كاركنان را   سوزيتشآ ،ها 

هـاي   بـسياري از فنـون و تكنيـك       . لين بازرسان فني كه در اين زمينه قدم برداشتند داراي سوابق و اطالعات كمتري بودنـد                 او

ه به مرور زمان يا منسوخ شده و يا         م بوده و بقي   أكه بعضي از آنها با موفقيت تو       قرار گرفت    همورد استفاد آزمايشي  ،بازرسي فني   

تهيه وسائل ضروري بازرسي فني با همكـاري بازرسـان           . .تغيير كردند هاي جديدي كه بيشتر جنبه علمي داشت         بوسيله روش 

استفاده مي كرد ميسر گرديد مكانيك ةاكثراً از وسيله هاي معمولي حرفكه ليه او   

ي كـه   هاي بازرسي فني توسعه يافتند تا حـد        هاي عظيم صنايع ، به سرعت سازمان       به منظور حفظ و نگهداري سرمايه گذاري      

 و تجهيـزات و وسـايل     هـا    امـروزه تقريبـاً كليـه دسـتگاه       . هاي مختلف صنايع را تحت پوشش خـود درآوردنـد            كليه دستگاه 

  . كارخانجات ساير صنايع تحت بازرسي فني دوره اي قرار مي گيرند هاي  ها و اغلب دستگاه  و پااليشگاه هاپتروشيمي

پديده هاي جديـد و كـم       . هاي بهتري بودند     هاي جديد همواره در جستجوي روش      بازرسان فني براي انجام بازرسي دستگاه     

، پديـدة خـستگي ،      هاي داخلي و تردي و شكنندگي ناشي از نفوذ هيدروژن            شناخته شده اي مثل پديده خوردگي در اثر تنش        

داد بوسـيله  مـسائل و مـشكالتي كـه در اثـر ايـن پديـده هـا رخ مـي                . اسـت   هاي تنشي ، بارها اتفاق افتاده        خزش و شكست  

  . گرفت ناسان و مهندسين حفاظت از خوردگي مورد مطالعه قرار ميشفلز
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تـا آن زمـان    ؛به رشته تحرير درآمـده بـود   ، مطالب اندكي در زمينه پيشرفت فنون بازرسي فني در صنعت    1940تا قبل از سال     

اولين صنعتي كه   . يافت  ا تجربه به افراد جديد انتقال مي      فنون بازرسي فني به طور شفاهي يا بوسيله آموزش عملي از بازرسان ب            

 بود  اآمريكها و ماشين آالت نمود ، صنعت نفت در كشور            هايي براي بازرسي فني دستگاه     دام به تدوين مقررات و آئين نامه      اق

اصـالحات و بهبودهـاي     ،   در آمريكا    1940ها در سال     سيس كميته فرعي كارشناسان و سرپرستان بازرسي فني پااليشگاه        أبا ت . 

        فنون بازرسي فني از طريق انتشار اطالعات و تهي   ـ اين كميته بالفاصـله     . ون صورت گرفت    ه دستورالعمل هاي مد ه كتابچـه   تهي

بعـد از   . هاي پااليشگاهي را شروع كرد كه به علت جنگ جهاني دوم كارها نيمه تمام ماند                 دستگاههاي راهنماي بازرسي فني     

 1954 تـا  1948 اين زمينه كار را ادامـه داد و از سـال   رد (American Petroleum Institute)پايان جنگ ، انجمن نفت آمريكا 

مهندسين ، با انتشار مجموعه ها و ارزيابي نتايج آن . تشار داد ها را ان شش قسمت از كتابچه هاي راهنماي بازرسي فني دستگاه

هـاي پااليـشگاهي انجـام شـده اسـت           هاي راهنماي بازرسي فني دستگاه    صنايع متقاعد شدند كاري كه در زمينه انتشار كتابچه        

. لياتي صنايع را در برگيـرد       هاي مكانيكي و عم    بايستي به طور عام گسترش يافته و به مقدار زياد تقويت گردد تا كليه دستگاه              

هدف اصلي اين بود كه تجارب كسب شده سالهاي گذشته حفظ شده و از تكرار اشتباهاتي كه در دوره تكامل صـنعت اتفـاق                        

  . ده بود اجتناب گردد اافت

 الـب دسـتگاه   ه به اين كـه ق     با توج . پيشرفت صنعت در زمينه هاي مختلف ، كار بازرسي فني نيز گسترش پيدا نمود               همگام با   

هاي ثابت و دوار مكانيكي ، برقي و ابزار دقيق در صنايع به طور عمومي مورد استفاده مي باشند ، مي توان از سـوابقي كـه در                            

  . يك صنعت موجود مي باشد در كارخانجات و تاسيسات مختلف صنايع ديگر نيز استفاده به عمل آورد 

ايـن قبيـل بازرسـي هـا مـستلزم      . استفاده از آالت و ابزار دستي انجام مي گرفـت        تا اوايل قرن بيستم ميالدي ، بازرسي فني با          

 مثالً براي تعيين ضخامت جداره ظروف تحـت فـشار           ؛ مشاهدات نظري استوار بودند      بر پايه ها و بيشتر     تعطيل موقت دستگاه  

ها را با درپوش فلزي مجـدداً مـسدود   راخسو،  دستي هايگيري با ابزارمختلف آنها تعبيه و پس از اندازه سوراخ هايي در نقاط     

بيرون نشت نموده و موجب بروز حوادث و        به  ي از اين سوراخ     گاهي اتفاق مي افتاد كه مواد قابل اشتعال و يا سم          . نمودند  مي

ي مجبور هاي بعدنمودند و در بازرسيآنها را با جوش مسدود ميها براي جلوگيري از نشت سوراخ. د يگرداتفاقات ناگوار مي
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. هاي ديگري در بدنه ظروف ايجاد نمايند و اين كار موجب كاهش استحكام ظروف و ايجاد مشكالتي مي نمود        بودند سوراخ 

  . ناميدند (D.T) 1به همين دليل اين روش بازرسي فني را آزمايشات مخرب

تعيـين ميـزان    ،  ح مختلـف ظـروف      به علت محدود بودن نقاط قابل اندازه گيري و يكنواخت نبودن فرسايش فلزات در سـطو               

 امكان پذير نبود و سوانح زيادي به علت نارسا بـودن ايـن          به منظور پيش بيني عمر مجاز      فرسودگي ساليانه ظروف تحت فشار    

  . روش بازرسي فني به وجود مي آمد 

هـاي   به وسـايل و دسـتگاه     در نيمه دوم قرن بيستم ميالدي به تدريج آالت و ابزار قديمي بازرسي فني منسوخ و جاي خود را                    

ت بازرسي فني فوق العاده افزايش يافت و امكان بازرسي فني در حين بهـره      با استفاده از اين وسايل دقّ     . مدرن الكترونيكي داد    

   زيادي جلوگيري به عمل آمد  ها نيز ميسر گرديد و در نتيجه از بروز حوادث خطرناك تا حدِّ برداري از دستگاه

هـا انجـام مـي شـود و بازرسـي هـاي              بازرسي فني آزمايش هاي زيادي در حين بهره برداري از دستگاه          در روش هاي جديد     

 در هيچ يك از اين آزمايش     . تكميلي در موقع تعطيلي كارخانه و همزمان با اجراي برنامه هاي تعميرات اساسي انجام مي گيرد                 

غيـر  هـاي   هاي جديد بازرسي فني بـه نـام آزمـايش    يل روش همين دلبهها لطمه اي وارد نمي شود و      و دستگاه  وسايلها به   

  . اند ناميده شده  2(N.D.T) بمخر

 موجب كشف سـريع نقـاط ضـعف دسـتگاه هـا گرديـده و اقـدامات                بغير مخر بازرسي در حين كار با استفاده از آزمايشات         

بديهي . ها جلوگيري مي گردد      ار دستگاه ناشي از انفج   از خطرات نامطلوب     به همين دليل  پيشگيري را امكان پذير مي سازد و        

 را به موقع مي توان قطعات مـورد لـزوم  ؛ است با استفاده از نتايج حاصله از بازرسي در حين كار و پيش بيني احتياجات آينده           

بـراي تعميـر يـا       را طبق برنامه هاي پيش بيني شـده          تجهيزاتهاي معيوب و فرسوده      قسمت و يا مشخص كرده   جهت تعمير   

  .يض به واحد هاي مربوطه فرستادتعو

  

   تعريف -1-2

   : از كه وظايف آن عبارتندنام برد به طور كلي فرآيند بازرسي فني را مي توان به عنوان عملياتي 

  تعيين روشهاي اندازه گيري براي بازرسي 

                                                 
1  Destructive Test  
2  Non-Destructive Test 
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 تحقيق پيرامون ميزان مطابقت توليد با مشخصات طراحي شده 

 صميمات الزم در فرآيند توليد  جهت تد توليد  اطالعاتي با مهندسين فرآينارتباط 

 ها  تعيين ميزان فرسودگي ساليانه به منظور پيش بيني عمر مجاز دستگاه 

  ايجاد خطرات جسمي و تأسيساتيها قبل از  كشف معايب و نقاط ضعف دستگاه 

 سيساتأجلوگيري از اتفاقات ناگوار و حفظ ايمني كاركنان و ت 

ه كنترل هاي الزم جهت مقايسه تطابق محصول نسبت به نقشه ها ، مشخـص  "را به صورت   فني  سي  به طور ساده مي توان بازر     

  .تعريف نمود "هاي فني ، خالصه هاي تعيين شده و استانداردهاي مطلوب 

به منظور نگهـداري آنهـا در شـرايط         و تجهيزات   ها   فني در صنايع نفت و گاز ، بازرسي كردن دستگاه         ي يك بازرس    وظيفه كلّ 

در واحد هـاي    وضعيت هايي را    ،  بازرس فني   .  به نحوي كه استمرار بهره برداري تضمين گردد          ؛است  عملياتي خوب و ايمن     

  . ها منجر خواهد شد  نمايان مي كند كه اگر در رفع به موقع آنها اقدام نشود به از كار افتادن دستگاهعملياتي 

از نقطـه نظـر    كامل و دقيـق  دليل بازرسي فنيِبه همين . اني برخوردار است ها در صنعت از اهميت فراو ايمني افراد و دستگاه 

  . هاي ايمني و اقتصادي اهميت شايان توجهي دارد 

 بودن دستگاه هاي عملياتي در دوره بهره برداري اطمينان حاصـل كـرده و               » ايمن«از  نخستين وظيفه بازرسي فني اين است كه        

هـا و انجـام      اندازه گيري ضخامت جداره دستگاه    مانند  اين كار به بررسي هايي      . نيز منتقل كند  بتواند اين اطمينان را به ديگران       

ها را براي حداقل  تا با تجزيه و تحليل نتايج آنها بتوان قابليت بهره برداري از دستگاهنياز دارد  (N.D.T)آزمايشات غير مخرب 

واحدهاي ايمني و بازرسي فني را با توجه به مطالب ذكـر شـده بـه                ارتباط تنگاتنگ بين    . يك دوره بهره برداري تضمين نمود       

در حقيقت بازرسي فني ، قسمتي از ايمني در واحدها را پوشش مي دهد و حفظ ايمنيِ كامل بـه                    . خوبي مي توان مشاهده كرد    

  .عهده واحدهاي ايمني مستقر در واحدها مي باشد

ايـن امـر در     . هاي هر واحدي را نيز تعيـين نمـود           يا دوره اي دستگاه   با كسب اين اطالعات مي توان زمان تعميرات ضروري          

  . ت مي باشد ها و واحدهاي توليد داراي اهمي جلوگيري از توقف دستگاه

   اهداف -1-3
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 با كيفيت مطلوب و نظـارت بـر پايـايي و اسـتمرار               محصول شايد بتوان اساسي ترين اهداف بازرسي را ايجاد اطمينان از توليد          

از گذشته هاي دور ، عمل بازرسي به منظور كشف اشتباهات و معايب ، جدا كردن محصوالت خوب از                   .  توليد دانست    فرآيند

  . مورد بازرسي انجام مي شده است  و تجهيزات نقص دار و نگهداري سوابق قطعات

 بسياري از كارخانجات هدف اصلي در. اينها اساساً اهداف اوليه بازرسي را تشكيل مي دهند ولي موارد ديگري نيز وجود دارد          

   :احساس نياز به اين اهداف را موارد زير پوشش مي دهد. معيوب است محصوالت از انجام بازرسي جلوگيري از توليد 

  .د نتا هزينه هاي توليد را به دقت تحت نظر قرار دهرا وادار مي كند ها رقابت ها ، مديريت  

 . مي باشدرفقدان كيفيت الزم در محصول ، هزينه آو 

ي ـرر در ط  هاي مكّ ل بازرسي دستيابي به آن اعما   روش هاي   نوسانات تنگ توليدي به كنترل دقيق فرآيندها نياز دارد كه يكي از             

عليـرغم مـوارد   . شـود  بازرسي به عنوان بخشي از فرآيند توليد محسوب مي  توان نتيجه گرفت كه     لذا مي . فرآيند ساخت است    

تواند نقش  زش محصول را باال نمي برد ولي مي       ه تنهايي ار  ب،  بازرسيهيچگاه   نظر قرار داد كه      ته را مد  فوق بايد همواره اين نك    

  .معيوب ايفاء كند محصوالت ثري در كاهش مؤ

  :بازرسي را مرور مي كنيمدر موارد زير متداول ترين اهداف 

  جستجو و كشف ضايعات به محض وقوع در فرآيند  

 ه منجر به ايجاد نقص مي شوند كشف مسيرهايي از فرآيند ك 

  عمليات صحيحكارگر در انجام / تصديق توانائي ماشين  

معيوب از فرآيند توليد جهت جلوگيري از صرف هزينه هاي حمل و نقل يا عمليـات مرحلـه                  محصوالت  جدا كردن    

 بعد 

 معيوب براي پيشگيري از عملكرد ضعيف محصول نهايي محصوالت جدا كردن 

  سطوح مديريت در زمينه عملكرد بخش ها يا واحدهاي توليدي آگاه ساختن كليه 

 تهيه سوابق و اطالعات الزم براي كنترل موجودي و برنامه ريزي كنترل محصول 

 تهيه سوابق و اطالعات الزم براي ارزيابي ماشين آالت يا كارگران توليدي 

ب جهـت مطالعـه و تـصحيح عملكردهـاي          تهيه سوابق و اطالعات الزم براي مديريت به منظور ايجاد شرايط مناسـ             

 ضعيف
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 ها  پيشگيري از اتفاقات ناگوار و بستر ايمني مناسب براي كاركنان و دستگاه 

تعداد زيادي از اهداف    را  بازرسي  اهداف  هر يك از اهداف فوق ممكن است ناشي از نوع خاصي از بازرسي باشد ولي معموالً                 

  .فوق ارضاء مي نمايد 

   محدوده -1-4

اين موارد ممكن اسـت شـامل بازرسـي دريافـت ، بازرسـي پـيش از توليـد ،                    . تعددي در اجراي بازرسي وجود دارد       سطوح م 

ضمناً امكان دارد كه اين فعاليتها كامالً مـستقل از يكـديگر و يـا جزئـي از يـك                 . باشدبازرسي حين توليد و آزمايش محصول       

مـي  زماني يا فيزيكي نمي باشد ، بلكه تفـاوت در اهـداف و مقاصـد                وجه تمايز اين دو حالت ارتباط سا      .  باشند   وظايفسري  

  . باشد

  : بازرسي دريافت ) الف 

هدف اصلي از انجـام ايـن       . فرآيند آزمايش و بازرسي كاال يا مواد خريداري شده در بدو ورود به كارخانه مي باشد                 

  :كار تشخيص اين موضوع است كه 

  »ر مشخصات و استانداردها قابل قبول هستند يا خير ؟آيا مواد يا كاالي خريداري شده از نظ«

  : بازرسي قبل از توليد ) ب 

پيش از شروع توليد مي باشد      ،  داللت بر وجود يك گروه خاص بازرسي ندارد ، بلكه منظور بازرسي مواد و قطعات                

 هـدف از بازرسـي    .باشـد  آزمايشي مي-عمليات توليديِو  تجهيزات  ،اين مفهوم شامل بازرسي اولين قطعه ، ابزار         . 

درك . طبق مشخصات مورد نظر اسـت       و محصوالت   قبل از توليد كنترل توانائي ماشين يا فرآيند براي توليد قطعات            

اطمينـان الزم از جهـت وجـود        ،   بازرسي اوليه    واين مطلب كه بازرسي قبل از توليد صرفاً يك كنترل مقدماتي است             

  .قابل توجه مي باشدرا تضمين نمي كند  ستمرار آن اوتوانائي بالقوه را فراهم نموده 

  : بازرسي حين توليد ) ج 

اين گونه وظايف بازرسـي     . هاي بازرسي وجود دارد كه در حين توليد به كار گرفته مي شود               از روش انواع متعددي   

بازرسـي فنـي بـه    امـور  . دفي انجام گيـرد     اممكن است به عنوان عمليات منظم برنامه ريزي شده و يا به صورت تص             

وجـود چنـد نـوع      . شـود   مـي   عنوان يك فعاليت منظم در فرآيند ساخت يا نقاط بحراني در طول خط توليـد واقـع                  
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 نيست ؛ اگر چه امكان دارد كامل و يا حتـي خيلـي              لغير معمو بازرسي در انتهاي هر يك از عمليات توليدي چندان          

راهكارهـايي ماننـد اصـالح طـرح ، اصـالح            و نقص ها؛     ص شدن عيوب  ها و مشخ   با انجام اين تست   . دقيق نباشد   

  . فرآيند يا اصالح تجهيزات صورت مي گيرد 

  

   سازماندهي -1-5

 عنوان زيـر مـي تـوان خالصـه          4سطح اختيارات بازرسي فني را در       . بازرسي فني در ارتباط مستقيم با كنترل كيفيت مي باشد           

  . كرد

  كنترل كيفيت مواد ورودي  

  .ه مي رسدوالت جهت اطمينان از اين امر كه فقط توليدات سالم به دست مصرف كنندكنترل كليه محص 

 .توليد كمك در جهت كنترل فرآيند توليد و نيز كوشش در تعيين محل ايجاد معايب در  

 .ايجاد آنهاو جلوگيري از اشكاالت كنترل كيفي ارائه خدمات مشاوره اي به منظور كوشش در تصحيح  

  

 وظـايف و . بازرسي فني به عنوان واحدي از كنترل كيفيت و در سطحي معادل آن در توليد قرار مي گيرد  ،  اني  در نمودار سازم  

در . داده شـده اسـت    نـشان   در شكل   در يك كارخانه متوسط كه بخش كنترل كيفيت ندارد          نمودار سازماني بخش بازرسي فني      

  . صورتي كه بخش كنترل كيفيت وجود داشته باشد قسمتي از وظايف مذكور توسط بخشي از كنترل كيفيت انجام مي پذيرد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  دريافت
  ساخت
  ژزير مونتا

  مونتاژ نهايي
  آزمايشات
  پذيرش

  حمل و نقل كاال
  قطعات آماري
  ابزار و تجهيزات
 فرامين اندازه گيري

  
  برنامه ريزي 

  ن دهيسازما
  روش ها
  پرسنلي

  زمان بندي
  آموزش
  سوابق
  بايگاني

  
  آمار

  تحقيقات
  نتايج و گزارشات

  آزمايش ها
  فرآيندها
  استاندارد
  ضايعات
  ارتباطات
 روش ها

  فنيبخش بازرسي

 تحليل اجرا آزمايش
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  : بازرسي سيار ) الف 

سـي  ها به دو يا سه نـوع سيـستم بازر     هاي زيادي براي انجام فرآيند بازرسي وجود دارد ، ولي معموالً اين روش             اگرچه روش 

اين سيستم نياز به بازرساني دارد كـه در محوطـه           . ت  سا يكي از اين سيستم ها موسوم به بازرسي سيار        . دسته بندي مي شوند     

  . هاي كاري را كنترل نمايند  توليد حركت كنند و قطعات موجود در ايستگاه

 ايستگاه كار نوشته مي دراكثر اين گزارشات    . در اين حالت بازرسان اغلب وسايل اندازه گيري قابل حمل را همراه خود دارند               

عموماً اين گزارشات به اندازه گزارشات ساير سيستم ها جزئي و كامل نيستند ولي از طرف ديگـر گزارشـات بازرسـي                      . شود  

  . را آشكار نمايد كه در ديگر سيستم ها قابل مشاهده و ثبت كردن نمي باشد جزيياتيسيار مي تواند 

  : مزايا و معايب 

  : مزايا   

 را  معايب خيلي زود مشخص مي شوند و اين امر فرصت الزم جهت تـصحيح اشـكاالت فرآينـد                  

  . و در نتيجه اجتناب از نقايص بعدي را به همراه مي آورد فراهم آورده 

و پراكندگي از حالت نرمـال را        مشخص شده  ، بهتر     ماشين آالت يا فرآيندها    لغير معمو خطاهاي   

  . سريعاً تشخيص مي دهد

به عنوان نتايج حاصل از آشنائي بازرس با كارهاي مختلف ، وي زمـان كمتـري را صـرف كنتـرل                      

 .كه به ندرت معيوب مي شوند  مي كند مشخصه هايي 

حمل و نقل مواد به ايستگاه بازرسي متمركز و اختصاص فضاي بيش از حد به چنـين ايـستگاهي                    

 . ممكن است حذف گردد 

  : معايب 

زرسي پيشرفته و يا حتي محيط بازرسي نامناسب ممكن است انجام امور بازرسـي را               فقدان ابزار با   

  . مختل نمايد 

باعث فشار روحي روي پرسـنل و كـارگران         و محصول   وجود بازرس جهت تأئيد نمودن قطعات        

 .مي شود
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  : بازرسي متمركز ) ب 

هـا در    اجتماع بازرسان و ابزار مورد استفاده آن       معني   بهو   در اينجا به مفهوم يك اصطالح جغرافيايي نمي باشد           »كلمة متمركز «

حـال   با اين    .به طور كلي معايب بازرسي سيار ، مزاياي بازرسي متمركز است و بالعكس               . مي باشد امور بازرسي   اجراي  محل  

  : مي توان مزايا و معايب اين سيستم را به صورت زير خالصه نمود 

  : مزايا و معايب 

  : مزايا   

  . مي تواند صورت گيرد بازرسيامور، ر بازرسي دقيق و پيشرفته تري ابزابا  

 .ده از بازرسان ماهر كاهش مي يابدنياز به استفا 

  : معايب 

  .مشخص نمي شودنقص ها تا زماني كه مواد مورد بازرسي به حداقل نرسد  

واحـدهاي   در   امكـان نـصب   تأئيديه بازرسي فنـي نداشـته باشـند         ،  تا موقعي كه قطعات و تجهيزات        

 .را نخواهند داشتاجرائي 

 حمل و نقل نسبتاً زيادي براي بردن و آوردن قطعات به محل بازرسي مورد نياز است 

 فضاي زيادي براي انجام امور بازرسي و انبار كردن قطعات مورد احتياج است 

 

  :سيستم هاي مركب ) ج 

رد و بازرسي متمركز هم در اكثر موارد اطالعات كافي را به            با توجه به آن كه بازرسي سيار اطالعات محدودي را فراهم مي آو            

  .سرعت انتقال نمي دهد ، معموالً تركيبي از دو سيستم مذكور مورد استفاده قرار مي گيرد 

  

   بازرسي در حين بهره برداري  -1-6

هـاي    مبـدل ، فـشار   فرسودگي جدار لوله ها ، ظروف تحـت  در صنعت عوامل مختلفي سبب خوردگي و سائيدگي و باالخره         

 فلـزات و يـا در اثـر        به علت وجود عيـوب ذاتـي در       اين عوامل ممكن است     . هاي بخار مي شوند      حرارتي ، كوره ها و ديگ     

تخلخل ، دو پوستگي ، تركهـاي مـوئين ، حفـره هـاي              : عيوب ذاتي فلزات از قبيل      . يند  شرايط نامساعد محيط كار به وجود آ      
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 عدم كنترل انجماد فلزات پس از ذوب و يا عدم دقت در مراحل   دراثرها و غيره     جود ناخالصي وبه علت   فلزات   ايجاد شده در  

  . را فراهم مي آورند فرسودگي سريع اتساخت فلزات به وجود مي آيند كه موجب

يـر  هاي شديد ، وجـود مـواد خورنـده در هيـدروكربورها نظ             فشار و حرارت زياد ، لرزش     : محيط عبارتند از    شرايط نامساعد   

هيدروژن و اكسيژن ، مواد شيميائي فاسد كننده و غيـره كـه     و   هيدروژن سولفوره ، ريشه هاي اسيدي و يا بازي ، گازهاي كلر           

اچار بايـد از فلـزات      به ن الذكر قابل كنترل بوده و براي مقابله با بعضي ديگر           بعضي از عوامل فوق     . موجب فرسايش مي شوند     

 بنابراين حفظ و حراسـت دسـتگاه      . تري در مقابل شرايط مذكور باشند استفاده به عمل آورد           مرغوبتري كه داراي مقاومت زياد    

مستلزم اطالعات وسيع فلزشناسـي و جلـوگيري از         ،  ها و جلوگيري از اتفاقات ناگوار و پيش بيني كليه پيش آمدهاي احتمالي              

 جدانشدني يك بازرس فنـي صـنايع   ي يژگي هاهاي حفاظت از و آشنايي با متالورژي ، خوردگي و روش. فرسايش مي باشد   

  .نفت و گاز مي باشد

 به منظور جلوگيري از اتفاقات ناگوار و باالخره پيش بينـي            ،  بازرسي فني در حين بهره برداري       با توجه به عوامل فوق الذكر ،        

هـاي   در بازرسي .  استوار مي باشد     هاي فني  ها انجام مي گيرد و اقدامات الزم بر مبناي نتايج بازرسي           احتياجات آينده دستگاه  

 زيرا اندازه گيري تمام لوله هاي موجود در يـك           ؛  بهره برداري بيشتر به لوله هاي ناقل مواد هيدروكربور توجه مي گردد             حين  

  .  كارخانه به منظور اجراي تعميرات اساسي امكان پذير نمي باشد يواحد صنعتي نظير پااليشگاه نفت در زمان تعطيل

 است اندازه گيري و يا كشف معايب لوله ها در حين بهره بـرداري بـا مـشكالتي از قبيـل حرارتهـاي زيـاد و يـا عـدم                               بديهي

 درجـه   100مثالً اندازه گيري لوله هايي با حـرارت بـاالتر از            . . شود دسترسي به لوله هايي در ارتفاعات زياد و غيره مواجه مي          

 درجه سانتيگراد باشد عالوه بر كم شدن دقـت انـدازه گيـري ممكـن اسـت                  300سانتيگراد مشكل و در صورتيكه دما بيش از         

 و به منظور اجـراي تعميـرات اساسـي ،           بنابراين به علت وجود محدوديتهاي فوق الذكر      . وسائل اندازه گيري نيز ضايع گردند       

  .  كارخانه انجام گيرد يباالجبار قسمتي از بازرسي هاي فني بايد در زمان تعطيل

   :ت بازرسي فني در حين بهره برداري به شرح زير خالصه مي گردد كلي اهميبه طور 

  ها قبل از آن كه توليد خطراتي نمايد  يب و نقاط ضعف دستگاهاكشف مع 

 ها  تعيين ميزان فرسودگي ساليانه به منظور پيش بيني عمر مجاز دستگاه 

  معيوب هاي برآورد وسائل يدكي مورد نياز جهت تعمير و يا تعويض قسمت 

 سفارش به موقع وسائل يدكي 
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 ها جهت تعميرات اساسي كاهش زمان تعطيل دستگاه 

 سيسات أجلوگيري از اتفاقات ناگوار و حفظ ايمني كاركنان و ت 

  

   انتخاب روش بازرسي غير مخرب  -1-7

هيت و اندازه دقيق نقص     در ماده يا قطعه در حين ساخت، انواع نقص ها به اندازه هاي مختلف ممكن است به وجود آيد و ما                    

يا خوردگي، در حين كار با ماده نقص هاي ديگري مانند ترك هاي ناشي از خستگي  . ، بر كاركرد آتي آن قطعه تأثير مي گذارد        

بنابراين، براي آشكار سازي نقص     .  آمده است  1-1منشاء انواع نقص در مواد و قطعات در شكل          . نيز ممكن است به وجود آيد     

                      اخت، و همچنــــين بــــراي آشــــكار ســــازي و مــــشاهده آهنــــگ رشــــد آنهــــا در حــــين  هــــا در مرحلــــه ســــ

  . عمركاري هر قطعه يا مجموعه ، بايد وسايل قابل اعتمادي در اختيار داشت 

 با چشم غير مسلح تنها نقـص هـاي نـسبتاً بـزرگ كـه                .معموالً نخستين مرحله در بررسي هر قطعه ، بازرسي چشمي آن است           

. كارايي بازرسي چشمي را با استفاده از ميكروسكوپ مي تـوان افـزايش داد             . باعث شكستگي پوسته شده اند ، آشكار مي شود        

ـ     .  است ×75 تا   ×5گسترده بزرگنمايي بيشتر ميكروسكوپ هاي موجود براي اين نوع بازرسي شامل             ه بازرسي چشمي لزومـاً ب

  . سطوح خارجي محدود نمي شود

از سيستم هاي بازرسي غير چشمي ساخته شده است كه بـدون تغييـر يـا تخريـب     با استفاده از اصول محرز فيزيكي ، شماري       

اصول پايـه و جنبـه هـاي    . قطعات و مجموعه هاي مورد آزمون، دانسته هاي مربوط به كيفيت ماده يا قطعه را بدست مي دهند     

  . آمده است 1-1در جدول ) .N.D.T(عمده آزمون غيرمخرب  اصلي سيستم هاي

بـين  .  موجودند و ممكن است بسته به كاربردشان به تنهايي يا در ارتباط با يكديگر به كار رونـد  NDTتمام اين سيستم هاي 

واند هر تـرك    اين حقيقت كه آزمون فراصوتي مي ت      . روش هاي گوناگون آزمون همپوشيهايي وجود دارند كه مكمل يكديگرند         

اين مورد بيشتر به نـوع      . هاي دروني و هم سطحي را آشكار سازد، به معني بهترين روش براي تمام كاربردهاي بازرسي نيست                

روش هاي متعدد آزمون غير مخـرب در عمـل بـا شـيوه هـاي         . ترك موجود و شكل و اندازه قطعات آزمون شده بستگي دارد          

براي هر يك از اصول آزمـون هـاي بـاال يـك دسـتگاه               .زات موجود نيز گسترده است    بيشماري انجام مي شود و گسترده تجهي      

   .كوچك چندكاره و قابل حمل وجود دارد
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  كاربرد  مشخصه ها  تست
آشكارسازي نقص هـايي كـه سـطح كـار را             مايع نفوذ كننده 

  شكسته اند
براي انواع فلزات، بسياري از پالستيك ها ، شيشه و 

  .ر مي رودسراميك هاي شفاف به كا
آشكارسازي نقص هـايي كـه سـطح كـار را             ذرات مغناطيسي

شكسته اند و نقص هاي زير سطحي كـه بـه           
  كار نزديك اند

  .تنها براي مواد فرومغناطيس كاربرد دارد
  )بيشتر آهن ها و فوالدها (

  روش هاي الكتريكي
  )جريان گردابي(

آشكار سازي نقص هـاي سـطحي و بعـضي          
چنين براي اندازه   نقص هاي زير سطحي، هم    

گيري ضخامت پوشش نارسانا مانند رنگ كه     
  . بر روي فلزات به كار مي رود

  براي هر فلزي قابل استفاده است

آشكار سازي نقص هاي دروني و همچنـين          آزمون فراصوتي 
  ترك هاي سطحي 

  .براي بيشتر مواد به كار مي رود

آشكار سازي نقص هاي دروني و سطحي و          پرتونگاري 
  درستي مونتاژ قطعات نا

براي بيشتر مواد به كار مي رود، اما محدوديت هايي 
  .در حداكثر ضخامت وجود دارد

  

هنگام استفاده از سيستم هاي آزمون غير مخرب بايد دقت كافي به عمل آورد، و فرآيند را به گونه اي كنترل كرد كـه نـه تنهـا                            

 نامناسـب مـي توانـد بـه خطاهـاي           بآزمون غير مخر  . يق و سودمند باشد   كيفيت، بلكه كميت دانستنيهاي به دست آمده نيز دق        

  .جدي در بررسي كيفي قطعه منجر شود

مثالً، هر پوسته گرافيتـي در      . استفاده از روش هاي بازرسي ، هميشه براي تشخيص ناپيوستگي هاي بسيار كوچك، الزم نيست              

زه ،  به عنوان پوسته گرافيتي نمونه وار، ممكن اسـت مـثالً در   ناپيوستگي به همين اندا. چدن خاكستري نوعي ناپيوستگي است   

يك قطعه آهنگري آلومينيومي اهميت قابل توجهي داشته باشد؛ و بدين ترتيـب از روش آزمـوني بـا حـساسيت بـاال اسـتفاده                         

هـاي گرافيـت    اما، چنانچه از روشي با همين حساسيت براي قطعات ريختگي آهني استفاده شـود، بيـشتر پوسـته                   . خواهد شد 

براي كاربرد موفقيـت آميـز آزمـون       . مشخص مي شوند و خود عاملي براي پنهان ماندن ترك هاي بزرگتر ناپذيرفته خواهد بود              

هاي غير مخرب ، سيستم آزمون و هدف هاي آن با هدف هاي بازرسي و نوع ترك هاييكـه قـرار اسـت آشـكار شـوند، بايـد                        

توانايي تـشخيص هـر نـوع       ده و مجرب باشد، و براساس استانداردهاي  پذيرفته شده           تناسب داشته باشند؛ فرد بايد آموزش دي      

  .ويژگي ناخواسته را در هر قطعه ناجور داشته باشد
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   اعتماد پذيري آشكارسازي نقص  -1-8

زه اعتماد پذيري هر روش آزمون غيرمخرب، معياري براي كارايي آن روش در آشكار سازي ترك هايي با نـوع، شـكل و انـدا                       

پس از انجام بازرسي، درباره احتمال قطعي عدم نقص با شكل، نوع و اندازه ويژه در قطعه مـي تـوان اظهـارنظر                       . خاصي است 

اما هميشه بايد به ياد داشت كـه بازرسـي غيـر            . هر چه اين احتمال بيشتر شود، اعتبار روش به كار رفته بيشتر خواهد شد             . كرد

و ذاتاً دو نفر يك نـوع كـار تكـراري را در تمـام مـدت بـه روش        .  انسان انجام مي شود    مخرب درباره بيشتر قطعات به وسيله     

بنابراين، در ارزيابي اعتبار بازرسي بايد به اين خطاي اضافي توجه داشت و ارزش تـصميم گيـري در                   . يكسان انجام نمي دهند   

  .پذيرش يا رد قطعه را به وسيله دوره آماري برآورد كرد

رب تضمين قابل قبول براي نبودن ترك هايي در حد بحراني شكست طراحي بارگذاري قطعات در حـين                  نقش بازرسي غر مخ   

رشد ترك، بـه ويـژه در   . تضمين قابل قبول براي نبودن ترك هاي كوچكتر از حد بحراني نيز ممكن است الزم باشد         . كار است 

به گونه اي كنترل شود كـه قطعـه، پـيش از شكـست              قطعاتي كه در معرض بارگذاري متناوب يا محيط هاي خورنده اند، بايد             

در پاره اي شرايط الزم است بازرسي دوره اي حين كار يا كنتـرل دائمـي بـراي                  . نهايي ، حداقل عمر كاري خاصي داشته باشد       

انـايي  كاربرد مفاهيم مكانيك شكست در طراحي ، تفاوت هايي را در تو           . اطمينان از نرسيدن ترك ها به حد بحراني انجام شود         

تراز ايمني از تفاوت ميان اندازه بحرانـي  . روش هاي غير مخرب گوناگون براي آَشكار سازي ترك هاي كوچك پديد مي آورد 

  . و كوچكترين اندازه آشكارسازي تشكيل مي شود

و شـامل   شناسايي نقص هايي كه آشكار شدن آنها به شكست فاجعه بار قطعه منجر مي شود و از نظر اقتـصادي نيـز پرهزينـه                         

روش با وجود ايـن، اسـتفاده از        . از برتري هاي روشن و مشخص كاربرد منطقي آزمون غير مخرب است           . خطرات جاني است  

  . هاي آزمون برتري هاي بسياري را به دنبال خواهد داشت

سـبب صـرفه جـوئي      اجراي هر نوع سيستم بازرسي هزينه اي در بر دارد، اما غالباً استفاده موثر از روش هاي بازرسي مناسب                    

كـاربرد  . ، اهميت دارند  نه تنها نوع بازرسي بلكه مراحلي كه طي آن بازرسي انجام مي شود            . خواهد شد هاي مالي قابل توجهي     

روش آزمون غير مخرب براي بازرسي قطعات ريخته گري و آهنگري كوچك، پس از اتمام كليه عمليـات ماشـينكاري نـوعي                      

بهتر است قطعات را پيش از شروع ماشين كاري بررسي كنند و آنهايي را كه ترك هاي غيـر                   در اين حالت    . اسراف خواهد بود  

برخـي از   . بايد تاكيد شود كه تمام تركهاي آشكار شده در اين مرحله سبب رد قطعـه نخواهـد شـد                  . قابل قبول دارند، رد كنند    

  .دناهمواري هاي سطحي در حدي هستند كه در مرحله ماشين كاري از بين مي رون
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در حالي كه بازرسي كنترل كيفيت دقيق مي تواند سبب صرفه جويي مالي شود و از شكست فاجعـه بـار قطعـه در حـين كـار                          

جلوگيري كند، ليكن تحمل سيستم هاي بازرسي متعدد و يا خيلي حساس ممكن است از نظر اقتصادي و زماني نوعي اسراف                     

كمال مطلق در توليد غيـر      . يش كاركرد فرآورده و يا اعتبار آن منجر نشود        بازرسي بيش از حد ممكن است به افزا       . به شمار آيد  

  /.. ممكن است و سعي در دستيابي به حالت ايده آل بسيار پر هزينه خواهد بود 

  

  

   

  

  

  

  



        ت نافذ                                                                             آزمون مايعا: وم د فصل –آموزش بازرسي فني 
 

١٧

   اهداف -2-1

هدف از اين تست ، تشخيص عيوب سطحي قطعات آهني و غيرآهني، آلياژي و شيشه شامل ترك هـاي مـوئي و ناپيوسـتگي                        

هاي سطحي و ريز ميكروسكوپي سطوح لوله، پليت، جوش لبه هاي تيغـه هـاي تـوربين و كمپرسـورها و قطعـات مـشابه در                          

  . مي باشدصنعت

  .را تعيين كرد) عيب(وع ، محل و ابعاد ناپيوستگي با انجام اين تست ، بايد بتوان ن

  : استانداردها

• ASNT, NDT Handbook 

• ASTM E 165 

  

   تئوري-2-2

بـر روي سـفالينه هـاي لعـابي         اي آشكار سازي ترك هـاي لعـاب         براز دوده   اما سابقاً   . روش ناشناخته است    منشاء واقعي اين    

  . و بدين ترتيب ، طرح كلي ترك ها به آساني ديده مي شد شود ميدوده به وسيله ترك ها جذب . استفاده مي كردند

. روش بازرسي با مواد نفوذ كننده براي آشكار سازي نقص هايي كه سبب شكسته شدن سطح كـار شـده انـد، بكـار مـي رود                          

طحي با  اساس اين روش مبتني بر جذب موئينه مايع به درون نقص است و بدين ترتيب پس از ظهور ، تمام شكستگي هاي س                      

  . چشم ديده خواهند شد

رنگ مي كنند و يا آن را به ماده فلورسانس آغشته مـي             ،  رنگ روشن   يك  براي ديدن بهتر نقص ، مايع نفوذ كننده را يا بوسيله            

در حالت نخست، معموالً رنگ به كار رفته قرمز است و سطح ظاهر شده را مي توان در زير نور طبيعـي يـا مـصنوعي                          . سازند

  .  براي ديدن نقص ها، قطعه را بايد در زير نور فرابنفش قرار دادفلورسانس در حالت ديد، اما

          ي است و براي تعيين نقص هايي مانند ترك ، تخلخـل سـطحي و    امروزه بازرسي با مواد نفوذ كننده رنگي ، روش صنعتي مهم

همه قطعات ، اعم از قطعـات بـزرگ و كوچـك ،    اين روش تقريباً براي  . رويهم افتادگي  در بسياري از قطعات به كار مي رود          

  .شكل ساده و پيچيده قابل استفاده است 

   :PTاصول فيزيكي مورد استفاده در 

 Capillarity Actionخاصيت موئينگي  .1
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١٨

 Adhesiveو )  چسبندگي بين مولكولي يا نيروي داخلي (Cohesiveاين خاصيت در واقع تعادل نيروهاي       

خاصيت موئينگي سيال در دو فـاز از بازرسـي          . را بيان مي كند   )  وي خارجي چسبندگي بين سطوح يا نير    (

  : استفاده مي شودPTمايع نافذ 

  .باعث كشيدن مايع به داخل ترك مي شود -

  . باعث بيرون آمدن مايع از ترك و پيوستن به ماده ظهور مي شود -

  Surface Tensionكشش سطحي  .2

  

   روش بازرسي -2-3

  : ذ كننده پنج مرحله اساسي دارد و عبارتند ازروش بازرسي با مواد نفو

 آماده سازي سطح -1

براي تعيين موفقيت آميز نقص ها، پـاك بـودن تمـام            . تمام سطوح قطعه را پيش از بازرسي بايد كامالً تميز و خشك كرد            

  .ت داردمورد آزمون از روغن، آب ، چربي و آلودگي هاي ديگر اهمي قطعه سطوح

 ه كاربرد مواد نفوذ كنند -2

كه اليه نازكي بر روي سطح قطعه بـه وجـود   بكار مي برند پس از آماده سازي سطح ، مايع نفوذ كننده را به شيوه مناسبي             

 . اين اليه بايد آنقدر بر روي سطح بماند تا امكان نفوذ كامل به درون نقص هاي سطحي فراهم آيد. آورد

 زدودن مواد اضافي  -3

برخي نفوذ كننده هـا را مـي تـوان بـا آب شـست، در      .  بزدائيم ه اضافي را از سطح كار     اكنون الزم است كه ماده نفوذ كنند      

     ثر مـو زدودن يكنواخت مـواد اضـافي بـراي    . ي نياز استحالي كه براي زدودن برخي ديگر به استفاده از حالل هاي خاص

 .بودن بازرسي الزم است

 ظهور -4

  :اين مرحله به دو صورت قابل اجراست

    ظهوراده جامداستفاده از م) الف
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گـرد گـچ را مـي       . ماده ظهور معموالً گچ بسيار ريز است      . مرحله ظهور براي آشكار شدن كامل نقص ضرورت دارد        

بـدين  . توان به صورت خشك بكار برد، اما پاشيدن آن بر روي سطح كار به صورت معلق در مايع متداول تر اسـت                      

مايع نفوذكننده در نقص ها از طريـق مـوئينگي بـه            . نشيندترتيب ، اليه نازك يكنواخت گچ بر روي سطح قطعه مي            

به سبب پخش اندك ماده نفوذ كننده در درون مـاده ظهـور، پهنـاي ظـاهري نقـص       . درون منافذ گچ كشيده مي شود     

هنگام استفاده از نفوذ كننده رنگي ، بايد رنگ اين مـاده كـامالً متمـايز از                 . بزرگتر از اندازه واقعي خود ديده مي شود       

مرحله ظهور را هنگام استفاده از نفوذ كننده فلوئورسان حذف          مي توان   . ز گچ باشد  اسفيدي يكنواخت سطح پوشيده     

 .كرد

  استفاده از مايع ظهور ) ب

. ري به عنوان ماده ظهور استفاده مي شود كه همانند نفوذ كننده روي سطح پخش مي شـود                 در اين حالت، از يك اسپ     

  .  است يا بي رنگرنگ اين مواد به صورت سفيد

 مشاهده و بازرسي  -5

مـايع نفـوذ كننـده در    » پـس زدگـي  «پس از گذشت مدت بهينه اي از مرحله ظهور، سطح قطعه را براي تعيين نشانه هاي         

در حالي كـه    . بازرسي به وسيله نفوذ كننده رنگي تحت روشنايي شديد انجام مي گيرد           . ظهور بازرسي مي كنند   ماده  درون  

اين روش  . ه نفوذ كننده فلوئورسان در محيط پوشيده مناسب با استفاده از نور فرابنفش صورت مي پذيرد               بازرسي به وسيل  

  . و نقص ها را به صورت درخشان نمايان مي سازد سبب گسيل نور مرئي از نفوذ كننده مي شود

  . مشاهده كرد3,1اين پنج مورد را مي توان در شكل 

  
  ذ كننده  مراحل آزمون مواد نفو. 1-2شكل 
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  :مراحل آزمون 

  )Pre-Cleaning( آماده ساختن سطح -1

از روش هـايي كـه     . هاي مختلف مي توان براي تميزكاري سطح استفاده كـرد          از مواد قليايي ، بخار ، مواد حالل و روش         

، سـاچمه زنـي   ) Sand blast(برس هاي زبر، شـن پاشـي   : باعث بسته شدن ترك هاي سطحي مي شوند مثل استفاده از

)Shut Peening (نبايد استفاده كرد .  

   اعمال مايع نافذ -2

  :روش هاي اعمال مايع نافذ به چند صورت است  

  فرو بردن قطعه در مايع  

  اسپري كردن  

  قلمو يا برس  

   : مايع نافذ مي تواندهمچنين   

    رنگي باشد  

  فلورسنت دار باشد  

  داشته باشد) دارهم رنگي و هم فلورسنت ( حساسيت دوگانه  

  ) Dwell Time( زمان دادن براي نفوذ -3

   پاك كردن مايع نافذ از روي سطح -4

  : اين مرحله كه حساس ترين مرحله مي باشد به سه روش امكان پذير است  

  ) Water Washable(قابل شستشو با آب  •

  ) Post-emulsifiable(با استفاده از ماده آب شوينده  •

  ن اضافه شود تا بتوان با آب شستبايستي ماده اي به آ

 ) Solvent Removable(حالل  •
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  ) Developer( اعمال ماده ظهور -5

ايـن مـاده بـه دو       ). قرمـز (تا مايع نافذ به خوبي ديـده شـود        )  يا بي رنگ   سفيد(ماده ظهور معموالً زمينه روشني دارد       

  : ماده روي سطح وجود داردهمچنين دو روش براي اعمال اين  . پودريمحلول و : صورت وجود دارد

  ر، پخش كردن ماده ظهور روي سطح فرو بردن در مايع ظهو: پخش ماده ظهور روي سطح  •

  اسپري •

  ) تشخيص عيوب(  بازرسي -6

  : به دو روش امكان پذير است

  ) اگر مايع نافذ رنگي باشد( نور مرئي  •

  ) Black Light يا Ultra-Violet ( UV) مايع فلورسانس( اشعه فرابنفش  •

  ) Post-Cleaning  ( تميز كردن نهايي قطعه-7

  .الگوريتم كلي اين آزمون در انتهاي اين فصل آورده شده است 

   مزايا و معايب -2-4

  فرآيند بازرسي با مايع نفوذ كننده نسبتاً ساده است، زيرا شامل هيچ نـوع سيـستم الكترونيكـي نيـست و تجهيـزات مـورد نيـاز           

معموالً اجراي روش ها و استانداردهاي بازرسي براي قطعات         .ات سيستم هاي آزمون غير مخرب است      تر از ديگر تجهيز    ارزان

 به كـار  لاين روش براي بازرسي همه نوع مواد بجز مواد متخلخ     . توليدي خاص ، ساده تر از روش هاي پيچيده تر ديگر است           

بازرسي با مواد نفوذ كننده در واقع . ات مغناطيسي استمي رود و در پاره اي موارد، حساسيت آن بيش از بازرسي به وسيله ذر         

براي همه قطعات با هر اندازه و شكلي مناسب است و براي بازرسي كنترل كيفي توليدات نيمه تمام و تمـام شـده و همچنـين                   

 ترتيـب از پيـاده   را مي توان در محل انجام داد و بـدين انتهايي اين مورد . استفاده مي شود بازرسي مستمر قطعات در حين كار       

  . كردن قطعات مجموعه هاي پيچيده بزرگ جلوگيري كرد

آشـكار سـازي نقـص هـاي زيـر          . محدوديت هاي عمده روش مذكور در آشكار سازي تنها نقص هاي سطحي اسـت             يكي از   

 سيـستم   هاي سطحي و تخلخل مواد از عوامل ديگر عدم كارايي ايـن            ناهمواري. هاي بازرسي ديگر نياز دارد     سطحي به روش  

  .مي تواند نشانه هاي غلط به وجود آورد، زيرا هر گونه خلل و فرج را به عنوان نقص بالقوه اي ثبت خواهد كردمي باشد كه 

  : از جمله معايب عمده اين آزمون مي توان موارد زير را نام برد
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  هم تجربه و هم بينايي خوب مي خواهد  •

  .  دقيقه گرم شود15 بايد حداقل UVدستگاه . شد در بازرسي مهم مي باUVشدت نور مرئي و اشعه  •

  .  بايد شخص حدود يك دقيقه در تاريكي بماند تا مردمك چشم عادت كندUVبراي بازرسي با  •

   كاربردها-2-5

تشخيص عيوب سطحي قطعات آهني و غيرآهني، آلياژي و شيشه شامل ترك هاي مـوئي و ناپيوسـتگي هـاي سـطحي و ريـز              

   مي باشد، پليت، جوش لبه هاي تيغه هاي توربين و كمپرسورها و قطعات مشابه در صنعتميكروسكوپي سطوح لوله

   سئواالت -2-6

  . مزايا و معايب اين روش را نام ببريد

   محدوده كاري به چه مواردي اشاره شده است؟ASTM E165 در استاندارد 

   دو خاصيت را در ارتباط با اين روش موضوعات كشش سطحي و خاصيت موئينگي را مطالعه كرده و ارتباط اين

  .   مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد

  ) علّت( آيا از اين روش در بازرسي جوش نيز مي توان استفاده كرد؟ 

   آيا مي توان يك راه سريع تر را براي انجام اين آزمون ارائه كرد؟ 

  

   مراجع -7

  .1376رضا شاكري ، انتشارات دانشگاه صنعتي شريف ،  ، مسعود آزمون ها غير مخرببري هال و ورنون جان ،  •

  .1379 ، خدمات فني كاالي نفت ، جزوات مختلف آموزشي بازرسي فنيهاشم پور انصاري ، مهندس  •

منطقه نفت ،   ،  اداره بازرسي فني و كنترل خوردگيدوره آزمايشگاه آزمون هاي غير مخرب، محمد علي روغنيان •

  .1381  دي ماهفت خيز جنوب ، شركت ملي نفت ايران ،مناطق نخيز كارون اهواز ، 

• ASNT, NDT Handbook 

• ASTM Volume 03:03 

• ASTM E165 
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  »الگوريتم سه روش مختلف در انجام آزمون مايعات نافذ « 
  

عورش

ندرك زيمت

ذفان عيام لامعا

ريز شور كي اب Drain عيام نتفرگ

بآ اب وشتسش لباق هدنيوش بآ هدام زا هدافتسا اب لالح زا هدافتسا اب

بآ رد هدننك لح لامعا

بآ اب وشتسش لالح هب هتشغآ لامتسد اب ندرك زيمت

ندرك كشخ هدام لامعا
اب روهظ
يبآ هياپ

هدام لامعا
يردوپ روهظ

ندرك كشخ
روهظ هدام لامعا

شرازگ هئارا و يسرزاب

يياهن ندرك زيمت

  ناياپ
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   اهداف -3-1

  :هدف از اين آزمايش در نظر گرفتن سه موضوع زير است

 كنترل خطي بودن پايه زماني و آمپلي فاير دستگاه آلتراسونيك •

)Time Base & Amplifier Linearity Control (  

 مـي   CRT)( در صـفحه نمايـشگر       اخطي بودن محور زماني دستگاه به معناي ثابت بودن سرعت حركت الكترون هـ             

اگر سرعت فوق ثابت باشد ، سيگنال برگشتي در مدت زمان هاي يكسان و در فواصـل مـساوي روي صـفحه     . دباش

در اين صـورت ارتفـاع      . آمپلي فاير، سيگنالهاي ضعيف را به نسبت يكسان تقويت مي كند          . نشانگر ظاهر خواهد شد   

  . دسيگنال ها در صفحه نمايشگر متناسب با شدت امواج انعكاس يافته خواهد بو

در اينجا بايد بتوان حداكثر خطاي غير خطي بودن پايه زماني و آمپلي فـاير دسـتگاه و مقايـسه آن بـا حـد مجـاز را                            

  . محاسبه و ارزيابي كرد

  :استانداردها

• ASNT, Handbook  

• ASTM Handbook 

• ASME Sec.V 

• BS 4331 

 ) Work-piece Thickness Measurement(ضخامت سنجي قطعات كار  •

ستفاده هاي مهم و رايج آزمايش آلتراسونيك ، ضخامت سنجي قطعات كار و ادوات مي باشد كه اهميت آن                   يكي از ا  

. در اين روش از امواج طولي آلتراسـونيك اسـتفاده مـي شـود             . به دليل دقّت، سرعت و سهولت كاركرد آن مي باشد         

  .  ح پشت قطعه دريافت مي گرددامواج فوق به صورت عمود بر سطح قطعه فرستاده شده و انعكاس امواج از سط

  .در اين قسمت بايد بتوان كمترين و بيشترين ضخامت اندازه گيري شده براي هر قطعه كار را بدست آورد

  : مراجع

• ASNT, Handbook 

• ASTM, Handbook 

• ASME Sec.V 
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 ) Weld Quality Inspection(بررسي كيفيت جوش  •

. مـي باشـد  ) Butt Weld(مربوط به تشخيص عيوب در جوش شياري استفاده اساسي از اين روش در صنايع نفت ، 

در اينجا ، امواج عرضـي آلتراسـونيك بـا          . البته از اين تست مي توان در ارزيابي جوش هاي ديگري نيز استفاده كرد             

 درجه به داخل قطعه فرستاده مي شود و براي شناسايي عيوبي بكار مي رونـد كـه بـه دليـل                      80 تا   35زاويه شكست   

در اين روش از محاسـبات مثلثـاتي اسـتفاده مـي     . هت و موقعيت استقرار آنها با امواج طولي قابل شناسايي نيستند      ج

براي مثال، تعيين فاصله مركز پروب از عيب، تعيين عمق عيب از سطح قطعـه كـار، محاسـبه گـام و نـيم گـام             . شود

وقعيت نيم گام ، ريـشه جـوش و در موقعيـت            در م . جهت تعيين ميدان حركت عرضي پروب را مي توان اشاره كرد          

يك گام، اليه رويي جوش و وقتي بين اين دو موقعيت در حركت است ، اليه هاي مياني جوش مورد آزمايش قـرار                       

  . مي گيرد

با مشاهده شكل و موقعيت پژواك ناپيوستگي ها بر روي صفحه نمايشگر، استفاده از فرمول هاي مثلثاتي مربـوط بـه    

 آنگاه مي توانيم ، نوع و اندازه ناپيوستگي ها ، فاصله آنها از پروب ، عمق آنهـا             DGS و   DAC ، منحني    عمق و فاصله  

آنگاه بـا مراجعـه     . را مشخص كنيم  ) ريشه جوش (از سطح قطعه كار و موقعيت همه آنها نسبت به نقطه صفر جوش              

  . و مردود بودن آنها، تصميم گيري مي كنيمبه استاندارد و معيارهاي قبولي و مردودي جوش ، نسبت به تفسير، قبول 

  : استانداردها

• ASNT, Handbook 

• ASTM, Volume 03,03 

• ASME Sec.V 

• BS 4331 

   تئوري-3-2

در پاره اي از مواد بلورين خاص ، اثر پيزوالكتريكي وجود دارد، يعني چنانچه ولتاژي به سطح بلور اعمال شـود، آن                      

نانچه بلوري در معرض كرنش مكانيكي قرار گيرد، ميـداني الكتريكـي در آن بـه                برعكس، چ . بلور تغيير بعد مي يابد    

 ،موادي مانند باريم تيتانات، سرب زيركونـات        . وجود مي آيد و ولتاژ توليد شده متناسب با مقدار كرنش خواهد بود            

ـ         ( مواد طبيعي   ،   كوارتز طبيعي    ،سرب متانيوبات    ، سـراميك هـاي     ) هنمك روشل، كوارتز و ليتيـوم سـولفات هيدرات

هنگامي كه ولتاژ متنـاوبي در امتـداد ضـخامت قـرص            . از جمله مواد پيزوالكتريك هستند     قطبي شده و مواد پليمري    
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شروع به انقبـاض و انبـساط مـي كنـد و از ايـن رهگـذر مـوجي        پيزوالكتريك پيزوالكتريك اعمال مي شود ، قرص     

  .يد مي شوددر پيرامون آن تول پيزوالكتريكفشاري عمود بر قرص 

  ساختمان پروب 

آزمـون در   قطعه مورد   چندين نوع پروب وجود دارد، اما هر نوع آن شامل بلوري است كه مستقيماً از طريق پوششي محافظ با                    

  . پروب ها ممكن است از نوع عمودي يا زاويه اي باشند. تماس است

 درجه نسبت به سطح     90ون ماده آزمون تحت زاويه      از اين پروب ها براي فرستادن موج فشاري به در         : پروب هاي عمودي    * 

 استفاده مـي    1براي اينكه اين پروبها قادر به ايستادن روي صفحات خميده باشند از نوع پرسپكس خميده              . ماده استفاده مي شود   

  .شماتيك اين پروب ها نشان داده شده است 1-3در شكل .كنند

  
) ب(پروب عمودي براي سطح خميده ) iii(پروب هاي پوشش دار) ii(پروب بدون پوشش ) i(ي پروب هاي عمود) الف: ( ساختمان پروب.1-3شكل 

  خميده براي موج بازتابيده) ii(با جذب كننده صوت ) i(پروب زاويه اي 

   
                                                 

١ Perspex Wedge 
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  .. براي فرستادن موج هاي برشي يا موج هاي ريلي به درون ماده آزمون طراحي شده اند: پروب هاي زاويه اي* 

  نوع نمايش 

  :دانستني هاي بدست آمده در حين آزمون فراصوتي را مي توان به چندين روش نمايش داد

  A2نمايش روبش ) الف

 ، مـوج ناقـصي    RTدر سـمت چـپ صـفحه        .  را ببينيد  2-3شكل  .  است Aمعمولي ترين سيستم مورد استفاده ، نمايش روبش         

خوان با پژواك هاي سيگنالي دريافتي بر روي محور مبناي          همخوان با پالس اوليه پديدار مي شود، و موج هاي ناقص ديگر هم            

معموالً ارتفاع پژواك متناسب با اندازه سطح بازتاب است، اما تحت تاثير مسافت پيموده شـده توسـط           . زماني پديدار مي شوند   

بـا فاصـله سـطح      با فرض مبناي زماني خطي، موقعيت خطي پژواك متناسـب           . سيگنال و اثرهاي تضعيفي درون ماده قرار دارد       

 عـدم امكـان ثبـت دائـم         Aاشكال روبش   . اين روش نوع معمولي نمايش بازرسي با پروب دستي است         . بازتاب از پروب است   

  . تصوير است، مگر اينكه از تصوير صفحه عكس گرفته شود؛ البته دستگاه هاي جديد امكان ثبت رقمي را نيز دارند

  
  Aنمايش صفحه روبش ) ب( هاي بدست آمده از نقص و ديواره پشتي؛ بازتاب) الف : (Aنمايش روبش . 2-3شكل 

  

  B 3نمايش روبش ) ب

الزم اسـت بـين   .  نـشان داده ايـم  3-3اين سيـستم را در شـكل     .  امكان ثبت موقعيت نقص ها در ماده وجود دارد         Bدر روبش   

ن خودكار و نيمه خودكـار محـدود مـي           به روش هاي آزمو    Bپروب و اثر نقص ارتباط مختصاتي به وجود آيد؛ كاربرد روبش            

روي ) iii( ، خط    2با حركت پروب به موقعيت      . نشان دهنده ديواره پشتي خواهد بود     ) ii(نشان دهنده سيگنال اوليه و      ) i. (شود

  . صفحه، نقص را نشان مي دهد

                                                 
٢ A-Scan  
٣ B-Scan 
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  Bنمايش روبش . 3-3شكل 

  

   Cروبش ) ج

 بـراي توليـد   Cقطعه آزمون را ارائه مي دهد، روشي ديگر بـه نـام روبـش     نمايشي از تصوير قائم جانبي      Bدر حالي كه روبش     

  . نيز به آزمون خودكار محدود مي شودCنمايش روبش . تصور افقي به كار مي رود

  :استهالك موج

ر افت انرژي در طول مسي    .  دامنه موج در اثر حركت در مواد ، ضعيف و ضعيف تر مي شود اما فركانس آن ثابت باقي مي ماند                    

 . حركت موج را داخل ماده را تضعيف صوت مي نامند

  تضعيف صوت + واگرايي :    علت وجود محدوديت در عمق نفوذ امواج
معموالً ضريب استهالك امواج عرضي در يك ماده بيشتر از ضريب استهالك موج طولي اسـت ، چـرا كـه امـواج عرضـي بـه                        

  .حركت عرضي يا برشي و ايجاد تنش برشي نياز دارند

بنابراين استهالك كمتري داشته و مسافت بيشتري را طـي          . ، انرژي روي سطح قطعه متمركز مي شود       ) ريلي(در امواج سطحي    

  . مي كند

  )Guided Wave(امواج هدايت شده 

  ) Surface or Rayleigh(امواج ريلي  -1

و مزايـاي   ) هوا يا خالء  (ددر سطح آزاد يك ماده جامد ايجاد مي شون        . امواجي كه روي سطح قطعه حركت مي كنند         

  :آن به صورت
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  .اين امواج مي توانند روي محيط قطعه حركت كنند 

 . انرژي موج روي سطح قطعه متمركز است 

  . موج عرضي با پروب هاي خاص به موج ريلي تبديل مي شود

يلـي صـفر مـي      سرعت موج ريلي در عمق كمتر است و تقريباً بعد از عمقي به اندازه يك طول موج ، دامنه مـوج ر                     

  . شود

  ) Plate Wave or Lamb Wave(امواج ورقي  -2

 ؛ ورق شـروع بـه ارتعـاش         ν و فركانس خـاص      θتحت زاويه خاص    . براي بازرسي ورق هاي نازك به كار مي رود        

  . مي كند و تشكيل موج لمب مي كند) رزونانس(

  . ج باشدبراي توليد امواج ورقي ، ضخامت ورق بايد مساوي يا كمتر از سه طول مو

  

  ) Standing Wave(امواج ايستا  -3

  . در اثر تداخل دو موج كه در جهت عكس هم حركت مي كنند ايجاد مي شود 

  

  

داشـته  ) Constructive Interference( اگر دو موج كه در جهت مخالف هم انتشار مي يابند با هم تداخل سازنده 

  . باشند يك موج ايستا ايجاد مي شود 

 )Stonely Waves(نلي امواج استو -4

  . اين امواج در مرز مشترك بين دو محيط جامد مي شود. بين دو جامد تشكيل مي شود

  امواج الو  -5

  . در يك اليه نازك روي يك محيط جامد ايجاد مي شوند و در زمين شناسي مطرح است
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  روش بازرسي  -3-3

در زير ، روش    . به وسيله روش عبوري  يا بازتاب مي توان آشكار ساخت          وجود نقص در ماده را با استفاده از امواج فراصوتي           

  :هاي بازرسي را به اختصار توضيح مي دهيم

  :روش بازتاب با پروب عمودي) الف

تمـام و يـا بخـشي از        .  ديده مي شـود    2-3اين روش معمولي ترين روش مورد استفاده در آزمون فراصوتي است، و در شكل               

ون ماده بازتابيده مي شود و توسط پروب سيگنال كه متـشكل از فرسـتنده و گيرنـده اسـت، دريافـت                      پالس به وسيله نقص در    

  . فاصله زماني بين فرستادن پالس و دريافت پژواك براي تعيين فاصله نقص از پروب بكار مي رود. خواهد شد

  روش عبوري با پروب عمودي ) ب

  . كنيد قرار مي دهيم مشاهده مي4-3پروب ها را به طريقه اي كه در شكل 

اگر بين فرستنده و گيرنده نقصي      . اگر هيچ نقصي در ماده وجود نداشته باشد ، سيگنالي به شدت معين به گيرنده خواهد رسيد                

. وجود داشته باشد ، به سبب بازتاب جزئي پالس به وسيله نقص، در قدرت سيگنال دريافتي كـاهش بـه وجـود خواهـد آمـد                         

  . مي توان يافتبنابراين، وجود نقص را

  
  روش عبوري با پروب عمودي. 4-3شكل 

  

  : اين روش چند اشكال دارد

  .نمونه بايد اضالع موازي داشته باشد تا دسترسي به هر دو طرف ممكن باشد -1

 .عمق نقص را نمي توان تعيين كرد -2

 .دقت بايد كرد كه دو پروب دقيقاً مقابل يكديگر قرار گيرند -3
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 .ين ترتيب احتمال عدم كارايي جفت كنندگي دو برابر مي شود پروب نياز است ، بد2به  -4

  روش عبوري با پروب زاويه اي ) ب

 درجه نسبت به نقص وجود ندارد و تنها راه حل استفاده از             90در شرايط ويژه اي امكان قرار دادن پروب عمودي تحت زاويه            

پروب هاي فرستنده   . ثال خوبي از اين روش است     بازرسي جوش هاي لب به لب در صفحات موازي، م         . پروب زاويه اي است   

چنانچه در منطقه جوش نقصي وجود داشـته باشـد ، ايـن موضـوع سـبب                 . قرار مي دهند  ) الف(5-3و گيرنده را همانند شكل    

ل جوش، پـروب هـا را بايـد         مي نامند و براي روبش كام     » فاصله پرش « را   ABفاصله  . كاهش قدرت سيگنال دريافتي مي شود     

در عمل، هر دو پروب را درون راهنمايي قرار مي دهند تا همـواره              . در طول سطح صفحه حركت داد     ) ب (5-3ل  همچون شك 

  . در فاصله صحيحي نسبت به يكديگر قرار داشته باشند

  
  .به لب روش روبش براي بازرسي كامل جوش لب ) ب(موقعيت پروب ها و فاصله پرش ؛ ) الف:( روش عبوري با پروب زاويه اي .5-3شكل 

  

  روش بازتاب با پروب زاويه اي ) ج
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هنگـام كـاربرد    .  در حالت بازتاب نيز مي توان آشكار ساخت        6-3نقص ها را با استفاده از يك پروب زاويه اي همچون شكل             

  . پروب زاويه اي در اين نوع آزمون، مدرج كردن دقيق ترك ياب با استفاده از قطعه آزمون مرجع ، اهميت دارد

  
  ) الف(

  روش بازتابي با پروب زاويه اي: 6-3شكل 
  بازرسي با استفاده از پروب موج سطحي ) د

وجود نقص سطحي و ايجـاد  ) 7-3شكل . (از موج ريلي يا سطحي براي آشكار سازي ترك هاي سطحي مي توان استفاده كرد            

 و بنابراين روش مذكور بـراي قطعـات         موج هاي سطحي ، مسير را دنبال مي كنند        . سيگنال پژواك به روش معمول خواهد شد      

  .شكل دار مانند پره هاي توربين مناسب است

  
  ترك يابي با استفاده از پروب موج سطحي. 7-3شكل 

  تشخيص نقص ها 

به وسيله روش هاي فراصوتي ، نه تنها محل دقيق نقص هاي داخلي را مي توان تعيين كرد، بلكـه در بـسياري مـوارد، امكـان                           

هاي دريافتي از انواع نقص هاي ويژه را بررسي مـي            در اين قسمت انواع مختلف سيگنال     . قص نيز وجود دارد   تشخيص نوع ن  

  .كنيم

  نقص عمود بر امتداد باريكه ) الف

وجود نقـص كوچـك سـبب پـژواك         . هنگامي كه نقص وجود ندارد، سيگنال پژواك بزرگي از ديواره پشتي بايد دريافت شود             

هنگامي كه اندازه نقص بزرگتر از قطـر پـروب اسـت، پـژواك           . ژواك ديواره پشتي خواهد شد    نقص كوچك و كاهش قدرت پ     

  . پژواك ديواره پشتي ، بسته به عمق نقص و شرايط ديگر ممكن است از بين برود. نقص بزرگ خواهد بود
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  بدون نقص؛ پالس اوليه و تنها پژواك ديواره پشتي؛ ) الف: (اثر اندازه نقص در نمايش تصوير. 8-3شكل 

  پژواك نقص بزرگ با پژواك ديواره كوچك) ج(پژواك نقص كوچك ، اما پژواك ديواره پشتي بزرگ؛ ) ب(

  

  نقص هاي غير صفحه اي ) ب

 بدون پژواك ديـواره     CRTشكلي بر روي صفحه     » چمني «تخلخل سبب پراكندگي كلي باريكه مي شوند و رد        -ناحيه هاي ريز  

ناخالصي يا مك بزرگ كروي يا بيضوي، پژواك نقص كوچك همراه با پژواك ديواره پشتي كوچك ارائه                 . پشتي ايجاد مي كنند   

 به امتـداد     در حالي كه اثر ساده بدون پژواك را مي توان نشانه اي از نقص صفحه اي با زاويه  قائم نسبت                     . 9-3شكل  .مي كند 

  . باريكه دانست

  نقص هاي جوشكاري ) ج

آزمون فراصوتي با استفاده از پروب هاي زاويه اي به روش بازتاب يا عبوري، روشي مطمئن براي آشكار سازي نقـص هـا در                      

 و  اما تعيين ماهيت دقيق نقص نسبتاً مشكل اسـت و غالبـاً بـه مهـارت               . جوش هاي لب به لب و تعيين موقعيت دقيق آنهاست         

چنانچه پس از بازرسي فراصوتي نسبت به كيفيت جوش ترديدي وجود داشته باشد ، عاقالنه است كه                 . تجربه فرد بستگي دارد   

  .سطح مظنون را به روش پرتونگاري بررسي كرد

  نقص هاي شعاعي در لوله هاي استوانه اي و محورها ) د

ده از بازرسي پروب عمودي نمي توان آشكار ساخت، زيـرا نقـص        معموالً نقص شعاعي موجود در قطعه استوانه اي را با استفا          

در اين شرايط، كاربرد روش بازتاب با پروب زاويه اي وجود نقص را به              . مذكور نسبت به باريكه فراصوتي موازي خواهد بود       

  . روشني نشان مي دهد

  نقص هاي اتصاالت ) و

  براي . ي با فصل مشترك بين فلز و غير فلز مناسب استبازرسي فراصوتي براي بررسي كيفيت اتصال بين دو سطح فلز

  



  ٣٥                    آزمون فراصوتي                                                                       :م سو  فصل–آموزش بازرسي فني 
 

  
  نقص زاويه دار) ج(نقص بيضوي ) ب(ريز تخلخلي ) الف(. 9-3شكل 

  

  
  : آشكارسازي نقص هاي شعاعي در. 10-3شكل 

  . قادر به اين كار استB  نقص را آشكار نمي سازد، اما پروب زاويه اي در نقطهAميلگرد توپر پروب عمودي در نقطه ) ب(لوله ها؛ ) الف(

اگر اتصال خوبي وجـود داشـته باشـد ، انـرژي     . بازرسي اتصاالت فلز به فلز بايد روبش از سطح فلز نازكتر هميشه انجام شود           

  فراصوتي با بازتاب اندك سيگنال از يك فلز به فلز ديگر انتقال مي يابد؛ اما اگر اتصال ضعيف باشد ، بازتاب قابل توجهي در

مشترك بر روي صفحه ديده خواهـد شـد كـه           شترك به وجود مي آيد و مجموعه اي از پژواك هاي چندگانه در فصل               فصل م 

   . نشان داده شده است11-3اين مورد در شكل 
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  استانداردهاي مرجع 

دازه، شكل و   عوامل بسياري بر انتشار موج فراصوتي در حين بازرسي قطعه تأثير مي گذارند و بدين ترتيب تعيين كمي دقيق ان                   

پروب هاي آزمون و تجهيزات فراصوتي را مي توان با استفاده از قطعات مرجع و اسـتانداردهاي                 . جهت خالي از اشكال نيست    

  . تنظيم مدرج كرد

  
  نمايش صفحة تصوير براي فلزات متصل شده) ب(روش بازرسي براي اتصال فلز به فلز؛ ) الف. (11-3شكل 

  

معموالً براي تنظيم تجهيزات آزمون از سه نوع .  و ثبت داده هاي كمي نقص ها را به وجود مي آورد      اين موضوع امكان ارزيابي   

  : قطعه مرجع استاندارد استفاده مي شود

  .دامنه و قطعات آزمون كه بوسيله موسسه بين المللي جوش توصيه شده است-دامنه، قطعات مساحت-قطعات فاصله

  وصـله ايـن دوره خـارج اسـت بنـابراين در اينجـا فقـط يـك نـوع مرجـع بـه نـام                         چون توضيح كامـل قطعـات مرجـع از ح         

 A2-IIWرا مورد مطالعه قرار مي دهيم .  
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مـستقيم پـيش از بازرسـي تمـامي     -زاويـه اي و باريكـه  - را براي تنظيم هر دو پروب باريكه IIWعموماً قطعات تنظيم فوالدي     

  . ح اين قطعات ديده مي شود نمونه اي از طر12-3در شكل . قطعات به كار مي برند

  
  )اندازه ها به ميليمتر (A2IIWنوع ) كاليبره(قطعه  تنظيم . 12-3شكل 

  

  نقطه شاخص 

 بر  Aزاويه اي، يعني نقطه اي كه باريكه از پروب جدا مي شود ، پروب را روي سطح                  -براي تعيين نقطه شاخص پروب باريكه     

پروب را در امتداد سطح قطعـه تـا دسـتيابي بـه             .  قرار مي دهند   13-3در شكل   روي قطعه تنظيم ، در موقعيت نشان داده شده          

بدون توجه به زاويه پروب ، پژواك بيشينه را تنها هنگامي مي تـوان بدسـت آورد كـه    . پژواكي با دامنه بيشينه حركت مي دهند  

  .سطح خميده قطعه منطبق شود» نقطه كانوني«نقطه شاخص پروب بر 

  
  A2IIWزاويه اي با استفاده از قطعه آزمون - نقطه شاخص پروب باريكهتعيين. 13-3شكل 
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البتـه  . بنابراين، نقطه اي بر روي پروب را كه دقيقاً باالي نقطه كانوني قرار دارد ، مي توان به عنوان نقطه شـاخص عالمـت زد                        

  .قابل توجه است كه روي پروب هاي جديد اين نقطه مشخص شده است

  شرايط سطح 

سطوح زبر قطعات ريختگي يا آهنگري      .  آرماني، براي آزمون فراصوتي موثر ، به سطح صاف در ماده يا قطعه نياز است               به طور 

اين مشكل با استفاده از اليه ضخيم روغن به عنوان جفت كننده براي آزمون قطعات، حـل       . ممكن است اشكال به وجود آورند     

 را هميـشه بايـد پـيش از آزمـون از روي سـطح فلـز زدود، در غيـر              هدزنگ زدگي، پوسته هاي سطحي و رنگِ ورآم       . مي شود 

  . ممكن است نتيجه هاي ضعيفي به دست آيدتاينصور

اگر آزمون قطعاتي با سطح خميده مورد نظر باشد، احتماالً نياز به پروب آزمون ويژه اي خواهد بود؛ اين پروب ها بلور مبدلي                        

  .اند و به شكلي متناسب با خميدگي هاي قطعات درآمده انددارند كه درون روكش پرسپكسي جاسازي شده 

هنگامي كه موج به انتهاي قطعه مي رسد و باز مي گردد ، موج دريافتي توسط دسـتگاه بـه جريـان ضـعيفي روي آمپلـي فـاير             

  . دستگاه منتقل مي شود و روي دستگاه به صورت پالس هاي الكتريكي مشاهده مي شود

  ) : Time base, Base line(پايه زماني 

هر چـه مـسافت   . زمان ، خود را روي صفحه آلتراسونيك نشان مي دهند     / امواج طولي آلتراسونيك بر اساس مسافت طي شده         

بر اين اساس خطي افقي روي صفحه نمايشگر دستگاه تعبيه شده است تا زمان رفـت و                 . كاهش يابد زمان نيز كاهش مي يابد        

  . برگشت موج را نمايش دهد

  اي قبل از عيب يابي جوشكاره

  .تامين شود) Defect... ( لوله بايد كامالً لخت باشد و تميزي سطح كار از هر ناخالصي ، رنگ و -1

  . زبري سطح بايد مطابق با استاندارد باشد-2

  . روي آن حركت مي كند از عالمت هاي جوش خالي باشدProbe سطحي كه -3

4- Couplant مناسب   

  : بازرسي تجهيزات الزم براي

  UT دستگاه -1
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پالس الكتريكي به پروب مي فرستد تا كريستال پروب به ارتعاش درآيد و مي تواند مـوج برگـشتي را نيـز دريافـت                        

 نمايد و نمايش دهد

   پروب-2

در حقيقـت    .و پالس الكتريكي را به ارتعاش مكانيكي تبديل مـي نمايـد و بـالعكس              .در انگليسي به معناي لوله است     

پروب معموالً يك بدنه فلزي دارد و يك اتصال، داخل آن يك كريستال پيزوالكتريـك               .  م فراصوتي است  قلب سيست 

  .است

  Couplant ماده واسط -3

  . ما بين قطعه و پروب قرار مي گيرد و انتقال موج از پروب به قطعه را ممكن مي سازد

  :خصوصيات عمده يك مادة واسطه عبارتست از

  ) .تمامي هواي بين پروب و قطعه را خارج كند. (را كامالً خيس كندبايد سطح قطعه و پروب  •

  .براحتي روي سطح اعمال شود •

  .عاري از حباب هوا و ذرات جامد باشد •

  .به قطعه آسيب نرسد •

 .روي قطعه بماند و براحتي تميز شود •

  .  امپدانس صوتي آن بين امپدانس صوتي پروب و قطعه باشد •

  : اي سطوح مختلف بايد دقت الزم به عمل آيددر انتخاب نوع ماده تماسي بر

 تركيبي شامل يك قسمت ژالتين و دو قسمت آب : سطوح صاف •

 ) مثل روغن موتور(روغن هاي سبك : سطوح نيمه زبر •

 گريس: سطح زبر، سطوح قائم و سطوح داغ •

  : در هر پروب ، سه منطقه وجود دارد

  . به شكل روبرو نگاه كنيد

  پروب
   

 قطعه 
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 ) Dead Zone(منطقه مرده  -1

مسافت آن به پـروب و ويژگـي        . مسافتي زير پروب است كه در آن ارتعاش ايجاد شده در كريستال مستهلك مي شود              

  . متناسب استUTهاي دستگاه 

 ) Near Field, Near Zone, Fresnel Zone(منطقه نزديك  -2

  .  ميدان فشار بسيار متغير استنوساناتدر اين منطقه 

  .  منطقه نزديك زياد مي شود طولبا افزايش قطر پروب 

  .  طول منطقه نزديك زياد مي شودبا افزايش فركانس  

 ) Far Field, Far Zone, Fraun hofer Zone( منطقه دور  -3

هاي فراصوتي در اين منطقه صـورت مـي پـذيرد، در             در منطقه دور ، دامنه ميدان فشار به آرامي كاهش مي يابد تست            

  . كه محل مورد نظر براي تست بايد در منطقه دور باشدحقيقت بايد اينگونه بگوئيم 

  بلوك كاليبراسيون   -1

  . به كمك آن دستگاه كاليبره مي شود

 ) انگليسيV1يا (  آلماني V1بلوك ) الف    

  ) بلوك مينياتوري (V2بلوك ) ب

  ) Area-Amplitude Block(قطعات سطح دامنه ) ج

رتفاع اين سوراخ ها يكسان و قطر سوراخ هـا متفـاوت بـوده و    سوراخ هايي در اين قطعات تعبيه شده است كه ا    

  . قطعه مي باشد8تعداد آنها 

  ) Distance-Amplitude Block( دامنه –قطعات فاصله ) د  

سوراخ هايي در اين قطعات تعبيه شده است كه قطر اين سوراخ ها يكسان و ارتفاع سوراخ هـا متفـاوت بـوده و        

   قطعه مي باشد16تعداد آنها 

   مزايا و معايب -3-4

  .به عنوان سئوال ، به عهده خواننده گذاشته مي شود
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   كاربردها -3-5

روش هاي آزمون فراصوتي براي آشكار سازي، تشخيص و تعيين اندازه نقص هاي سطحي و زير سطحي در گسترده بزرگـي                     

روش هـاي فراصـوتي     . باشد، مناسب اند  در مواد فلزي، به شرط اينكه دسترسي به يك سطح براي امكان بازتاب وجود داشته                

كاربرد بسيار گسترده اي در تعيين نقص هاي دروني مواد دارند، با وجود اين از آنها مي تـوان بـراي تعيـين تـرك هـاي زيـر                             

آزمون هاي فراصوتي، افزون بر بازرسي قطعات تكميل شـده، بـراي بازرسـي كنتـرل كيفيـت مراحـل       . سطحي نيز استفاده كرد 

شكل زير نمونه اي از دستگاه آلتراسونيك است كه بيشتر براي عيب يابي و كيفيـت                . د قطعات نيز به كار مي روند      مختلف تولي 

  .جوش از آن استفاده مي شود و ضخامت سنجي به وسيله دستگاه هاي كوچك تر انجام مي شود

  
  ه بازرسي فراصوتي ميله هاي آهنگري شده با استفاده از پروب موج فشرد. 14-3شكل 

  

توانايي اخير، جاذبه ويژه اي     .با استفاده از پروب هاي دستي، بسياري از انواع قطعات را مي توان در محل مورد آزمون قرار داد                  

به اين روش براي بازرسي معمولي چرخ هاي هواپيما، كاميون و قطار براي بررسي ترك هـاي جديـد ناشـي از خـستگي مـي                 

جمع و جور و سبك اند و از طريـق جريـان شـبكه اسـتاندارد بـا بـاتري هـاي داخـل                        دستگاه هاي فراصوتي امروزي     . بخشد

دسـتگاه  .  كيلوگرم دارند  5 ميليمتر و وزن كمتر از       300×250×100دستگاه هاي نمونه ابعادي حدود      . خودشان تغذيه مي شوند   

 آزمون فراصوتي به ابـزاري ضـروري        مذكور كامالً قابل حمل، ارزان و بي نهايت فراگير است و اين موارد كمك كرده است تا                

  . براي كنترل كيفيت و اطمينان از كيفيت تبديل شود

برخـي از دسـتگاه هـاي    . پـالس فراصـوتي انجـام داد   -اندازه گيري هاي دقيق ضخامت را مي توان با استفاده از تكنيك پژواك     

المپ پرتو كاتـدي بـراي نمـايش سـيگنال،     فراصوتي را مخصوصاً به منظور اندازه گيري ضخامت مي سازند و به جاي داشتن    

  . رقم مستقيمي را براي ضخامت مقطع بر حسب ميليمتر يا اينچ ارائه مي كنند
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   سئواالت -3-6

   امواج آلتراسونيك چند نوع مي باشد؟

  . مزايا و محدوديت هاي آزمايش آلتراسونيك را نسبت به ساير آزمايش هاي غير مخرب بررسي كنيد

  .نام ببريد) Display Type(ه هاي آلتراسونيك را به لحاظ نوع نمايش عيوب  انواع دستگا

  .  قبل از انجام آزمايش آلتراسونيك ، چه نكاتي براي عيب يابي جوش بايد مد نظر باشد  

  . ي با جهت انتشار امواج عرضي است چه روشي را پيشنهاد مي كنيدز براي عيوبي كه موا  

  . لتراسونيك را بررسي كنيد محدوديت هاي آزمايش آ  

   فاصله گام و نيم گام را به كمك رياضيات تعيين كنيد  

  

   مراجع -3-7

  .1376 ، مسعود رضا شاكري ، انتشارات دانشگاه صنعتي شريف ، آزمون ها غير مخرببري هال و ورنون جان ،  •

  .1379ي نفت ،  ، خدمات فني كاالجزوات مختلف آموزشي بازرسي فنيهاشم پور انصاري ، مهندس  •

منطقه نفت خيز ،   ،  اداره بازرسي فني و كنترل خوردگيدوره آزمايشگاه آزمون هاي غير مخرب، داور شرطان •

 .1381  دي ماه مناطق نفت خيز جنوب ، شركت ملي نفت ايران ،كارون اهواز ، 

  .1381نعت نفت ، دكتر راشد ،  جزوه درسي آزمون هاي غير مخرب ، دانشكده نفت آبادان ، دانشگاه ص •

  
• ASNT, Handbook 

• ASTM, Volume 03,03 

• ASME Sec.V 

• BS 4331 
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   اهداف -4-1

هدف تشخيص عيوب و ترك هاي سطح و زير سطحي كم عمـق بدنـه لولـه ، پليـت ، قطعـات ، جـوش و                           ،  در اين آزمايش    

منشاء ايـن آزمـايش بـر مبنـاي ايجـاد ميـدان مغناطيـسي ،                . ناخالصي هاي غير فلزي قطعات ريخته گري در صنعت مي باشد          

 در اثـر عيـوب موجـود در قطعـات بـا اسـتفاده از مـواد و ذرات ريـز           خاصيت آهنربائي شدن قطعات و قطع ميدان مغناطيسي       

  .مغناطيسي قابل رويت مي باشد

   تئوري -4-2

بازرسي به روش مغناطيسي كردن ذرات ، روشي حساس براي تعيين محل نقص هاي سطحي و برخي نقص هاي زير سطحي                     

در اصـل، وقتـي قطعـه       . م هـاي نـسبتاً سـاده اي اسـت         پارامترهاي اصلي اين روش مبتني بر مفهو      . در مواد فرومغناطيس است   

قـوي را بـه وجـود مـي         » ميدان نشت «فرومغناطيس مغناطيده مي شود، ناپيوستگي هاي مغناطيسي غير موازي با جهت ميدان،             

. ه كـرد  اين ميدان نشت در سطح و باالي قطعه مغناطيده قرار دارد وآن را با استفاده از ذرات مغناطيسي مي توان مـشاهد                     .آورند

. مي شود كاربرد ذرات خشك يا ذرات تر معلق در مايع بر روي سطح قطعه باعث تجمع ذرات مغناطيسي در محل ناپيوستگي                     

خاصت مغناطيس را در    . كه به اين ترتيب تشكيل مي شود ، محل ، اندازه و شكل ناپيوستگي را تعيين مي كند                 » پل مغناطيسي «

. رباهاي الكتريكي ، يا با گذراندن جريان هاي قوي از درون يا پيرامون آن مي توان القا كـرد              قطعه به وسيله آهنرباهاي دائم، آهن     

اين شيوه به سبب امكان توليد ميدان هاي مغناطيسي شديد در درون قطعات ، در عمليات كنتـرل كيفيـت كـاربرد گـسترده اي                        

  . اين روش در تشخيص و آشكار سازي ترك ها حساسيت خوبي دارد. دارد

  :بقه بندي مواد از نظر خاصيت مغناطيسيط

 ) Diamagnetism يا Diamagnetic(مواد ديامغناطيس  -1

  .مس ، طال ، نقره و آب : حساسيت منفي نسبت به مغناطيس شدن دارند يعني اندكي دفع مي كنند مثل

 ) Paramagnetic(مواد پارامغناطيس  -2

مثـل آلومينيـوم ،     ) وابسته بـه حـرارت    . (ذب مي كنند  حساسيت مثبت نسبت به مغناطيس شدن دارند يعني اندكي ج         

  .تنگستن و گاز اكسيژن

  ) Anti Ferromagnetic(مواد پادفرومغناطيس  -3
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مشابه خاصيت مواد پارامغناطيس را دارا هستند ولي مثل آنها وابسته به درجه حرارت نيستند مثل اكسيدهاي نيكل و                   

  .كروم و كبالت

  ) Ferromagnetic(مواد فرومغناطيس  -4

  . به سرعت مغناطيس مي شوند ) Curie Temperature1( كه اين مواد زير درجه حرارت هاي كوري 

  ) Ferrimagnetic(مواد فري مغناطيس  -5

مشابه خواص مواد فرومغناطيس را دارند به آساني مغناطيس مي شـوند            . مواد فرومغناطيس با پس ماند كم مي باشند       

  .مثل آهن، اكسيد آهن . دو به آساني خاصيت را از دست مي دهن

روشي حساس براي رديابي عيوب سـطحي و برخـي نقـائص زيـر سـطحي             ) مواد فري مغناطيس  (بازرسي با ذرات مغناطيسي     

  . قطعات فرومغناطيس است

در حالـت عـادي بـصورت       . دارنـد ) Dipole(ساختمان مواد فرومغناطيس طوري است كه مولكول هاي آنها حالـت دوقطبـي            

 داخل قطعه قرار گرفته اند و در حالت مغناطيدگي بصورت منظم مي توان يك قطعه فرومغنـاطيس را بـا        )Random(تصادفي

  . مغناطيس كرد) از داخل يا دور قطعه( بكار بردن آهنرباي دائم، آهنرباي الكتريكي و يا عبور يك جريان قوي 

خطوط نيروي مغناطيسي هميـشه  . تعيين مي كند  جهت ميدان مغناطيسي را     ،  جهت شارش جريان در هر مدار الكترومغناطيسي        

جريـان  . مي كنـد   جريان را بيان  / قاعده دست راست ، رابطه جهت ميدان      . عمود است ) سيم(بر جهت شارش جريان در رسانا       

سـانا،  وقتـي ر  . گذرنده از هر رساناي مستقيم، مانند سيم يا ميله، ميدان مغناطيسي دايره اي در پيرامون رسانا به وجود مي آورد                   

عبور جريان سبب القاي ميدان مغناطيسي در درون رسانا و همچنـين در فـضاي پيرامـون آن مـي                    . ماده اي فرومغناطيسي است   

  . به صورت دايره اي مغناطيده شده است1-4بنابراين قطعه اي كه به اين شيوه مغناطيده مي شود ، همچون در شكل . شود
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  طعه كار مغناطيدگي دايره اي القاء مي كند؛جريان گذرنده از ق) الف. (1-4شكل 

 .با قرار دادن قطعه كار در درون پيچه ، مغناطيدگي طولي القاء مي شود) ب(

  

وقتي جريان از ميان پيچه اي كه يك يـا          . از جريان برق مي توان براي ايجاد ميدان مغناطيسي طولي در قطعات نيز استفاده كرد              

 ديـده مـي     )ب.1-4(يس طولي ، به گونه اي كه در شكل          ميدان مغناط . ه شده است، مي گذرد    چند دور پيرامون قطعه اي پيچيد     

  .شود، در قطعه كار به وجود مي آيد

كارايي ترك يابي به موقعيت ترك نسبت به ميدان مغناطيسي القايي بستگي دارد و موقعي كه ترك عمود بـر ميـدان اسـت، بـه                   

  .  به روشني ديده مي شودAدر اين شكل، نقص . ه طور شمايي ديده مي شود ب2-4اين موضوع در شكل . حداكثر مي رسد

  
  ترك يابي مغناطيسي، ميدان هاي نشت سطحي آشكارپذير . 2-4شكل 

  . احتماالً آشكارناپذير باقي مي ماندC به وجود آمده اند و نقص B و Aكه توسط نقص هاي 

  

 بر ميدان مغناطيسي عمود است اثرش نمايان مي شود، اما عمـق             Bچون نقص   .  نقص هاي زير سطحي اند     C و   Bنقص هاي   

در اين حالت، حتي اگر چنين نقصي نزديك به سـطح نيـز قـرار       .  در درون ماده، مانع نمايان شدن آن خواهد شد         Cزياد نقص   
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ـ .  آن را نامحتمل مي ساختآشكار سازيداشت ، هم امتداد بودن آن با ميدان مغناطيسي ،      راي نمايـان سـاختن   به طور كلي ، ب

  . همه ترك ها ، قطعه بايد بيش از يك بار مغناطيده شود

مغناطيدگي قطعه با استفاده از آهنرباهاي دائم انجام مي شود ، اما معموالً ميدان هاي مغناطيسي بـا گذرانيـدن جريـان قـوي از                         

 دادن قطعه در يك مـدار مغناطيـسي ، مـثالً بـه       درون قطعه، يا گذاشتن پيچه در پيرامون يا نزديك قطعه مورد آزمون، و يا قرار              

  .  دستي مانند شكل ، القاء مي شوند1وسيله يك يوغ

  . روش واقعي بكار رفته به اندازه، شكل و پيچيدگي قطعات مورد بازرسي و همچنين ميزان دسترسي به آنها بستگي دارد

. اما چندين عامل بر اين حساسيت تـاثير مـي گذارنـد           بازرسي به وسيله ذرات مغناطيسي روش بسيار حساسي مي تواند باشد،            

عامل مهمي كه قبالً به آن اشاره شد ، موقعيت ناپيوستگي نسبت به ميدان مغناطيسي القائي است و اگر ترك بـر ميـدان عمـود                          

  . باشد ، حساسيت باالتر خواهد بود

ار رفته و همچنين سيال حامل ايـن ذرات  مـي            اندازه، شكل و مشخصه هاي كلي ذرات مغناطيسي به ك         : عامل هاي مهم ديگر     

قدرت ميدان مغناطيسي نيز عاملي است كه بر حساسيت اثر مي گذارد و معموالً با افزايش قدرت ميدان، حـساسيت نيـز                      . باشد

ه سـطح  اما براي اين تاثير متقابل حدي وجود دارد، به گونه اي كه ذرات مغناطيسي در ميدان هاي بسيار قوي ب        . بيشتر مي شود  

شكل واقعي قطعات نيز بر حساسيت اثر مي گذارد و          . هاي بدون ترك قطعه نيز همانند قسمت هاي ترك دار جذب مي شوند            

در بهتـرين شـرايط ، امكـان    . قدرت ميدان بهينه هر قطعه با شكل خاصي در عمـل از طريـق سـعي و خطـا تعيـين مـي شـود            

 اسـتفاده مـي شـود،    DCوقتي براي مغناطيـدگي از جريـان   .  وجود دارد ميليمتر10-3آشكارسازي ترك هايي به پهناي حداقل  

اما اين مورد نيز به ايـن انـدازه ، شـكل و             .  ميليمتر زير سطح مي توان آشكار ساخت       7 تا   3نقص هاي زير سطحي را در عمق        

 1كـه تـا عمـق    ، آشكار سازي نقص هاي زير سطحي قابل ترديـد اسـت، مگـر آن       ACبا مغناطيدگي   . جهت ترك بستگي دارد   

  . ميليمتري زير سطح قرار داشته باشد

  : ذرات مغناطيسي 

مـواد فـري مگنيتيـك      مانند  ذرات بايد نفوذپذيري باال داشته باشند و براحتي مغناطيس شده و پس ماند كمي داشته باشند                 

   اكسيد آهن به رنگ هاي سياه قهوه اي قرمز – Fe3O4مثل آهن، اكسيد آهن 

  

                                                 
Yoke ١   
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  :ذرات 

 . از لحاظ محيط زيست ارجحيت دارد. محيط عمل كننده اين ذرات مايع است : )Wet ( تر  •

  . در آب همراه با مواد ضد زنگ مخلوط مي شوند

  .در ماده نفتي مثل نفت سفيد مخلوط شوند

 .محيط عمل كننده اين ذرات هواست ) : Dry(ذرات خشك  •

  : شكل ذرات

 . معموالً ذرات خشك بدين صورت هستند: سوزني •

 . معموالً ذرات تر بدين صورت هستند حركت آسان تري روي قطعه دارند: ي كرو •

 ميله اي  •

  : مقايسه روش خشك و روش تر

 : روش تر 

   ميكرون 80 تا 1ذرات خيلي ريزند از  •

   پايدارند F 110فقط تا  •

  . نگهداري آن ها مشكل مي باشند •

  .حمام مايع بايد به دقّت آماده شود •

  . يص مي دهد و حساسيت بيشتري نسبت به روش خشك داردعيوب ريز را به خوبي تشخ •

 .بسيار تكرار پذير و مطمئن است •

 :روش خشك  

  ميكرون 1000 تا 100. ذرات نسبتاً درشت هستند  •

 . پايدارند نگهداري آنها ساده مي باشدF 700تا حدود  •

 .پودر به همان صورتي كه خريداري شده مصرف مي شود •

 .مناسب مي باشندبراي شناسايي عيوب بزرگتر  •
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 : ذرات  

 در نور طبيعي ديده مي شوند : رنگي •

 ) محيط نسبتاً تاريك. ( ديده مي شودUVدر نور : فلورسنت •

 با حساسيت دوگانه هم رنگي هم فلورسنت  •

 

  : كاليبراسيون  

 ) Ketos Ring(حلقه كتوس  •

• Pie Gauge :     چـه جهتـي   قطعات شش گوش يا هشت گوش هستند و مشخص مي كنـد كـه قطعـه در

 .مغناطيده شده است

 قطعات چسبي  •

1- AFI ) Artificial Flaw Indicators (  

2- QQI ) Quantitative Quality Indicator (  

  

   روش بازرسي -4-3

  : طريقه آزمايش 

  : قسمت اول

 -تحت عنوان يوك موقت از نوع آهنرباي موقت) Crack Detector Yoke(دستگاه  عيب ياب ترك ) روش اول

 ولت ايجـاد ميـدان      220 و با ولتاژ     ACتگاه با دارا بودن قطب هاي مثبت و منفي و با استفاده از جريان برق                اين دس 

اين دستگاه داراي دو فك متحرك و قابل انعطاف بوده و به همين دليل مي               . مغناطيسي بر روي سطح قطعه مي نمايد      

  . ي باشند استفاده نمودتوان جهت قطعاتي كه داراي شكل نامنظم هندسي و غير يكنواخت م

  

 كه -تحت عنوان يوك ثابت از نوع آهنرباي دائم) Crack Detector Yoke(دستگاه  عيب ياب ترك ) روش دوم

با دارا بودن قطب هاي مثبت و منفي و تماس با قطعات ايجاد ميدان مغناطيسي بر روي سطح قطعه مـي نمايـد ايـن                         
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 و قابليت انعطاف محدود بوده و براي قطعات كوچك و يا لوله هاي با               كوتاه و متحرك  ) بازو(دستگاه داراي دو فك     

از اين دستگاه مي توان براي كليه قطعات مغناطيس شونده كه داراي شـكل مـنظم و يـا                   . قطر كوتاه مناسب مي باشد    

  . نامنظم هندسي مي باشند استفاده نمود

  

اي منبع توليد كننده جريان برق و معموالً قابل حمل بوده كه دار) Contact prods(دستگاه عيب ياب ) روش سوم

 واين دستگاه معموالً براي سطوح تخت و صاف بـه كـار مـي رود                . و جابجائي آن بااستفاده از چرخ انجام مي گردد        

در موقـع اتـصال     . شـود  نگـه داشـته        اينچي از هم بر روي سطح كار        8 تا   6مي بايستي با فاصله     ) Prods(دسته ها   

  . يك ميدان مغناطيسي حلقوي ايجاد مي گردد) Prod(ان برق در اطراف دو دسته جري

  : قسمت دوم

بـراده ريـز آهـن سـياه        (پودر آهن در روش خشك و مواد زمينه ساز از نوع اسپري و مايع محتوي ذرات مغناطيسي                  

 مورد نياز انجام آزمـايش  و نيز مواد فلورسنتي و المپ مخصوص نور ماوراء بنفش در روش تر به مقدار كافي             ) رنگ

  . مي باشد

  ) Wet Magnetic Particle(روش تر با استفاده از رنگ زمينه ساز سفيد رنگ  •

و حـالل مناسـب جهـت       ) Lint(ابتدا بايد قطعه مورد آزمايش را با وسايل غير مكانيكي تميز كرد و از پارچـه                 

. مانع از تماس مواد رنگي به قطعه كار باشندمرتفع نمودن روغن، چربي، گرد و خاك و هرگونه مواد اضافي كه         

پس از گرد گيري سطح ، به وسيله هوا و پارچه ابتدا يك اليه مواد رنگي زمينه ساز كه معموالً سفيد رنـگ مـي          

 Uniform(باشد بر روي سطح مـورد آزمـايش اعمـال مـي نمـائيم تـا سـطح كـار داراي زمينـه يكنواخـت           

Contrast (مناسبي داشته باشد ) .ترجيحاً از نوع اسپري استفاده مي كنيم (.  

دستگاه ترك ياب را به برق وصل نموده و پس از آزمايش دستگاه به منظور برقـراري جريـان بـرق و سـالمت                        

دستگاه با قرار دادن بازوهاي دستگاه بر روي سطح كار و پاشش همزمان مايع محتوي ذرات آهن پس از تكـان                     

در فاصـله بـين دو بـازو و فـشار دادن دكمـه دسـتگاه جهـت ايجـاد ميـدان                      ) معموالً سياه و رقيق   (دادن ظرف   

مغناطيسي در اين ناحيه و تكرار عمل در چند مرحله و به صورت هاي مختلف بر روي قطعه كـار در صـورتي              

كه بريدگي ترك و يا ناپيوستگي در فاصله ميدان ايجاد شده، وجود داشته باشد، مشاهده خواهيم نمود كه مـايع                    



  ٥١ذرات مغناطيسي                                                                               آزمون :  چهارم فصل –آموزش بازرسي فني 
 

اه رنگ محتوي ذرات ريز آهني در نقطه عيب تجمع نموده و در اين حالت، محـل و نـوع عيـب بـه خـوبي                          سي

استفاده از مايع محتوي ذرات آهني از نوع اسپري جهت انجـام آزمـايش تـرجيح داده مـي                   . مشاهده خواهد شد  

  . شود

  . در آهن معلق در مايع رابطو ذرات پو) سفيد رنگ(روش تر با استفاده از آهنرباي دائم و رنگ زمينه ساز  •

همانند روش قبل مي باشد با اين تفاوت كه بدون استفاده از برق و براي قطعات مختلف از جمله بدنـه لولـه ،                        

  . استفاده مي شود... پليت و 

 ) Wet Magnetic Particle- Ultra Violet(روش تر با استفاده از مايعات فلورسنتي  •

ي مايع فلورسنتي كه محتوي ذرات مغناطيسي يا پودر آهن معلق مـي باشـد را                پس از تميزكاري سطح مي بايست     

استفاده از رنگ زمينه ساز سفيد رنگ جهـت انجـام آزمـايش قبـل از اعمـال رنـگ                    . بر روي قطعه اعمال نمود    

  . فلورسنتي در اين روش اختياري مي باشد

 دقيقه نيـاز بـه زمـان دارد تـا المـپ آن      20ا   ت 15دستگاه منبع نور ماوراء بنفش را به برق وصل نموده و حدود             

در اين مرحله پس از آماده شدن دستگاه و المپ جهـت اسـتفاده بـر روي قطعـه نـور                     . مورد استفاده قرار گيرد   

چنانچه عيوبي روي قطعه وجود داشته      . بنفش را مي تابانيم بطوري كه كل سطح با محلول فلورسنتي ديده شود            

  . هده نمودباشد مي توان آن ها را مشا

پس از اعمال مواد آزمايش بر روي سطح نياز به فرصت دادن و زمان نگهداري به خصوصي جهت نفوذ مواد بر       

در اين مرحله، بازرسي چشمي     . روي سطح نمي باشد و بالفاصله و بطور همزمان مي توان از آنها استفاده نمود              

  . ص محل ، نوع و ابعاد عيب انجام مي گرددبراي تشخي) Black Light(بر روي سطح در شرايط نور تاريك 

 ) Dye Magnetic Powder(روش خشك  •

 را به برق متصل نموده و پس از آزمايش دسـتگاه جهـت آمـاده    Contact Prodsپس از تميز كاري، دستگاه 

مي كنـيم   اينچ از يكديگر بر روي قطعه نگهداري         8 تا   6شدن پرادها، دستگاه را با استفاده از دو دست با فاصله            

پودر آهن خشك را در اطراف پرادها ريخته و در زماني كه جريان برق برقرار باشد با ايجاد ميدان مغناطيسي                    و  

پودر آهن در آن ناحيه ها جذب شده و         . گرددمي  مشخص  وجود داشته باشد    در اطراف دو پراد چنانچه عيوبي       

نجام گرديده تا كل سطح مورد آزمـايش قـرار          آزمايش در نقاط جهات مختلف بر روي قطعه ا        . تجمع مي نمايد  
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، محل ، نوع و ابعاد عيوب مـشخص  )Black Light( بازرسي چشمي در شرايط نور معمولي بادر انتها . گيرد

  . مي گردد

  :MTدستگاه هاي 

 ) : Portable(پرتابل  •

  . مي باشدAmp 1500-750مي باشد و ميزان جريان در حدود قابل حمل توسط نفر اين گروه 

 ):Mobile(موبايل  •

  . مي باشدAmp 6000-1500بوده و ميزان جريان در حدود قابل حمل توسط وسايل نقليه كوچك اين گروه 

 ): Stationary(ثابت  •

  . مي باشدAmp 10000-2500اين گروه قابل حمل توسط وسايل نقليه كوچك نبوده و ميزان جريان در حدود 

  

   مزايا و معايب -4-4

 ذرات مغناطيسي براي آشكار سازي ترك هاي سطحي خيلي ريز است و در پاره اي شرايط، نسبت به روش                    بازرسي به وسيله  

با اين روش امكان نمايش ناپيوستگي هايي كه سبب شكستگي پوسته نشده انـد، بـه شـرط                  . هاي پيجيده تر موجود بهتر است     

وليه مسير كار نياز است و گاهي ممكـن اسـت حتـي در    غالباً به تميزكاري پرزحمت ا. نزديك بودن به سطح قطعه، وجود دارد      

با وجودي كه بازرسـي ذرات مغناطيـسي، آزمـون كمـي نيـست      . صورت وجود آلودگي در ترك ، نشانه هاي خوبي ديده شود       

برتـري ديگـر    . تجربه ، پهنا و عمق ترك ها را به وسيله روش هاي ديگر نيز به دقت مـي تـوان تعيـين كـرد                         ماهر و با   بازرس

  . ازرسي ذرات مغناطيسي ، ارزان بودن نسبي تجهيزات الزم و عدم نياز به تجهيزات كمكي چنداني استب

محدوديت هاي عمده اين روش آن است كه تنها براي مواد فرومغناطيسي مناسب است و براي دستيابي به بهترين نتايج، ميدان          

هنگام بازرسي از قطعات    . چند مرحله اي شدن آزمايش مي گردد      مغناطيسي القايي بايد بر نقص ها عمود باشد كه باعث ايجاد            

بزرگ ، به جريان هاي فوق العاده قوي نياز است و براي جلوگيري از گرمايش موضعي و سوختن سطح در نقاط اتصال بـرق                        

طح قطعـه از    معموالً حساسيت بازرسي مغناطيسي خيلي باالست ، اما اين حساسيت ، در صورتي كه سـ               . بايد دقت فراوان كرد   

  .اليه رنگ يا اليه غير مغناطيسي ديگري پوشيده باشد ، كاهش مي يابد

  : از روش مغناطيسي به خاطر مزيت هايي كه نسبت به مايعات نافذ دارد استفاده مي شود كه
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 . قابل عيب يابي استmm 6تا عمق  .1

 .اگر سطح رنگ هم داشته باشد اشكالي ندارد .2

  :معايب

براي آلومينيوم يا مس و غير فلـزات نمـي تـوان            . ( اطيس شونده قابل انجام است    تنها روي قطعات فرومغن    •

  .)بكار برد

  .قطعات بزرگ جريان هاي الكتريكي زياد نياز دارند •

  .ممكن است باعث سوختگي قسمتي از قطعه شود •

  .ميدان مغناطيسي بايستي حتماً عمود بر عيب باشد •

 . استنياز و گاه مغناطيس زدائي ميز كردن نهايي ت •

 .نياز به مهارت دارد  •

 .فقط عيوب سطحي و نزديك به سطح ظاهر مي شوند •

 . ارزان هستندوسايل مورد نياز آزمون  •

   كاربرد ها -4-5

بازرسي فرآيندي، بازرسـي نهـايي، بازرسـي دريـافتي،          : كاربردهاي صنعتي اصلي بازرسي به وسيله ذرات مغناطيسي عبارتند از         

هاي ماسه اي وارده با اين روش انجام  ي ميلگردها ، تسمه ها، شمش هاي  آهنگري و ريختگري       بازرس. تعميرات جزئي و كلي   

در صنايع حمل و نقل، براساس برنامه هاي منظم تعميرات كلي موجود، قطعات حساس را براي شناسـايي تـرك هـا                      .مي شود 

ا، پره هاي توربين بخار و اتصال دهنـده هـا           ميل لنگ ها، قاب ها، چرخ لنگرها، قالب هاي جرثقيل، محوره          . بازرسي مي كنند  

  .نمونه اي از قطعات آسيب پذير به شكست ، به ويژه شكست ناشي از خستگي اند؛ و بنابراين به بازرسي منظم نياز دارند

هنگامي كه بازرسي صد در صد قطعات كوچك با توليد انبوه نياز است ، سيستم بازرسي بـه وسـيله ذرات مغناطيـسي را مـي                          

بارگيري، انتقال، مغناطيدگي، عمليات دستي و وامغناطيدگي، همه را مي توان كامالً خودكار كـرد               . ن به سادگي خودكار كرد    توا

در حالي كه سيستم خودكار در حال انجام وظايف مكانيكي خـود  . و در نتيجه، بازرسي مطمئن و نسبتاً بدون زحمتي انجام داد         

آهنگ توليد متناسب با عمليـات متعـددي        . ت خود را صرفاً به بازرسي اختصاص دهد       است، مسئول بازرسي مي تواند تمام وق      

بازرسي خودكار براي ياتاقان هاي ساچمه اي و غلتكي ، رينگ ها و             . است كه همزمان در ايستگاه هاي مختلف انجام مي شود         
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شمش هاي نورد شده فـوالدي بكـار   ساچمه روهاي ياتاقان، قطعات آهنگري و ريختگي كوچك ، كوپلينگ ها، ميل لنگ ها و              

  .مي رود

 بازرسي ضمن توليد  •

 ) تضمين خوب براي سالم و بي عيب بودن قطعه براي مشتري(بازرسي نهايي  •

در مرحله ورود ميله ها و مفتول ها به انبار و قطعات آهنگـري و قطعـات ريختـه گـري          ( بازرسي دريافت كاال     •

 .) خام مورد استفاده دارد

با توجه به خستگي حين كار براي شناسايي ترك هاي احتمالي در ميل لنگ هـا ،                 : رات اساسي نگهداري و تعمي   •

 . شاسي ها ، محورها، گيره هاي جرثقيل و اتصاالت بكار مي رود

 . در خطوط توليد ، توليد انبوه و قطعات كوچك : بازرسي اتوماتيك •

  

   سئواالت -4-6

  ؟  چه عيوبي را مي توان با اين تست مشخص كرد

  .  مزايا و معايب ذرات مغناطيسي را بنويسيد

  .  چه مواردي را بايد گزارش نمودASTM E1444-91 در مورد استاندارد 

  آيا مي توان با يك بار مغناطيدگي تمامي عيوب سطحي را مشخص كرد؟ 

   مراجع -4-7

  .1376انشگاه صنعتي شريف ،  ، مسعود رضا شاكري ، انتشارات دآزمون ها غير مخرببري هال و ورنون جان ،  •

  .1379 ، خدمات فني كاالي نفت ، جزوات مختلف آموزشي بازرسي فنيهاشم پور انصاري ، مهندس  •

منطقه نفت ،   ،  اداره بازرسي فني و كنترل خوردگيدوره آزمايشگاه آزمون هاي غير مخرب، محمد علي روغنيان •

  .1381  دي ماه  نفت ايران ،مناطق نفت خيز جنوب ، شركت مليخيز كارون اهواز ، 

• ASNT, Handbook 

• ASTM, Volume 03-03 
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   اهداف -5-1

  يافتن عيوب موجود در قطعه شامل عيوب سطحي و غير سطحي 

   تئوري -5-2

به درون محيط هاي جامد نفوذ مي كننـد، امـا جزئـي از    ) γ يا پرتو Xپرتو (پرتوهاي الكترومغناطيسي با طول موج بسيار كوتاه    

 و ضخامت ماده اي كه پرتو از ميـان آن مـي   مقدار جذبي كه صورت مي گيرد به چگالي       . آنها به وسيله محيط جذب مي شوند      

پرتو گذرنده از ميان ماده را مي توان بر روي فيلم يا كاغذ حساسي آشكار . گذرد و همچنين به مشخصه هاي پرتو بستگي دارد

و نشان  ساخته و ثبت كرد، يا بر روي صفحه فلورسان نمايش داد و يا سرانجام به وسيله دستگاه هاي الكترونيكي آشكار كرده                      

در صورت ايجاد   . به بياني دقيق تر، واژه پرتونگاري به فرآيندي اشاره دارد كه در آن تصويري بر روي فيلم توليد مي شود                   . داد

سيستمي را كه در آن تصويري نهان بر        . تصويري دائمي بر روي كاغذ حساس به تابش ، فرآيند را پرتونگاري كاغذي مي نامند              

ستاتيكي ايجاد مي شود و اين تصوير نهان براي توليد تصويري دائم بر روي كاغذ به كـار مـي رود،                     روي صفحه باردار الكتروا   

فرآيندي را كه در آن تصويري گذرا بر روي صفحه فلوئورسان توليد مي شود فلوئورسكوپي مـي               . پرتونگاري خشك مي نامند   

اه الكترونيكي نشان مي دهند، اين فرآيند را تابش سـنجي           نامند و هنگامي كه شدت پرتو گذرنده از ميان ماده رابه وسيله دستگ            

هنگامي كه از باريكه نوتروني به جاي پرتوايكس يا پرتو گاما براي انجام بازرسي استفاده مي كننـد بـه ايـن فرآينـد                        . مي نامند 

  . پرتونگاري نوتروني ناميده مي شود

ماده ثبـات،   .  است γ يا چشمه پرتو     Xي در مسير تابش پرتو      اصل اساسي در بازرسي پرتونگاري، قرار گرفتن جسم مورد بررس         

 را همانند نـور مرئـي       γ يا   Xپرتو  . معموالً فيلم، را نزديك به جسم مورد بررسي و در طرف مقابل چشمه باريكه قرار مي دهند                

. وطـي خواهـد بـود     نمي توان در كانون متمركز كرد و در بسياري موارد پرتو گسيل شده از چشمه به صورت باريكـه اي مخر                    

مقداري پرتو به وسيله جسم جذب مي شود و مقداري از آن از جسم مي گذرد و به فيلم برخورد مي كند و تصويري نهان بـه                    

اگر جسم ، حاوي نقصي باشد كه توان جذب متفاوتي نسبت به ماده جسم داشته باشد ، آن گـاه مقـدار پرتـو                        . وجود مي آورد  

. قص،  نسبت به پرتو گسيل شده از ناحيه هاي مجاور بـدون نقـص، متفـاوت خواهـد بـود                    گسيل شده از جسم، درست زير ن      

. هنگام كه فيلم ظاهر مي شود، سطحي با چگالي تصويري متفاوت كه وجود ترك را در ماده نشان مي دهد، ديده خواهـد شـد                  
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ه به ماهيـت نقـص و مشخـصه هـاي           اين سايه بست  . بدين ترتيب، نقص به صورت سايه اي در فيلم ظاهر شده نمايان مي شود             

  . جذب نسبي آن، ممكن است چگالي كمتر يا بيشتري نسبت به تصوير اطراف خود داشته باشد

  نشانه هاي شناسايي و نشانگرهاي كيفيت تصوير 

نظـيم  آنهـا را در حـين ت  . نشانه هاي شناسايي را از سرب يا آلياژ سرب مي سازند و معموالً به شكل حروف و اعداد مي باشند                   

نشانه ها را بايد به گونه اي قرار داد كه هيچ قسمتي از             . دستگاه به وسيله نوار چسب به قطعه آزمون يا جعبه فيلم مي چسبانند            

  .قطعه را تيره نسازند، زيرا سايه نشانه هاي فلزي سنگين سبب پوشاندن نقص هاي منطبق با آنها خواهد شد

چنـدين نـشانگر    . و نفوذ سنج ها تأمين خواهد شـد       ) IQIs(رتونگاري به وسيله    تعيين كيفيت يا حساسيت تصوير هر تصوير پ       

 با طرح هاي مختلف به وسيله سازمان هاي مختلف استاندارد معرفي شده اند و معمـوالً آنهـا را بـه                      جكيفيت تصوير با نفوذسن   

  . مي سازندشكل پله اي يا مفتولي به ضخامت هاي مختلف و از جنس ماده مواد بازرسي يا مشابه آن

 مـي   15-6است و آنها را در شكل       ) IQIs(شامل هر دو نوع پله اي سوراخ دار و مفتولي           ) BS3971(استاندارد انگليسي مربوط    

را به صورت مجموعه اي از پله ها بر روي يك صفحه مـي تـوان   ) IQI)BS3971 نفوذ سنج هاي پله اي سوراخ دار . توان ديد

صورت مجموعه اي از پالك هاي جداگانه ساخت كه روي صفحه پالستيكي يا الستيكي نـصب                ماشينكاري كرد و يا آن را به        

  . مي شوند

  

   روش بازرسي -5-3

  . زير عمل مي كنيمتبراي پرتونگاري از يك قطعه به صور

  :شكل هاي ساده

در .  ضخامت مـاده بگـذرد  معموالً بهترين روش ، تاباندن پرتو تحت زاويه هاي عمود بر سطح است، به گونه اي كه از حداقل                 

اما، اگر قطعه مظنون به داشتن نقص هاي صفحه اي همچون ترك باشد، پرتو را               .اين حالت، زمان پرتودهي به حداقل مي رسد       

  .بايد موازي با امتداد ترك مورد نظر، بدون توجه به ضخامت قطعه آزمون تاباند

هنگام بازرسي سطح هاي بزرگ ، ايـن        . حه بايد عمود باشد   ساده ترين شكل ها، صفحه هاي تخت هستند و پرتو بر سطح صف            

  . كار را با مجموعه اي از پرتودهي هاي همپوش انجام مي دهند
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صفحه هاي خميده را با همان روش صفحه هاي تخت مي توان بازرسي كرد، اما براي بهترين نتيجـه، فـيلم را بايـد بـا شـكل                            

لم پرتونگاري در حفاظ روشن انعطاف پذيري كه به وسيله گيره هاي مغناطيـسي              اين عمل را با قرار دادن في      . صفحه تطبيق داد  

  . يا نوار چسب بر روي سطح صفحه چسبانده مي شود، مي توان انجام داد

  : شكل هاي پيچيده

بـه شـكل   ) ديـد (انتخاب جهت . غالباً براي بازرسي شكل هاي پيچيده به چندين بار پرتودهي از چند جهت مختلف نياز است  

در : در انتخاب جهت پرتو به چنـد عامـل بايـد توجـه كـرد              . قطعه و همچنين موقعيت نقص هاي پيش بيني شده بستگي دارد          

جهـت ديـد بايـد بـه گونـه اي باشـد كـه تـصوير                 .  تغييرات زيادي در ضخامت قطعه نبايد وجود داشـته باشـد           Xجهت پرتو   

 آسان باشد؛ همچنين جهت پرتو را بايد به گونه اي انتخاب كرد كه پرتونگاري از شكل نسبتاً ساده اي تشكيل شود و تفسير آن   

  . حداقل كدري به دست آيد

  :امشاهده و تفسير پرتو نگاره

تصوير پرتونگاري به تنهايي بي ارزش است، مگر آنكه تصوير ظاهر شده را بتوان آگاهانه تفسير كرد و براي تفسير درست بـه                       

بنابراين آشنايي با اصول پرتونگاري بـراي تفـسير كننـده الزامـي             . ز است كه مهارت و تجربه قابل توجهي داشته باشد         فردي نيا 

افزون برآن ، تفسير كننده بايد . است و او بايد از توانايي ها و محدوديت هاي روش ها و تجهيزات ، آگاهي كاملي داشته باشد                

  . ي موجود در فرآيند ساخت آنها كه موجب بروز نقص مي شود، آگاهي داشته باشددرباره قطعه هاي مورد آزمون و متغيرها

تغييرات چگالي به وسيله يكي از سه عامـل زيـر بـه             . معموالً تفسير كننده به دنبال تغييرات چگالي در تصوير پرتونگاري است          

  : وجود مي آيد

  ي سطحي قابل رويت تغيير در ضخامت قطعه آزمون از جمله فرورفتگيها يا برآمدگي ها •

  نقص هاي دروني در قطعه  •

  .  مي آيددتغييراتي كه در اثر انجام نادرست فرآيند، شرايط جابجايي و يا نگهداري نادرست فيلم به وجو •

  .  ، ماهيت و علّت هر نوع تغيير چگالي مشاهده شده را بتواند ارزيابي كندهالزم است كه تفسير كنند

 تاريك خانه مشاهده كرد، به گونه اي كه هيچ بازتاب نوري از سطح فيلم به وجود نيايد و تصوير تصوير پرتونگاري را بايد در   

مشاهده تصويرهاي پرتونگاري در شرايط نامطلوب، سـبب خـستگي          . فقط به وسيله نوري كه از فيلم مي گذرد، ديده مي شود           

  . دور از تنش هاي فكري ناخواسته قرار داشته باشدسريع چشم مي شود و بنابراين الزم است كه مفسر در شرايط راحت و به
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   مزايا و معايب -5-4

در مقايسه بـا    . با وجودي كه پرتونگاري ، سيستم آزمون غير مخرب بسيار مفيدي است ، اما ويژگي هاي ناخواسته اي نيز دارد                   

 باالست، اما توأم با     Xت ثابت پرتو    هزينه سرمايه گذاري تجهيزا   . ديگر روش هاي آزمون غير مخرب، تكنيكي پرهزينه تر است         

هزينـه سـرمايه    . آن به فضاي قابل توجهي براي يك آزمايشگاه پرتونگاري از جمله تاريك خانه اي براي ظهور فيلم نياز است                  

 قابل حمل كاهش خواهد يافت، اما هنوز به فضايي براي ظهـور      X يا دستگاه هاي پرتو      γگذاري با استفاده از چشمه هاي پرتو        

غالباً زمان تنظيم و آماده شدن دستگاه براي پرتونگاري طوالني است و ممكن است بيش از نيمي از                  .يلم و تفسير آن نياز است     ف

 كمتر از پرتونگـاري بـوده و زمـان          Xمعموالً هزينه آزمون فلوئوروسكوپي با پرتو       . كل زمان بازرسي را به خود اختصاص دهد       

  .  زمان پرتو دهي كوتاه بوده و به آزمايشگاه ظهور فيلم نياز نداردمعموالً. تنظيم بسيار كوتاه تر است

تنها در صورتي آشكار مي شوند كـه در امتـداد غيـر مـوازي بـا                 . آشكار سازي همه نقص ها به وسيله پرتونگاري امكان ندارد         

  . نتوان آشكار ساخت قرار داشته باشند، و حتي در اين حالت نيز ممكن است ترك هاي بسيار ريز را Xباريكه پرتو 

  

   كاربردها-5-5

پرتونگاري مي تواند هر گونه ويژگي را در قطعه يا ساختار به شرط وجود تفاوت هاي كـافي در ضـخامت يـا چگـالي قطعـه                         

انواع نقص هاي عمده شامل تخلخل و تهي      . تفاوت هاي كلي آسانتر از تفاوت هاي جزئي آشكار مي شوند          . آزمون آشكار كند  

به بيان كلي،   . لصي ها قابل تشخيص هستند زيرا در نقاطي كه چگالي ناخالصي متفاوت با چگالي ماده اصلي است                جاها و ناخا  

نقـص هـاي صـفحه    . بهترين نتيجه هنگامي به دست مي آيد كه نقص، ضخامتي محسوس در امتداد موازي با باريكه پرتو دارد               

  . ايي تغيير محل ترك به موقعيت آن نسبت به پرتو بستگي دارداي همچون ترك ها را همواره نمي توان آشكار ساخت و توان

آزمون هاي پرتونگاري و فراصوتي دو روشي هستند كه عموماً براي آشكار سازي موفقيت آميز ترك هاي دروني كه كامالً زير                     

 سازي نقص هـاي غيـر       به گونه اي كه پرتونگاري در آشكار      . اين روش ها مكمل يكديگرند    . سطح قرار دارند ، بكار مي روند      

  . صفحه اي موثرتر است، در حالي كه فراصوتيها در برخورد با نقص هاي صفحه اي تاثير بيشتري از خود نشان مي دهند
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معموالً روش هاي بازرسي پرتونگاري را براي بررسي جوش ها و ريختگي ها به كار مي برند، و در بـسياري مـوارد بـه طـور       

اين حالت را در مورد قطعات جوشكاري و ريختگي هـاي جـدار             . سي قطعات استفاده مي شود    اخص از پرتونگاري براي بازر    

  .ضخيم كه تحت فشار باال ساخته مي شوند، بكار مي برند

آن را بـراي    . از پرتونگاري مي توان در بازرسي مجموعه ها، براي بررسي وضعيت و قرارگيري درست قطعات نيز استفاده كرد                 

يكي از مواردي كه بـه پرتونگـاري، بـسيار          . يستم هاي آب بندي شده پر از مايع نيز مي توان به كار برد             كنترل سطح مايع در س    

خوب جواب مي دهد، بازرسي مجموعه قطعات الكتريكي و الكترونيكي براي آشكار سـازي تـرك هـا، سـيم هـاي شكـسته،                        

  .قطعات نابجا يا حذف شده و اتصاالت لحيم نشده است

  

   سئواالت -5-6

  عالمت گذاري و مترگذاري جوش بيانگر چه مشخصه هايي در تفسير فيلم مي باشد؟ 

  . دو نوع ناپيوستگي دروني جوش و يك نوع ناپيوستگي كنارجوش را نام ببريد

  .  چه عواملي سبب پرتونگاري مجدد فيلم مي شود

  

   مراجع -5-7

  .1376 ، انتشارات دانشگاه صنعتي شريف ، بري هال و ورنون جان ، آزمون ها غير مخرب ، مسعود رضا شاكري •

  .1379هاشم پور انصاري ، جزوات مختلف آموزشي بازرسي فني ، خدمات فني كاالي نفت ، مهندس  •

، دوره آزمايشگاه آزمون هاي غير مخرب ،  اداره بازرسي فني و كنترل خوردگي ، منطقه نفت خيز  فرامرز اسفندمز •

  .1381دي ماه ب ، شركت ملي نفت ايران ، كارون اهواز ، مناطق نفت خيز جنو

• ASNT, NDT Handbook 
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   اهداف -6-1

  :  در صنايع نفت و گاز موارد زير مي باشدETعمده ترين اهداف از 

 )Discontinuity Detection(تشخيص ناپيوستگي در قطعات فوالدي  •

  .  بايد بتوان عمق ، طول و نوع ناپيوستگي را با توجه به استاندارد مورد نظر تعيين كردتدر اين حال

   : استاندارد ها

• ASNT, NDT Handbook 

• ASTM E690/E426/E309 (Volume 03-03) 

• ASME, BPV, Sec V, Article 8 & 24 

  

 غير هادي الكتريسيتههادي و اندازه گيري ضخامت پوشش هاي  •

)Thickness Measurement of Conductive & Non-Conductive Coating (  

)  نگ ، اليه فيلم عكاسي يا اليه هـاي كاغـذ          ر(بيشترين كاربرد در تعيين و اندازه گيري ضخامت اليه عايق الكتريكي            

  . اليه عايق الكتريكي به عنوان پوشش حفاظتي در مقابل خوردگي بر روي قطعات اعمال مي شود. مي باشد

  : استاندارد ها

• ASNT, NDT Handbook 

• ASTM E376 (Volume 03-03) 

 

 )Metal Sorting(تشخيص فلزات از يكديگر  •

 قائل شدن بين فلزات مختلـف از قبيـل فوالدهـاي كربنـي، فوالدهـاي زنـگ نـزن ،                در اينجا هدف تشخيص و تميز     

  .مي باشد... آلومينيوم و مس و 

  : استانداردها

• ASNT NDT Handbook 

• ASTM E566/E703/E1004/E1476 (Volume 03-03) 
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  تئوري  -6-2

اگـر  . ثرهاي مغناطيسي به درون مـاده اسـتوارند       روش هاي آزمون الكتريكي بر اصل ايجاد جريان هاي گردابي الكتريكي و يا ا             

جريـان هـاي    . پيچه حامل جريان متناوب در نزديكي ماده اي رسانا قرار گيرد ، جريان هاي ثانوي يا گردابي در ماده القا شوند                    

ش ميـدان هـا،     برهم كن . القايي ، ميداني مغناطيسي به وجود مي آورند كه مخالف ميدان مغناطيسي اوليه در پيرامون پيچه است                

پيچـه  ) امپـدانس (نيروي محركه الكتريكي مخالفي در پيچه به وجود مي آورد و بنابراين سبب تغيير در مقدار مقاومت ظاهري                   

اگر تركيب و ابعاد ماده يكنواخت باشد، مقدار مقاومت ظاهري پيچه جستجوگر در نزديكي سطح بايد در تمام نقـاط                    . مي شود 

اگر ماده اي حـاوي ناپيوسـتگي       . كه در نزديكي لبه هاي نمونه به چشم مي خورد ، يكسان باشد            سطح، صرف نظر از تغييراتي      

باشد، توزيع جريان هاي گردابي و بزرگي آنها، در همسايگي آن ناپيوستگي تغيير مي كند و سبب تغيير اندازه ميدان مغناطيسي                     

اگر در جسم تـرك يـا       . ت ظاهري پيچه تغيير خواهد كرد     مربوط به جريان هاي گردابي خواهد شد و بدين ترتيب مقدار مقاوم           

ناپيوستگي ديگري وجود داشته باشد، نقش شارش جريان هاي گردابي تغيير خواهد كرد و ايـن موضـوع سـبب تغييـر ميـدان                      

دابـي   شمايي از تاثير ناپيوستگي بر نقش جريـان گر         2-4در شكل   . الكتريكي و بنابراين تغيير مقاومت ظاهري پيچه خواهد شد        

طيف پيوسته اي از اثرها با گستره اي از اثرهاي مغناطيسي غالب در بسامدهاي پائين تا اثرهاي جريـان گردابـي                     . ديده مي شود  

در بـسامد حـدي بـاال ،        . در بسامدهاي باالتر، كه در آن اثرهاي مغناطيسي فروكش مي كند، در مواد فرومغناطيس وجـود دارد                

تغيير ميدان هاي جريـان گردابـي،       . يدان هاي جريان گردابي القايي در ماده مربوط مي شوند         هاي به كار رفته به كاهش م       روش

در . نقص هايي همچون تركها را كه بر شارش جريان هاي گردابي در اليه هاي سطحي ماده اثر مي گذارند، مشخص مي كنـد                      

 مشاهده مي شود؛ اين موضوع بـه ويژگـي          B-Hبسامدهاي پائين، اثر هاي مغناطيسي غالب مي شوند و اثر ماده بر روي حلقه               

در مواد غير مغناطيس ، بدون توجه به بسامد، تنها اثرهاي جريـان گردابـي رخ    . هاي ساختاري همچون سختي مربوط مي شود      

  .  استفاده مي شودKHz 1مي دهد، اما به طور كلي در روش هاي بازرسي مواد غير مغناطيسي از بسامدهاي باالتر ، بيش از 

ز آنجا كه اتصال الكتريكي مستقيم با قطعه آزمون الزم نيست ، از اين روش ها بـراي بـسياري كـاربرد هـا همچـون بازرسـي                ا

  . خودكار با سرعت زياد و دسته بندي مواد مي توان استفاده كرد
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سخ تمام خواسـته    از مطالب باال ممكن است نخست چنين برداشت شود كه هر يك از تجهيزات ساده آزمون جريان گردابي پا                  

روش هاي جريان گردابـي بـر پايـه         . هاي بازرسان كنترل كيفيت را به تنهايي مي تواند بدهد؛ اما موضوع به اين سادگي نيست               

سيستم اندازه گيري غير مستقيم قرار دارند و بايد ارتباط روشني بين ويژگي هاي ساختاري و هندسـي قطعـه آزمـون و پاسـخ          

در شرايط خاصي، پاسخ ابزار اندازه گيري در مقابل تغييرات ابعـاد قطعـه آزمـون ، ماننـد                   . به وجود آيد  هاي ابزار اندازه گيري     

اما، بـازرس بـا اتّخـاذ روش درسـت          . تغيير در مقطع ، با نوع پاسخ ايجاد شده به وسيله نقص ممكن است در هم آميخته شود                 

  .  هاي ساختاري مورد انتظار موفّق خواهد بودبراي هر كاربرد خاص، در آشكار سازي نقص ها يا تعيين ويژگي

آنها در سطح جسم و بالفاصله زيـر پيچـه ،           . جريان هاي گردابي در سطح قطعه آزمون به صورت يكنواخت پخش نمي شوند            

ر شارش جريان گردابي در فاصله اي از زي       . چگالترند ، و با دور شدن از سطح به طور فزاينده اي از شدت آنها كاسته مي شود                 

 عمق نفوذ استاندارد برحـسب بـسامد   4-8در شكل . مي نامند» اثر پوسته«معموالً اين اثر را     . سطح قطعات بزرگ ، ناچيز است     

نشان داده شده است و همان طور كه ديده مي شود ، عمق نفوذ استاندارد براي يك ماده مقدار ثابتي نيست، بلكـه بـا افـزايش                           

 برابر عمق نفوذ اسـتاندارد اسـت، نقـش      3نگامي كه ضخامت قطعه آزمون كمتر از حدود         ه. بسامد ، عمق نفوذ كاهش مي يابد      

 با ضخامت ماده تغيير خواهد يافت كه بطور شـمايي در            شتوزيع جريان هاي گردابي دچار پيچش مي شود و ميزان اين واپيچ           

  . نشان داده شده است9-4شكل 

غيير ضخامت سبب تغيير مقدار مقاومت ظـاهري پيچـه آزمـون خواهـد            پس نتيجه مي شود كه براي اجسامي با مقطع نازك ، ت           

بنابراين، هنگامي كه سيستم هاي جريان گردابي را برپايه استانداردهاي شناخته شده درجه بندي مـي كننـد، آنهـا را بـراي         . شد

ضخامت را با استفاده از روش      اندازه گيري   . اندازه گيري دقيق ضخامت اجسام نازك به طور موفقيت آميز مي توانند بكار برند             

. اما در اين حالت، هنگامي كه جسم خيلي نازك است ميزان دقت كاهش مي يابد              .  توان انجام داد   نيز مي ) UT(هاي فراصوتي   

در مورد اندازه گيري ضخامت ، با استفاده از روشهاي جريان گردابي عكس اين موضوع صادق است و بدين ترتيـب ايـن دو                        

  .روش مختلف و مكمل يكديگرند

تفاده مي شود؛ دو نوع متداول آنها عبارتند از پيچه نوع تخـت يـا تابـه اي ، كـه               از پيچه هاي جستجوگر گوناگوني در عمل اس       

 اي توپر يا توخالي به كـار مـي          ه اي ، كه براي قطعات استوان      هبراي بررسي سطح هاي تخت مناسب است و پيچه نوع سيملول          

ته است ، استفاده مي شود كـه نقـش جريـان      اي كه در پيرامون يا درون لوله جاي گرف         هبراي لوله ها، از پيچه نوع سيملول      . رود

  .  ديده مي شود1-4هاي گردابي بدست آمده به وسيله اين نوع سيم پيچ ها در شكل 
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براي بسياري از هدف هاي بازرسي ، از پيچه يا پيچه هايي كه درون محفظه اي جاسازي شده اند بـه عنـوان پـروب بازرسـي                           

 مي پيچند و در حالي كه معموالً محفظه اي پالستيكي از پيچـه بازرسـي ،                 1سته فرايتي غالباً پيچه را به دور ه     . استفاده مي شود  

پروب هاي آزمون جريان گردابي بـرعكس    . محافظت مي كند، انتهاي هسته فرايتي را از محفظه پالستيكي بيرون قرار مي دهند             

آنها به وسيله ميدان مغناطنده به ماده جفت مـي          پروب هاي فراصوتي به سيال واسطه بين خود و قطعه آزمون نياز ندارند، زيرا               

  . شوند، و در نتيجه به آماده سازي سطح چنداني ، پيش از بازرسي نياز ندارد

 ديده مي شود براي آشكار سازي نقص هاي سطحي همچون ترك هـاي ريـز ايـده آل                   11-4پروب تك پيچه اي كه در شكل        

، در غير اين صورت نشانه هاي نادرستي به دست مي آيد؛ بـراي اطمينـان از                 پروب را بايد عمود بر سطح قطعه قرار داد        . است

  . قرار مي دهند) جيگ(عمود بودن پروب نسبت به سطح قطعه آزمون، آن را درون راهنما

   روش بازرسي -6-3

ات دسـتگاه بـه هـدف    نحوه تنظيم مشخـص . براي انجام بازرسي با استفاده از اين روش بايد ابتدا تنظيمات دستگاه را انجام داد       

كاربردهـاي ايـن روش در      ). Recheck(بازرسي بستگي دارد و بايد در هر بازرسي اين تنظيمات دوباره انجام و كاليبره شـود               

 توضيح داده شده است و با توجه به اينكه از اين روش به منظورهاي مختلف استفاده مي شود بايد دو نكته زير را       5-6قسمت  

  :مد نظر قرار داد 

  . پروب را بايد هميشه به صورت عمود روي قطعه قرار داد-1  

  . اين موضوع پايه اين روش مي باشدزيرا) Gain( ميزان گستردگي جريان گردابي را به دقت تنظيم كرد-2  

  

  ايا و معايب مز -6-4

  :مزايا

  .براي تشخيص عيوب سطحي و عيوب نزديك به سطح مناسب است  •

  .اتوماتيك كردن آن آسان است •

  . سبت به عيوب سطحي حساسيت زياد داردن •

  .مي باشدغير تماسي  •
                                                 

١ Ferrite Core  
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  .استسرعت كار زياد  •

  .هزينه نسبتاً كمي دارد •

 .، از موارد قابل توجه استعدم نياز به تخصص زياد  •

  :معايب 

 .را مي تواند شناسايي كندفقط عيوب سطحي و نزديك به سطح  •

 .قابل بازرسي مي باشندفقط مواد هادي الكتريسيته  •

 .دارد) كاليبراسيون( ياز به قطعات استاندارد مرجع ن •

 .جريان هاي گردابي ممكن است در اثر عوامل ديگر نيز ايجاد شوند •

 

   كاربردها-6-5

گستره كاربرد اين روش ها گسترده است و با استفاده از تجهيـزات و روش آزمـون مناسـب بـراي آشـكار سـازي انـدودهاي                           

اري همچون اندازه دانه هاي بلور و شرايط عمليات حرارتـي ، و همچنـين بـراي انـدازه             سطحي ، آگاهي از ويژگي هاي ساخت      

  .گيري ويژگي هاي فيزيكي شامل رسانندگي الكتريكي ، تراوايي مغناطيسي و سختي فيزيكي به كار مي روند

ه كار مي روند ، غالباً به طـور  تجهيزات جريان گردابي كه براي بازرسي كنترل كيفي فراورده هاي بسياري از فرآيندهاي توليد ب    

لوله ها، ميل گردها و سيم ها را معموالً بـا ايـن روش بازرسـي مـي كننـد؛ سيـستم جريـان                   . كامالً خودكار و بسيار پيچيده اند     

ها ، بلكه در بسياري از حالت هاي ديگر از قبيل خـوردگي مـي                 است و نه تنها براي تعيين ترك       هچند كار گردابي يك سيستم    

خوردگي سطوح پنهان ،مثالً درون سازه هاي هواپيما را مـي تـوان بـا اسـتفاده از دسـتگاه حـساس بـه فـاز                          .  به كار رود   تواند

  . تشخيص داد

دستگاه جريان گردابي را ممكن است براي       . از دستگاه جريان گردابي مي توان براي تشخيص و رده بندي مواد نيز استفاده كرد              

ـ              اندازه گيري ضخامت روكش هاي ر      چنانچـه رسـانندگي مـاده       اسانا يا نارسانا بر روي مواد آهني و غير آهني نيز بكار برد، ام

  .روكش و فلز پايه يكسان باشد، اندازه گيري مشكل خواهد بود

  : بيشترين كاربردهاي بازرسي جريان گردابي عبارتند از

  تست بويلرها  •
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  در قطعات آلومينيومي هواپيما  •

 جدا كردن مواد  •

 

  واالت  سئ-6-6

   علت وجود مشكل در ايجاد جريان گردابي در فلزات مغناطيس شونده چيست؟

   مكانيزم اثرگذاري وجود ناپيوستگي در قطعه آزمايش بر روي سيستم سنجش دستگاه چگونه است ؟

   چگونه مي توان از وجود ناپيوستگي موجود در نزديكي لبه هاي قطعه آزمايش اطمينان حاصل كرد؟

  ثر گذاري افزايش ضخامت اليه عايق الكتريكي بر روي سيستم سنجش دستگاه چگونه است؟ نحوه ا

  . ميزان و محدوده ضخامت قابل اندازه گيري را تعيين كنيد

  . نحوه شناسايي فلزات را با استفاده از آزمايش تشريح كنيد

  ت حرارتي مختلف زيرداشته باشيم و تحت عمليا) AISI 1045( در صورتيكه يك نوع فوالد كربني 

        قرار گيرد 

• As Rolled 

• Annealed 

• Normalized 

• Quench & Tempered 

    ) علّت(آيا مي توان با روش آزمايش جريان گردابي آنها را از يگديگر تشخيص داد؟ 

  

   مراجع -6-7

  .1376 شريف ، مسعود رضا شاكري ، انتشارات دانشگاه صنعتي ، آزمون ها غير مخرببري هال و ورنون جان ،  •

  .1379 ، خدمات فني كاالي نفت ، جزوات مختلف آموزشي بازرسي فنيهاشم پور انصاري ، مهندس  •

 ، منطقه نفت خيز  ،  اداره بازرسي فني و كنترل خوردگيدوره آزمايشگاه آزمون هاي غير مخربمهران دقيقيان،  •

  .1381مناطق نفت خيز جنوب ، شركت ملي نفت ايران ، كارون اهواز ،  

• ASNT, NDT Handbook 
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• ASTM E690/E426/E309 (Volume 03-03) 

• ASME, BPV, Sec V, Article 8 & 24 

• ASNT, NDT Handbook 

• ASTM E376 (Volume 03-03) 

• ASNT NDT Handbook 

• ASTM E566/E703/E1004/E1476 (Volume 03-03) 

  

 


