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 آزمايشهاي غير مخرب

 شروع هر پروژه ايمان ابتداي وقتي جوشكاري دو قطعه مطرح مي گردد يكي از موارد مهم كه از ه

تا بتوان از سالمت جوش اجرا شده . كنترل و بازرسي آن ميباشد روشهاي مورد توجه قرار مي گيرد 

 NDT(هاي غير مخرب آزمون " به اين روشها. بدون تخريب اطمينان حاصل نمود

()"Nondestructive test(  بدون  مقاطع جوشكاري شده در بازرسي غير مخرب   .گفته مي شود

گرفته و عيوب احتمالي آن شناسايي شده و برطرف تغيير يا از بين رفتن آن ، مورد بررسي قرار 

م آز آنها در حال حاضر روشهاي متعدد و متنوعي در صنعت استفاده شده و هر كدا .ميگردد

انتخاب نوع روش آزمون بستگي به موارد مختلفي . محدوديت ها و مزاياي خاص خودش را دارد

 :دارد از جمله 

 .جوشكاري شده استنوع فرآيند و پروسه اي كه قطعات به وسيله آن  -1

 نحوه اتصاالت و ضخامت قطعات مورد استفاده -2

 محدوديت يا قابليت هاي روش غير مخرب  -3

 استاندارد مورد استفاده و شرايط پذيرش جوش -4

 

 آزمونهاي غير مخربروش هاي 

 ) VT  )Visual test بازرسي چشمي -1

معموال توسط خود شخص جوشكار انجام مي شود و بالفاصله بعد از اجراي كه اولين كنترل جوش 

بنابراين . جوشكاري ظاهر جوش را ديده و بعضي موارد ظاهري را تشخيص و بررسي مي نمايد

وحتي اگر بخواهيم از روشهاي ديگر غير . جزء بازرسي هاي اوليه ميباشد )  VT(بازرسي چشمي 

اغلب . مخرب استفاده كنيم بايد ابتدا يك بازرسي چشمي خوب روي جوش انجام داده باشيم 

ضروري است كه جوش از نظر ترك هاي ريز و يا عيوب داخل جوش  هم كنترل  شود و براي 

در كنترل چشمي ابعاد واندازه جوش اجرا شده نيز . از روشهاي ديگر استفاده مي گردد اينكار



، گرده جوش ، طول جوش اجرا شده وساير جوشو  اندازه و ساق  : مواردي مانند. كنترل مي گردد 

مچنين ميزان نفوذ ه .شده و صحت آن با نقشه هاي قطعات كنترل مي گردد بررسي موارد ابعادي

صاالتي كه از يك طرف جوشكاري مي شوند و يا لوله هاي كه جوش نفوذي بايد اجرا جوش در ات

براي سهولت ديد مي توان ازذره بين و يا چراغ قوه استفاده نمود و براي . شود كنترل مي گردد 

 .جوش از شابلن هاي مخصوص استفاده مي گردد ابعادياندازه گيري 

 ) PT   )Penetrant Testتست مايعات نافذ  -2

در اين روش ازسه .به منظور تشخيص عيوبي كه به سطح راه دارد از روش فوق استفاده مي گردد

نوع اسپري يا محلول استفاده شده كه ابتدا توسط محول نفوذ كننده كه به رنگ قرمز ميباشد به روي 

ميز جوش توسط محلول پاك كننده ، ت) دقيقه 20حدود (جوش اسپري شده و بعد از مدت زمان

پوشيده شده ودر  شده و توسط محلول ديگري كه به رنگ سفيد ميباشد  و ظاهر كننده نام دارد

نگي ماده قرمز رنگ در روي سطح ئيصورتي كه عيوب سطحي در جوش باشد بر اساس خاصيت مو

قبل از اجراي تست بايستي محل جوش را كامال تميز . كندسفيد ظاهر شده و عيب را نمايان مي 

البته تكنيك ها و مواد ديگري . از چربي ، سرباره و يا آلودگي هاي ديگر را برطرف نمود  نموده و

 .نيز ممكن است در روش فوق استفاده شود

 ) RT )Radiography Test راديوگرافي -3

يج در صنعت جوشكاري كه براي كنترل جوش از آن استفاده مي گردد يكي از روشهاي مهم و را

كه  و يا اشعه گاما  ايكسق راديوگرافي با اشعه ياشد كه با استفاده از دو طرروش راديوگرافي ميب

اشعه به سمت قطعه  دراين روش. انجام مي گردد قابليت نفوذ در بسياري از مواد را دارا ميباشند

بر روي  و قسمتي از آن جذب ومقداري از آن در طرف ديگر  هدايت شده و پس از عبور از قطعه

اگر جوش سالم و يكنواخت باشد .  مي گردد منعكس مخصوصي كه پشت قطعه قرار داده شده فيلم 

با غلظت يكنواخت فيلم را متاثر كرده و اما اگر در مسير اشعه عيوبي مانند حفره گازي و يا سرباره 

اشعه در اين مواضع كمتر جذب شده و با شدت بيشتري بر روي فيلم تاثير مي  وجود داشته باشد

پس از ظهور فيلم و مطالعه لكه هاي تاريك تر مي توان موقعيت و . ايد و آن را تاريكتر مي كند نم

ضخامت و مشخصه هاي داخلي قطعه باعث مي شود نقاطي روي فيلم  اندازه عيب را تشخيص داد

اشاره نمود  تستاز محاسن اين روش مي توان به مستند بودن نتايج .  تاريك و يا روشن ديده شوند



البته هنگام كار با روش فوق . موجود در جوش قابل تشخيص ميباشد يعيوبهمه ، ضمن اينكه تقريبا 

 .رعايت مسائل ايمني مهم ميباشد

 ) UT   )Ultrasonic Testروش اولتراسونيك  -4

اندازه عيب . براي تشخيص موقعيت ) MHZ ۲۰(در اين آزمايش ارتعاشات يا امواج فركانس باال 

مي  استفاده و حتي ضخامت جوش يا قطعه كارسطحي و عمقي نظير ترك ، سرباره محبوس شده 

شود اصول كلي اين روش بدين ترتيب است كه امواج مافوق صوت پس از عبور از قطعه كار در 

دهنده  مي توان طرف ديگر سطح منعكس شده و توسط گيرنده دريافت شده و در صفحه نشان 

اگر كوچكترين عيبي در مسير اين امواج باشد تمام يا قسمتي  . موج رفت و برگشت را مشاهده كرد 

از .از موج در برخورد با اين عيب منعكس مي شود و در روي صفحه مانيتور كامال مشهود خواهد بود

ودن بزرگي موضع مزاياي اين روش سرعت عمل زياد ، حساسيت خوب ، هزينه كم و نا محدود ب

مورد بازرسي اشاره كرد و از محدويت هاي آن نياز به سطح صاف و عدم كاربرد آن براي جوشها و 

 .اتصاالت  با شكل هاي پيچيده و همچنين نياز به شخص ماهر و با تجربه ميباشد

هنگام بازرسي مقاطع جوشكاري شده توسط آزمايشات غير مخرب به نكات مهم ذيل بايستي  در 

اجراي آزمون غير مخرب جوش بايستي توسط افراد آموزش ديده و ماهر انجام شود  -1: توجه كرد

، ضمن اينكه تفسير نتايج آزمون نيز بايستي توسط افرادي كه آموزشهاي تخصصي الزم راديده و 

حد پذيرش و مقبوليت  -2. هينامه هاي مربوط از مراجع ذيصالح هستند  انجام گردد داراي گوا

جوش هاي اجرا شده از قبل مشخص گردد تا مفسر آزمون بتواند نظر كارشناسي الزم را در 

 .خصوص رد يا قبول نمودن جوش اعالم نمايد

 


