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 سرمقاله

کمبود ارتباب صنعت و دانشگاه از جمله معضالت و مشکالت فعلی در جامعه علمی و صنعتی است. این درد کانه که 

قب ماندگی های جدی را به جامعه عالبته داروهای بسیار ارزان قیمتی دارد از منار اقتصادی و رشد علمی آسیب ها و 

موده است. یکی از راهکارهای بابود این ارتباب نزدیک کردن متن کنفرانس های علمی به مرز نیاز جامعه تحمیل ن

صنعتی است. هر چند مرز دانش جاانی برای ثبت مقاالت معتبر بسیار مام است اما با توجه به فاصله بین مرز دانش 

 جز کارکردن ما و خوردن دیگران در بر ندارد.جاانی و کاربردی نمودن علوم در کشور، به نار می رسد نتیجه ای 

کنفرانس های علمی به واسطه جایگاه حرفه ای که به عنوان آینه تحقیقات در علوم خاص تلقی می شوند باید در مورد 

ر این مام در مورد مقاالت منتش د.نمرتب  بودن مقاالت و تحقیقات با نیاز صنعت کشور مقررات جدید و استواری بنا گنار

ده در نشریات معتبر داخلی نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا با اندکی تغییر زاویه دید حلقه ارتباب صنعت و دانشگاه ش

 برقرار و محکم شود.

امید اسررت با هماهنگی و مدیریت مدبرانه مسررئولین امر از جمله انجمن های علمی کشررور در آینده نزدیک شررراهد 

 در صنایع کشور باشیم. انشگاهید شکوفایی و کاربردی شدن تحقیقات

 

   ایمانیان نجف آبادی رضا                                                                                    

 های غیر مخرب مدیر مسئول نشریه جوشکاری و آزمایش                                                                                    
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ساختار ریز و  مكانیكی خواص  بر جوشكاري ورودي حرارت اثر  

 شده گري ریخته سیلیسیم – آلومینیوم آلیاژ HAZ منطقه

 جامد نیمه روش به

 

 دکتر حامد ثابت 

گروه ماندسی مواد و متالورژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج  دانشیار  

 

 

 چكیده

گری شررده بود به ابعاد ( ریختهSCC( که به روش نیمه جامد )Si 7%- Al) 536Aینیوم در تحقیق حاضررر آلیاژ آلوم

mm 9  ×31  ×01 سر گونیا کنار یکدیگر قرار گرفتند و تحت ماشرینکاری و بعد از آماده سرازی اولیه، به صرورت سربه

پاس جوشکاری شدند، نتایج  در یک GTAW(TIG)شرای  مختلف با استفاده از فلز پرکننده هم جنس فلز پایه به روش 

درشت تر شده و  HAZ( منطقه های اولیه )فازآزمون متالوگرافی مشخص نمود که با افزایش حرارت ورودی اندازه دانه

ها با افزایش حرارت ورودی افزایش نمونه HAZمقدار فاز یوتکتیک این منطقه کمتر شده است، از طرفی سختی منطقه 

ای هباشد، نتایج    آزمونهای حرارتی ناشی از  وب موضعی مناطق یوتکتیک میفت که علت آن ناشی از ایجاد تنشیا

 یابد.ها کاهش مینیز نشان دادند که با افزایش حرارت ورودی انرژی ضربه نمونه HAZضربه منطقه 

 

 HAZ  ، آلومینیوم، نیمه جامد،GTAWحرارت ورودی،   کلمات کلیدي:
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 مهمقد

آلیاژهای آلومینیوم بعلت سبکی و مقاومت به خوردگی خوب در صنایع مختلف از جمله خودروسازی و دریایی مورد 

به دو دسته کارپنیر و ریختگی  A.A[، آلومینیوم و آلیاژهای آن براسراس اسرتاندارد 1گیرند ]اسرتفاده وسریعی قرار می

سیلیسیم پرمصرفترین آلیاژ در بین خانواده آلیاژهای ریختگی  -[. آلیاژ ریختگی آلومینیوم1و2شوند ]تقسریم بندی می

توان به قابلیت سررریلیسررریم می -گری آلیاژهای آلومینیوم[، از مامترین خصررروصررریات ریخته5باشرررند]آلومینیوم می

اض بگری خوب، سیالیت باال، انقباض کم و استحکام مناسب اشاره نمود، در مقابل جنب گاز و تشکیل حفره، انقریخته

 1461[. در سرررال 9گردد ]گری این آلیاژ محسررروب میهای ریختههای بین دندریتی از مامترین محدودیتو جدایش

گری آلیاژهای ای از مشرررکالت ریختهگری سررررد( را برای رفع پاره)ریخته 2گری نیمه جامد[ روش ریخته3] 1فلمینگ

مای مناب تا دمای شرروع انجماد و سسس هم زدن کنترل آلومینیوم )سریلیسریم( ابداع نمود، در این روش با کاهش د

های برشی درون مناب، بازوهای دندریتی شکسته و شرده مناب در اتمسرفر گاز آرگون، با ایجاد تالطم و تشکیل تنش

گردد، عملیات هم زدن که با کنترل دمای مخلوب مایع و جامد انجام می شود تا قبل از ساختاری هم محور حاصل می

گری های فلزی ریختهد کامل خمیر حاصرل ادامه یافته و در انتاا خمیر )مخلوب مایع و جامد( حاصل درون قالبانجما

[، از مامترین مزایای تولید قطعات به روش نیمه جامد 3و6گردند تا شرررکل ناایی قطعه موردنار حاصرررل گردد ]می

های بین دندریتی گازی و انقباضررری و خواص هتوان به یکنواختی ترکیب شررریمیایی آلیاژ ریخته شرررده، حن  حفرمی

پیستون مثالاایی از قطعات  -رینگ -[. پوسته سیلندر6گری اشاره نمود ]مکانیکی باالتر نسربت به شرای  عادی ریخته

[، قطعات منکور در بسیاری از موارد نیازمند 7باشند ]سیلیسیم می –ریختگی نیمه جامد از جنس آلیاژهای آلومینیوم 

[، برای جوشکاری این نوع قطعات  استفاده از فلز پرکننده هم جنس فلز پایه به 7و0باشند ]ری )تعمیراتی( میجوشرکا

[، از مامترین مشکالت جوشکاری 0های متداول جوشکاری آلیاژهای آلومینیوم توصیه شده است ]همراه اصول و روش

[ به 4عنوان شررده اسررت ] HAZاص مکانیکی منطقه آلیاژهای ریختگی نیمه جامد تغییرات وسرریع در ریزسرراختار و خو

[، این 11و4دهد ]پنیری این آلیاژها را در محدوده نامناسررب )ضررعیف( قرار مینحوی که این تغییرات قابلیت   جوش

بر ریزساختار و  GTAWتحقیق نیز بر همین اسراس انجام شرده اسرت و هد  آن بررسی اثر حرارت ورودی جوشکاری 

 باشد.( میSSC( نیمه جامد )536Aآلومینیوم ریختگی ) HAZطقه خواص مکانیکی من

 

 

 

                                                           
1 . Fleming 

2 . Semi Solid Casting (Rheocasting) 
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 روش تحقیق

( با ترکیب شرریمیایی ارا ه شده در 536Aسریلیسریم ) –جات انجام آزمایش ها صرفحاتی از جنس آلیاژ آلومینیوم 

کیلوگرمی  31 ایگری نیمه جامد تایه شدند، برای این مناور عملیات  وب در یک کوره بوتهبه روش ریخته 1جدول 

با سروخت گاز طبیعی انجام شرد، پس از تایه مناب و اصرالح ترکیب شیمیایی، گاززدایی و فالکس زنی انجام و سسس 

ای تخلیه گردید و عملیات هم زدن به کمک کیلوگرم( درون بوته گرافیتی پیشگرم شده 11ای )مناب به صورت مرحله

دور در دقیقه تحت پوشش گاز آرگون انجام شد،  61ومینا با سرعت یک پروانه فوالدی روکش کاری شرده با پوشرش آل

جات کنترل عملیات، دمای مخلوب )مناب و جامد( توس  یک پیرومتر نوری کنترل گردید، عملیات هم زدن تا دمای 

 درجه سررانتی گراد ادامه یافت و با رسرریدن به دمای منکور مخلوب )مناب و جامد( خمیری شررکل از درون بوته 303

کیلوگرم پرس  31گری و با بار متر ریختهمیلی 231×231×6خارج و به درون قالب فلزی کتابی با سیستم آبگرد به ابعاد 

های ریخته شرده از درون قالب تخلیه و به کارگاه ماشینکاری منتقل شردند، بعد از انجماد کامل و سرردشردن، شرمش

از آناا ماشینکاری گردید، در مرحله بعد قطعات ماشینکاری شده میلی متر  01×31×9قطعه به ابعاد  0شردند، و تعداد 

( TIGمیلی متر توس  نگادارنده کنار یکدیگر مستقر و سسس به روش ) 3/1به صرورت سرر به سرر گونیا با زاویه ریشه 

GTAW ( طی یک پاس با فلز پرکنندهER4010مناسررب با حرارت ) 2های ورودی متفاوت جوشررکاری گردیدند، جدول 

 دهد.رای  جوشکاری نمونه ها را نشان میش

های متالوگرافی نوری، سختی سنجی و ضربه ها تایه شدند و آزموننمونه HAZبعد از جوشرکاری قطعاتی از منطقه 

( به کمک یک دستگاه میکروسکوپ HF 1%بر روی آن انجام شد، آزمون متالوگرافی نوری در حالت بعد از اچ )محلول اچ

ها و درصد فازهای موجود در هر انجام شد و اندازه دانه 1مجاز به سیستم آنالیز تصویری BX51M Olympusنوری مدل 

گرم نیرو با  311گیری گردید. آزمون سرختی سنجی به روش سختی سنجی میکروسکوپی ویکرز تحت بار نمونه اندازه

از مناطق مجاور جوش  2ت سایز کوچکانجام گردید. آزمون ضرربه نیز به صور Struers-Duraminاسرتفاده از دسرتگاه 

نمونه ضررربه تحت آزمایش  5انجام گردید، الزم به  کر اسررت که جات افزایش دقت نتایج آزمون در هر منطقه حداقل 

 قرار گرفتند که متوس  نتایج آناا معیار انرژی ضربه در نار گرفته شد.     

 نتایج و بحث

رابطه بین حرارت  1دهد، شکل های جوشکاری شده را نشان مینمونه HAZنتایج آزمون متالوگرافی منطقه  5جدول 

دهد، همانگونه که مشخص است با افزایش حرارت را نشان می HAZمنطقه متفاوت  5( در ها )فاز ورودی و اندازه دانه

 های یابد، همچنین بیشترین رشد دانهافزایش می HAZلف در مناطق مخت های فاز ورودی جوشرکاری اندازه دانه

                                                           
1 . Image Analysiser 

2 . Subsize 
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گردد، به نحوی )خ   وب( مشاهده می 1های ورودی متفاوت در منطقه های جوشرکاری شده با حرارتدر کلیه نمونه

 3/1)فاصرله  2ها در مناطق زرگتر از اندازه دانهدر منطقه خ   وب ب های که در یک حرارت ورودی ثابت اندازه دانه

باشررد، عالوه بر این در یک حرارت ورودی ثابت اندازه میلی متر از خ   وب( می 5)فاصررله  5میلی متر از خ   وب( و

ی با افزایش حرارت ورودی ناش HAZمنطقه  5است، علت افزایش اندازه دانه ها در  5بزرگتر از منطقه  2های منطقه دانه

ها در خ  تر بودن دانه[، علت درشررت11و  11باشررد ]ناشرری از  وب جزیی مناطق بین یوتکتیکی می از ادغام دانه 

 2ها را در منطقة اندازه دانه 2[. شررکل 11باشررد]تر مناطق بین یوتکتیکی در این مناطق می وب ناشرری از  وب کامل

جوشکاری شده با حرارت ورودی  برای نمونه HAZوب( میلی متر از خ    3/1)فاصله 
mm

kj60/ دهد.نشان می 

 5نماید که با افزایش حرارت ورودی جوشررکاری از مقدار فاز یوتکتیک در مشررخص می 5همچنین بررسرری جدول 

 های کتیک در دانهشرود که علت آن ناشری از  وب و انحالل موضعی فاز یوتکاسرته می HAZمنطقه مختلف اطرا  

مشخص می نماید که در یک حرارت ورودی ثابت از سمت فلز پایه به  5[، عالوه بر این نتایج جدول 11و12باشرد ]می

یابد که علت آن باالتر بودن درجه حرارت در خ   وب ای کاهش میسرررمرت خ   وب میزان فراز یوتکتیک بین دانه

ام تر انجای کاملباشررد که بدین ترتیب  وب و انحالل موضررعی فاز یوتکتیک بین دانهمی HAZتر نسرربت به مناطق دور

 [.12گردد ]می

دهد، همانگونه که مشخص است در یک حرارت ورودی های مختلف را نشان مینتایج آزمون سختی نمونه 9جدول 

ی های پس ماند ناشبد که علت آن ناشی از تنشیاها از سمت فلز پایه به سمت خ   وب افزایش میثابت سختی نمونه

ها در خ   وب [، به نحوی که باالترین سختی در کلیه نمونه12باشد ]ای میاز  وب موضعی فازهای یوتکتیک بین دانه

های پس ماند باالتر نسبت به سایر گردد، که علت باالتر بدون سختی این مناطق ناشی از وجود سطح تنشمشاهده می

دهد که با افزایش حرارت ورودی در یک منطقه نشررران می 9[، همچنین بررسررری جدول 12باشرررد]می HAZ مناطق

ویکرز( این مناطق مربوب به نمونه  174یرابرد به نحوی که باالترین سرررختی )سرررختی افزایش می HAZمترالورژیکی 

جوشرررکاری شرررده با حرارت ورودی 
mm

kj60/ تی با افزایش حرارت ورودی در مناطق باشرررد، علت افزایش سرررخمی

[. بررسرری و مقایسرره نتایج 15باشررد]ناشرری از وجود تنش پس ماند باالتر در این مناطق می HAZمتالورژیکی مختلف 

و میزان فاز یوتکتیک بین  های نماید که سرختی با )ریزسرراختار( اندازه دانهاین موضروع را مشررخص می 9و5جدول 

ای سختی در مناطق و کاهش مقدار فاز یوتکتیک بین دانه های باشد به نحوی که با افزایش دانهای در ارتباب میدانه

 یابد.ها افزایش مینمونه HAZمختلف 

ایش دهد، همانگونه که مشررخص است با افزهای مختلف را نشران مینتایج آزمون ضرربه نمونه 5و شرکل  3جدول 

یابد، همچنین دریک حرارت ورودی ثابت انرژی ضررربه در کاهش می HAZحرارت ورودی انرژی ضررربه مناطق مختلف 

با افزایش حرارت  HAZکمتر است، علت تغییرات در انرژی ضربه مناطق مختلف  HAZخ   وب نسربت به سایر مناطق 

[. به نحوی 15باشد ]ای میق یوتکتیکی بین دانهورودی ناشی از تنش های پس ماند حرارتی در اثر  وب موضعی مناط
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که کمترین انرژی ضررربه 
247

cm

j  در خ   وب نمونه جوشررکاری شررده با حرارت ورودی
mm

kj60/ شررود، دیده می

در ارتباب ها نماید که انرژی ضررربه با سررختی نمونهاین موضرروع را مشررخص می 3و9بررسرری و مقایسرره نتایج جدول 

 باشد. و مناطقی با سختی باالتر از انرژی ضربه کمتری برخوردار هستند.می

 نتیجه گیري

ها افزایش و مقدار فازیوتکتیک بین دانه اندازه HAZبا افزایش حرارت ورودی جوشرررکاری در یک منطقه مشرررخص  -1

 یابد.ای کاهش میدانه

ز پایه به سرررمت خ   وب افزایش و مقدار فازیوتکتیک بین ها از سرررمت فلدر یک حرارت ورودی ثابت اندازه دانه -2

 یابد.ای کاهش میدانه

 یابد.افزایش و انرژی ضربه کاهش می HAZبا افزایش حرارت ورودی سختی در یک منطقه مشخص  -5

 یابد.در یک حرارت ورودی ثابت سختی از سمت فلز پایه به سمت خ   وب افزایش و انرژی ضربه کاهش می -9

 شد.باای مرتب  میها و مقدار فازیوتکتیک بین دانهدانهبا سختی و سختی با اندازه HAZه مناطق مختلف انرژی ضرب -3
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 A 536سیلیسیم  -ترکیب شیمیایی )درصد وزنی( آلیاژ آلومینیوم -1جدول 

Si Mg Fe Ti Cu Mn Ni Al 

 باقیمانده 115/1 119/1 119/1 111/1 175/1 571/1 205/7

 

 های مختلفهشرای  جوشکاری نمون -2جدول 

 نوع فرآیند دستی GTAW ولتاژ 19-13ولت 

min
Cm 23-11 سرعت جوشکاری AC نوع جریان 

ER 4010 (AWS A5.10) فلز پرکننده mm9/2 قطر الکترود 

mm 2/1 تنگستن + قطر فلز پرکننده 

 اکسید توریم 2% 
 نوع الکترود

 گاز محافظ آرگون خالص

min
Llit12 زاویه راس الکترود 61 -73درجه  نرخ دبی گاز 

mm
Kj6/1- 3/1- 9/1- 5/1 شدت جریان 111-151آمسر  حرارت ورودی 
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 *نتایج آزمون متالوگرافی -5جدول 

متر فاصله از خ  میلی 5

 (5 وب )منطقه 

متر فاصله از خ   وب میلی 3/1

 (2)منطقه 
 (1خ   وب )منطقه 

 

HAZ 

mm
Kj  

 حرارت ورودی 

فاز یوتکتیک 

)%( 

اندازه دانه 

)m( 

فاز یوتکتیک 

)%( 

اندازه دانه 

)m( 

 فاز یوتکتیک 

)%( 

اندازه دانه 

)m( 

51 64 25 01 10 45 5/1 

23 01 21 42 16 116 9/1 

25 41 17 114 15 121 3/1 

10 117 13 125 11 159 6/1 

 %53میکرون و درصد فاز یوتکتیک=  30( فلز پایه= های )اندازه دانه -*

 

 (HV 0.5نتایج آزمون سختی سنجی میکروویکرز ) -9جدول 

متر فاصله از خ  میلی 5

 (5 وب )منطقه 

متر فاصله از خ   وب میلی 3/1

 (2)منطقه 

خ   وب 

 (1)منطقه 

 

     HAZ 

  
mm

kj  حرارت ورودی 

125 159 191 5/1 

155 195 132 9/1 

196 133 166 3/1 

133 167 174 6/1 

 ویکرز 114سختی فلز پایه=  -*
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( *نتایج آزمون ضربه -3جدول 
cm

j
( 2

 

متر فاصله از خ  میلی 5

 (5 وب )منطقه 

متر فاصله از خ   وب میلی 3/1

 (2)منطقه 

خ   وب 

 (1)منطقه 

 

      HAZ 

  
mm

kj  حرارت ورودی 

01 79 64 5/1 

76 64 61 9/1 

71 63 35 3/1 

66 33 97 6/1 

(انرژی ضربه فلز پایه=  -*
cm

j
( 2 09 

 

 HAZا در سه منطقه مختلف ارتباب بین حرارت ورودی و اندازه دانه ه -1شکل

 

 میلی متری از خ   وب( 3/1) 2اندازه دانه های منطقه -2شکل

مربوب به نمونه جوشکاری شده با حرارت ورودی
mm

Kj 6/1 

0
20
40
60
80

100
120
140
160

فلز پایه 0/3 0/4 0/5 0/6

ها 
ه 

دان
ه 

از
د

ان
(

تر
وم

کر
می

)

Kj/mmحرارت ورودی

خط ذوب

وبیک و نیم میلی متر فاصله از خط ذ

سه میلی متر فاصله از خط ذوب

100µm 
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 HAZارتباب بین حرارت ورودی و انرژی ضربه در سه منطقه مختلف  -5شکل

0
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20
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فلز پایه 0/3 0/4 0/5 0/6

ها 
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دان
ه 

از
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ان
(
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وم

کر
می

)

Kj/mmحرارت ورودی

خط ذوب

یک و نیم میلی متر فاصله از خط ذوب

سه میلی متر فاصله از خط ذوب
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 !فوالدي هاي سازه رپائیب و ساخت در شده فراموش فرمان ده 

 

 رضا ایمانیان نجف آبادی

  ایران فوالدی های سازه انجمن تکنولوژی ماندسی و فنی خدمات کمیته ر یس 

 

 

بوده اما این مقوله  ساخت و سازکیفیت در ساخت و برپا ی سازه های فوالدی از دیرباز مورد عالقه همه دست اندرکاران 

در بسیاری از موارد به فراموشی  ،کیفیت ایجادمبود دانش و نگرش هزینه بر بودن های بیشرماری نایر ک در کنار آفت

 سسرده شده است.

از زمان ابالغ بازرسری سازه های فوالدی پایتخت زنگ بیدارباشی در  هنمان نواختن گرفت. زنگی که آهنگ آن غیرت 

راهکارهای مثمر ثمر را نوید می داد. بر این ماندسری و تدبیر سریستماتیک ما را تحریک و نگارش و ثبت وقایع و ارا ه 

پایه فارسرت کنترلی با توجه به اصول ماندسی مبح  دهم و یازدهم تایه و ضمن آموزش کارکنان اثربخش بودن آن 

 31در ثبت و ضرب  واقعیت های فعلی در سراخت و برپا ی سرازه های فوالدی را راستی آزما ی کردیم. البته نسبت به 

ت های قابل توجای داشرته ایم اما در اجرای اصرول ماندسی و الزامات قانونی پای لنگی داریم مثال سرال قبل پیشررف

 زدنی.

مورد از مامترین مشرکالت مربوب اشاره و ضمن ارا ه تصاویر مرتب  راهکارهای پیشناادی برای رفع این  11در زیر به 

 مشکالت ارا ه می شود:

 

 5-9-9-52 دهم فرمان اول: مبحث
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سریاری از معضالت از همین مرحله اول یعنی سازنده واجد شرای  فنی شروع می شود.  سازه های فوالدی بلند مرتبه ب

که قرار اسرت در برابر بارهای وارده از جمله زلزله احتمالی مقاومت کنند چنان در چنگ اسررتادنما های استاد ندیده و 

به زحمت از باریکه چشم و لنز دوربین توانستیم بشنویم. جا ی که  دالالن کم انصرا  کیلو ی افتاده اند که صدایشان را

 نه اثر از جوشکار واجد شرای  بود و نه اثر از کنترل کیفیت توس  سازنده، که ما را یاد خیام انداخت که می گفت:

 خرموش  و  گرویا  کروزه هزار دو دوش       دیردم  بررودم   گرری کروزه  کرارگره در

 فروش  کوزه و خر کوزه و گر کوزه گفتند       کو  مرن  با  حررال زبان  به یک هررر

: اجرای طرح تا ید صرالحیت حرفه ای و تایه فارست طبقه بندی شده سازندگان صالحیت دار راه حل پیشننهادي

 .اده از این فارستسازه های فوالدی با همکاری مرکز ملی تا ید صالحیت ایران و الزام مالکان و سرمایه گناران به استف

 الف بند 9-9-9-52 دهم مبحث فرمان دوم:
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تایه، تا ید و از همه مامتر اجرای مشخصات  اما باور کنید اساسی است. به نار برسردالبته شراید کمی دسرت و پاگیر 

هات این هم در ساخت و هم در برپا ی اهمیت ویژه ای دارد. برخی از مامترین اشتبا  ”WPS”دستورالعمل جوشکاری

 موضوع عبارتند از:

مطابق الزامات طرح لرزه ای مواد مصرفی جوشکاری باید دارای خاصیت تافنس یا همان چقرمگی متناسب با  -1

به دلیل دارا نبودن این شرای  در  E6013فلز پایه و بابود یافته باشرند. در صورت استفاده از الکترود سری 

به دلیل خاصیت   E6013نوع اسرت. بدیای اسرت الکترود همه سرازه های فوالدی در همه ضرخامت ها مم

پیگیری سررریع) ره مناب قبلی به  ره مناب بعدی به راحتی پیوسررته  می شررود( همواره مورد اسررتقبال 

به دلیل  EXX18جوشرررکاران قرار گرفته و به آن الکترود نرم می گویند و در مقابل به الکترود های سرررری 

 پخت قبل از استفاده تامت خشکه بودن می زنند!اندکی سختی اجرا و نیازمندی 

است  AWS D1.1استفاده از مشخصات دستورالعمل جوشکاری از پیش تا ید شده فق  منحصر به استاندارد -2

مطرح می گردد به  AWS D1.8و هنگامی که موضوع الزام طرح لرزه ای و اساسی بودن استفاده از استاندارد 

اربری ک شده تا ید پیش از جوشکاری دستورالعمل مشخصاتاستاندارد دیگر دلیل لزوم آزمایش ضربه در این 

 ندارد.
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: تایه بانک مشرخصات دستورالعمل جوشکاری استاندارد شده بواسطه آزمایش های تا ید بر پایه راه حل پیشننهادي

 الزامات طرح لرزه ای و الزام سازندگان بر استفاده از این مجموعه .

 ب بند 9-9-9-52 دهم مبحث فرمان سوم:
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باترین دستورالعمل ها بدون جوشکاران واجد شرای  و تا ید صالحیت شده عمال بی کاربرد و بی فایده خواهد بود. این 

در حالی است که کشور ما بواسطه نیروی کار بسیار ماهر در حوزه نفت و گاز و آموزش های رایگان سازمان فنی و حرفه 

ی ندارد اما سرودجویان کارگران ساده را به جای جوشکاران جا زده و از این طریق ضمن ای در این زمینه کمبود خاصر

 وارد کردن خسارات بیشمار به سازه های سرمایه ملی درآمد نامشروع بسیاری به جیب می زنند.

ت از : همکاری با سازمان فنی و حرفه ای کشور و دریافت فارست جوشکاران دارای تا ید صالحیراه حل پیشننهادي

 سازمان فنی و حرفه ای و الزام هر پروژه و هر سازنده به استفاده از فارست جوشکاران موجود در این بانک اطالعاتی.

 

 د بند 9-9-9-52 دهم مبحث فرمان چهارم:

 

 

VT اگر چه آسان بود     مزیتش خیلی فراوان بود 

VT      عیوب شود برکنار 111ز  01اگر درست شود برقرار 
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در مرحله اول باید توس  کارشناس کنترل کیفیت سازنده انجام شود تا از به وجود آمدن   VTی چشمی یا همان بازرس

عیوب و ناپیوسررتگی ها جلوگیری کند و در مرحله بعد توسرر  یک بازرس واجد شرررای  به مناور یافتن موارد معیوب 

 ارزیابی گردد. در این زمینه نیز معضالت خاصی داریم:

قه ای و درصررد های سررلیقه ای آزمایش و عدم صرردور گواهینامه اصررولی اجرای آزمایش های غیر اجرای سررلی -1

 مخرب از طر  شرکت های مجری بواسطه تمایل به کاهش هزینه ها و استفاده از نفرات فاقد تا ید صالحیت.

حفظ و صیانت  ارتباب مستقیم مالی مجریان آزمایش های غیر مخرب و سازندگان که خود گاها منتای به عدم -2

 از اصل استقالل بازرسی می شود.

عقد قراردادهای بازرسرری فنی بر مبنای کیلوگرم، کیلوگرم و حداقل شررارژ ماهیانه و یا متر مربع که بر خال    -5

روش نفر ماه درآمد بازرس را مسررتقیما به میزان و حجم تا یدات وی وابسررطه کرده و دودمان اصررل اسررتقالل 

 هد.بازرس را به باد می د

ده کیفیت برپا ی هر سازن کنترل کارشناس: ثبت مشرخصرات کارشناس کنترل کیفیت ساخت و راه حل پیشننهادي

ویژه هر پروژه و الزام شررکت های مجری آزمایش های غیر مخرب به ثبت فارسرت کارشرناسان دارای تا ید صالحیت 

ارداد بازرسی بر مبنای نفر ماه با تعریف دقیق خود و ممنوعیت اجرای ناقص درصد آزمایش ها همچنین الزام به عقد قر

 ویزگی های و مشخصات بازرس فنی.

 6-3-9-9-52 دهم مبحث فرمان پنجم:
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اول فکر می کردیم مشکل فق  از اجرا است بعد در بازدیدی متوجه شدیم یک طراح زحمت کشیده و استفاده از واشر 

 مفنری را در اتصاالت اصطکاکی مجاز دانسته. فامید

 است ایوان نقش بند در خواجه                     است ویران ندب پای از خانه

میلی متر بین فلنج ها فاصله باقی مانده آیا اصطکاک به وجود  1فق   "حتی بدتر از آن شرخصری تماس گرفت و گفت

فرق بین پیچ و ماره  آمده کافی اسررتد دیگر فامیدم که این یک قلم کار بنیادی و آموزش اسرراسرری الزم دارد. هنوز

اصرطکاکی و اتکا ی برای بسریاری از دست اندر کاران مشخص نیست. هنوز آزمایش های مربوب و حتی استانداردها را 

هم نمیشرناسریم. برخی آزمایشرگاه ها هم که دیگر در سرعت زیاد کسب درآمد اصول حرفه ای و ماندسی را فراموش 

 بخواهند آزمایش می کنند و کاغن صادر می کنند !کرده اند و هرچه بخواهید را هر طور که 

را حل پیشناادی: طراحی سیستم های آموزشی ویژه پیچ و ماره و اتصاالت اصطکاکی برای طراحان ، نارران، بازرسان 

و سرازندگان سرازه های فوالدی به صرورت بسیار گسترده.  طبقه بندی آزمایشگاه های مجاز برای پیچ و ماره بواسطه 

 با مرکز ملی تا ید صالحیت ایران. همکاری

 

 5-6-8-5-55 یازدهم مبحث  1-9-52 دهم مبحث فرمان ششم:
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یادمان رفته که فوالد رو ین تن نیسررت و محافات می خواهد. رنگ ها طراحی می خواهند و تناسررب آناا با شرررای  و 

شده باشد. همه اجزاء از جمله مامترین  مدت زمان سراخت و شررای  و حساسیت های باره برداری باید از قبل معلوم

آناا یعنی پیچ و ماره نیازمند محافات از خوردگی اسرت. راستی می دانستید عمر سازه فوالدی تقریبا تناا به مباح  

 خوردگی بستگی داردد

ی ی برطر  مهزار باانه از قبیل فوالدش نو اسرت! فضای کافی نداریم! اطرا  ما صنایع باداشتی وجود دارد! با برس زن

شود! و... را ارا ه می دهند تا عملیات بالستینگ انجام نشود. همین اول آب پاکی روی دست همه بریزیم: اجرای عملیات 

بالستینگ بر روی همه سطوحی که باید رنگ آمیزی شوند الزامی است. با برس زنی حتی اکسیدهای سطحی را قلقلک 

تی سیم برس در دست شما بیشتر است . کنترل همخوانی پوشش مقاوم هم نمیدهید زیرا سرختی اکسید فوالد از سخ

 به حریق با رنگ زیر الیه فراموش نشود.
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چطور می توان پنیرفت که پرتنش ترین جزء سرازه ای یعنی پیچ و ماره ها بدون پوشرش باشند. هر چند پیچ و ماره 

 ایر داکروتایزینگ بالمانع بوده و توصیه می شود.پراستحکام را نمی توان گالوانیزه کرد اما روش های نوین دیگری ن

یادآور می شرود با توجه به قانون ملی بودن مباح  و مقررات ملی ساختمان هیچ کارفرما و یا پیمانکار سازنده ای نمی 

 تواند یک اصل از این قوانین را در قراردادهای کاری حن  نماید.

دسی خوردگی در مبح  دهم و آموزش همگانی در این زمینه : تایه قسرمت ویژه طراحی و مانراه حل پیشننهادي

 تخصصی.

 

 68-5-8-5-55 یازدهم مبحث 5-6-5-55 یازدهم مبحث فرمان هفتم:

 

 



 
 

  



 
15 

 

ISSN 4555-2345 دهم و یازدهم، شماره  49 پاییز و زمستان  

 

برنامه و نقشره برپا ی)نصرب( همیشره دوبار پشرت سر هم در جلسات گفته می شود. بار دوم برای اینکه تازگی دارد به 

توالی برپا ی و نه اصرول حرفه ای باربرداری و تنش های ناشی از برپا ی هیچ یک  گوش شرنوندگان بار اول! نه ترتیب و

آموزش داده نشرده و لنا اجرا نیز نمی شرود. استانداردهای خارجی ها را که ورق میزدم دیدم برپاکننده سازه فوالدی و 

شرررکت هایی در نار گرفته اصررول اجرا ی آن چنان اهمیتی دارد که اسررتاندارد مسررتقلی برای تا ید صررالحیت چنین 

 ..AISC 206اند

: آموزش همگانی باالخص ویژه برپاکنندگان سررازه های فوالدی بواسررطه تایه منابع آموزشرری با راه حل پیشنننهادي

 سطوح مختلف.

 

 8-6-8-5-55 یازدهم مبحث فرمان هشتم:

 

 

! سوراخ ی آن فراموش شررده استسرتون گناری و گروت ریزی آنقدر مام اسرت که اهمیت کنترل مواد و اجرای اصرول

هواگیری طراحی می شود اما وس  ستون مربعی شکل که نمیدانم بیرون زدن گروت هنگام اجرا را چه کسی می تواند 
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ماندس من خودم باالی "ببیندد یا در مواردی از بتن کارگاهی به جای گروت اسرتفاده می شود به این توجیه زیبا که: 

 "م نگناشت!سرش بودم از سیمان چیزی ک

کربولت و ماره و صفحه ستون بدون در نار گرفتن الزامات اجرا و اصول طراحی ماندسی این اجزاء به یکدیگر جوش نا

. و اصرروال در انتخاب جنس انکربولت و ماره نیز معلولیت شرردید داریم.ای کاش حداقل یکبار اسررتانداردهای می شرروند

ASTM A563  وASTM F1554  کردیم.را حداقل مرور می 

 

و انتخاب مصالح مربوطه از  آموزش همگانی در زمینه اجرای مرحله ستون گناری و گروت ریزی راه حل پیشننهادي:

 .جمله جنس انکربولت و ماره آن

 5-9-5-52 دهم مبحث فرمان نهم:

 

رغوب، پایه نامهیچ مکانیزم و سریسرتم مشخصی برای کنترل کیفیت مواد مصرفی وجود ندارد. بحران استفاده از فوالد 

پیچ و ماره فاقد کیفیت، رنگ های تا ید نشرده و گل میخ های مردود دیگر بر هیچکس پوشرریده نیست. این در حالی 

اسرت که بیشرتر تولید کنندگان داخلی اقالم منکور از کیفیت مناسبی برخوردارند. پس این فوالدهای تورق دار و رنگ 

کدام مسرریر وارد چرخه سرراخت و سرراز     می شررود که ما نمی توانیم یا  های عجیب و پیچ و ماره غیر اسررتاندارد از

 نمیخواهیم مسدود شودد قطعا مسیر بی نامی.

 

: اجرای طرح سراماندهی مواد مصررفی با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و تولید کنندگان راه حل پیشننهادي

 داخلی .
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 بل حریقحفاظت ساختمان ها در مقا سوم مبحث فرمان دهم:

اعالم، اطفاء و حفارت از حریق سرره مقوله مام در سرراختمان های سررازه فوالدی اسررت که هیچ یک نمی تواند جای 

نوع روش محافات و نحوه اجرای آن باید از مرحله طراحی سرررازه و باالخص با توجه به متغیر های  دیگری را پر کند.

 معماری انتخاب شود.

میکرون  01استفاده از مواد معدنی است باید با رنگ های آلکیدی و ضخامت های باالی به عنوان مثال اگر انتخاب شما 

خداحافای کنید. زیرا این پوشش ها در برابر رنگ  آلکیدی به مانند اسید و باز عملکرده و چسبندگی پایداری نخواهند 

شی به غیر از قالب به عرشه فوالدی داشت و یا اگر از سیستم عرشه فوالدی استفاده می کنید و در محاسبات طراحی نق

 داده اید باید این اجزاء را نیز در مقابل حریق محافات کنید.

 

: اجرای آموزش ویژه طراحی سازه های فوالدی در برابر حریق و الزام به ارا ه مستندات مربوب به راه حل پیشننهادي

 طراحی و اجرا

 

ها و دست اندر کاران آموزش دیده الزاما  ضامن عملکرد صحیح یک اما سخن پایان آنکه وجود مقررات ملی و استاندارد

فرایند نبوده و نگرش سریستمی باید در فرایند ساخت و برپا ی یک سازه فوالدی جاری شود. این نکرش سیستمی می 

تواند در قالب یک سریسرتم تضرمین کیفیت در سرازمان ناام ماندسری مستقر و عملکرد   دوره ای آن مورد پایش و 

 ارزیابی قرار گیرد.
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 ((آلتراسونیک   محصوالت تست ویژه فروش  ))

 STARMANSبرند 

 « شروع سال نوویژه  تخفیف» 

 « ویژه فروش شرایط» 
 

 هب اقدام در شروع سال نو ایران در استارمانز شرکت رسمی نماینده عنوان به اسپادان مشاور صنعت شرکت

 با(  DIO 1000 PA و DIO 1000 SFE هاي مدل) برند این آلتراسونیک یاب عیب هاي دسنتااه فروش

 فوق شرایط با آشنایی و بیشتر اطالعات کسب جهت متقاضیان. است نموده ویژه شرایط و استثنایی قیمت

 .نمایند حاصل تماس 265-63863853به شماره  شرکت این مرکزي دفتر با توانند می
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  غیرمخرب هايآزمایش در کیفیت تضمین

 

 هاي غیرمخربعوامل انسانی در آزمایشاثر قسمت اول: 

 

 دیاکو کرمی

 دانشجوی کارشناسی ارشد ماندسی جوشکاری

Deyako.karami@gmail.com  

 

 مقدمه  -5

ا تضمین کیفیت در حوزه صنعت بسیار تاکید ( به عنوان یک ابزار کنترل یNDTهای غیرمخرب )بر اهمیت آزمایش

 های غیرمخرب روز به روز بیشتر وشود. با پیشرفت سریع و روزافزون تحقیقات و تکنولوژی، پیچیدگی حوزه آزمایشمی

های جدیدتر در تر خواهد شد. تحقیقات نوآورانه در ماندسی مواد و تکنولوژی دیجیتال، راه را برای ساختن روشوسیع

های فراصوتی و یا ی که در مراکز پزشکی توس  دستگاههای غیرمخرب میسر ساخته است. هر فردژی آزمایشتکنولو

ت، به عبارت دیگر مراکز پزشکی پرتونگاری مورد آزمایش قرار گیرد در واقع آزمایش غیرمخرب بر روی او انجام شده اس

لی و عملکرد ارگانیسم بدن، اطالعات کافی را های داخه عمل جراحی در مورد وضعیت اندامتوانند بدون انجام هرگونمی

 کسب نمایند.

اساس و  "عوامل انسانی"سال بابود یافته است، اما همچنان های غیرمخرب در طول سالیان اگرچه تکنولوژی آزمایش

تحت تاثیر  های غیرمخرب رازمینه موفیقت در این حوزه است. دو عامل مام وجود دارند که تضمین کیفیت در آزمایش

mailto:Deyako.karami@gmail.com
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دهند. اولین عامل که مامترین عامل در حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن نتایج آزمایش است، دانش و ماارت قرار می

های غیرمخرب است که نقش باشد. دومین عامل مدیریت ناارت بر عملیات آزمایشهای غیرمخرب میکارکنان آزمایش

 کند.ی غیرمخرب ایفا میهاای در تضمین کیفیت جامع آزمایشعمده

 اهدف آزمایش هاي غیرمخرب -6

های بدست آمده از تجایزات )به عنوان مثال تعیین اندازه، یر سیگنالهای غیرمخرب، شناسایی و تفسآزمایشنقش اصلی 

 شکل، جات و نوع عالیم آشکار شده( است. 

 دهیها در حین فرایند شکلود دارد و ممکن است آن( وجها و غیرهانواع مختلف عیوب )از قبیل ترک، تورق، حفرات، آخال

ای و هوایی که در های هستهمواد، ساخت تجایزات یا در حین سرویس بوجود آیند. در صنایع مختلف همانند نیروگاه

شود، اندازه عیوب )در صورت وجود( بصورت منام و پیوسته قبل از استفاده می 1(ISIبازرسی در حین سرویس ) از آن

 آن و ایجاد خرابی ناارت و پایش خواهد شد.  رشد

ده نهای بازرسی که تعیین کنها و رویهای از دستورکارهای غیرمخرب توس  مجموعهدر انجام این کار، کارکنان آزمایش

ا و هد شد. دستورکارنهای بدست آمده از تجایزات است، هدایت و راهنمایی خواهچگونگی تشخیص و تحلیل سیگنال

بازرسی تمامی  یک رویه. هستند بازرسی از ابزارهای مام در زندگی روزمره کارکنان آزمایش های غیرمخرب هایرویه

بصورت مکتوب تشریح کرده است. دستورکار آزمایش غیرمخرب دقیقا  برای انجام بازرسی را پارامترهای ضروری مورد نیاز

ها و دستورکارهای آزمایش غیرمخرب توس  رویه. نمایدرا بصورت مکتوب تشریح می  مراحل آزمایش که باید پیروی شود

از اینرو چرخه کاری  د شد.نکارکنان تایید صالحیت شده مطابق با استانداردها، کدها یا مشخصات نوشته خواه

 نشان داده شده است. 1های غیرمخرب تعریف خواهد شد که در شکل آزمایش

 

 یک نمونه چرخه کاری آزمایش غیرمخرب -1شکل 

                                                           
1 - in-service inspection 
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ی های اجرایناسب آزمایش غیرمخرب، رویهریزی دقیق، انتخاب روش ممخرب موفقیت آمیز نیازمند برنامهک آزمایش غیری

 بتواند خربهای غیرمکه ارا ه دهنده خدمات آزمایشمناسب و کارکنان آموزش دیده و تایید صالحیت شده است. زمانی

غیرمخرب )اجرای  هایتوان اهدا  آزمایشمشتری فراهم نماید، میهای را مطابق با قوانین و رویه ریزی مناسبنامهبر

 سه مرحله اصلی تقسیم بندی نمود. آزمایش و مستندسازی( را به

یا قطعات و تنایم اده سازی تجایزات های بازرسی، آمباید با رویه ، به عبارت دیگر بازرسآمادگی بازرس -1

گی نامند( برای تشخیص ناپیوستیند را کالیبراسیون می)همچنین این فرا تجایزات مطابق با حساسیت مناسب

 مورد نار در ساختار  آشنا باشد.

آزمایش غیرمخرب است  وابسته به روش شدیدااین فرایند  انجام آزمایش غیرمخرب توسط بازرس. -2

د. حال نمایبازرس باید گزارش تایه  ،افزار بودن تجایزات(. با توجه به عیب تشخیص داده شدهافزار یا نرمسخت)

توان نوع عیب را تشخیص داد، اما عیوب به دو صورت سطحی و زیر سطحی وجود دارند که درحالت سطحی می

 نامند( را تشخیصها را عالیم میهای بدست آمده از عیب )همچنین ایندر حالت زیر سطحی بازرس باید سیگنال

باید توس  بازرس تحلیل شود و در صورت امکان  های بدست آمدهفرایند تفسیر عالیم سیگنال و تفسیر نماید.

 نوع، اندازه، موقعیت و جات عیب را مشخص نماید.

 ها. از تمامی یافته گزارش نویسیو در ناایت،  -5

 غیرمخرب هايآزمایش قابلیت اعتماد -6

د یک روش آزمایش قادر به پیدا کردن تمامی عیوب نخواهند بود. تا چه ح به تناایی آزمایش غیرمخرب مختلف هایروش

 هایبیان خواهند کرد. بطورکلی قابلیت اعتماد آزمایش "قابلیت اعتماد"واند عیوب بحرانی را تشخیص دهد، غیرمخرب بت

یابی ویژگیتشخیص،  جملهای که یک سیستم آزمایش غیرمخرب قادر به دستیابی اهدا  آزمایش از درجه"غیرمخرب به 

 های غیرمخرب خواهند داشت:تاثیر را بر روی قابلیت اعتماد آزمایش بیشترینر اشاره دارد. چند عامل زی "و غیره

 ،راه اندازی و کالیبراسیون تجایزات 

 آزمایش  صحیح های مکتبوب نامناسب و یا عدم وجود آن، در این حالت بازرس توانایی الزم را برای اجرایرویه

 نخواهد داشت،

 ای کاری هد )ازقبیل: خستگی ناشی از شیفتننکجاد خطاها کمک میعوامل انسانی که به افزایش فرصت برای ای

 طوالنی و نامنام(،

 ،)اهدا  بازرسی )برای برآورده کردن الزامات مشتری 

 ،)بازرسی پنیر بودن قطعات )در دسترس بودن، سطح پایانی تمیز و غیره 

 های عیب،ویژگی 

 های تجاری و غیره(،مدیریت بازرسی )اطالعات واضح، ارتباطات، استراحت، فشار 
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 تر باشد(، وهای اتوماتیک مناسبها و طبقه بندی )ممکن است در سیستمپردازش داده 

 .گزارش نویسی 

 هاي غیرمخربعوامل انسانی موثر در آزمایش -9

کنند. اگر محی  آزمایش های غیرمخرب ایفا مییت و قابلیت اطمینان آزمایشنقش کلیدی در کیف "عوامل انسانی"

زمایش رضایت بخش را فراهم ننمایند. اغلب کارکنان حتی ماهرترین کارکنان نیز ممکن است نتایج آ ب نباشدمناس

ند گرفت. به ههای غیرضروری در طول انجام آزمایش قرار خوایرمخرب در شرای  محیطی خشن و تنشهای غآزمایش

ب، شرای  نوری ضعیف، خرابی غیرمنتاره ت جوشی، آماده سازی سطحی نامناسعنوان مثال: عدم دسترسی به اتصاال

باع  تاثیر در عملکرد کارکنان  های صوتی در محل انجام آزمایش )سایت(ات و عواملی دیگر از جمله آلودگیتجایز

زایش تنش و خستگی کارکنان باع  اف جام آزمایش در شرای  نامناسب سایتخواهد شد. همچنین طوالنی شدن مدت ان

. مدیریت باید این چنین که نتیجه آن کاهش عملکرد رضایت بخش کارکنان خواهد بود شودمیهای غیرمخرب آزمایش

های غیرمخرب در نار بگیرد و اقدامات احتیاطی عوامل انسانی گفته شده را در حین برنامه ریزی و اجرای عملیات آزمایش

های غیرضروری اداری های اضافی و مسئولیتهای غیرمخرب از هرگونه فشارالزم را برای تضمین اینکه کارکنان آزمایش

برای فراهم نمودن نتایج آزمایش قابل اعتماد در حین انجام آزمایش  در زمان آنجام آزمایش مصون هستند، انجام دهد.

 در شرای  خشن و بحرانی، ایجاد انگیزه در کارکنان بسیار مام است.

 

 های غیرمخربشاثر عوامل خارجی بر عملکرد کارکنان آزمای – 2شکل 

 تایید صالحیت و گواهینامه کارکنان 9-5

سئول باشد. ممی "های غیرمخربکیفیت در آزمایشتضمین "تایید صالحیت و گواهینامه کارکنان یکی از الزامات پایه 

 .باشدن قبل از انجام آزمایش غیرمخرب بر عاده مدیریت میت و گواهینامه کارکنایحکنترل تایید صال

یت و قابلیت اطمینان های غیرمخرب مامترین عامل در تضمین کیفنش و ماارت کارکنان آزمایششک دا بدون

نجر به اتوماسیون شدن چندین روش های سریع در فناوری دیجیتال مت. اگرچه پیشرفتهای غیرمخرب اسآزمایش
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نیازمند و وابسته به کارکنان  هاروش است، اما همچنان بسیاری از این ها شدهها و آزمایشگاهآزمایش غیرمخرب در کارخانه

د می باشند، استفاده های خاص خورمخرب دارای مزایا و محدودیتهای غیهای آزمایشند. از آنجاکه هریک از روشباشمی

های غیرمخرب تایید صالحیت شده در روش مربوطه ی مناسب و تفسیر نتایج متکی به کارکنان آزمایشهااز تکنیک

امه در اند که تناا از کارکنان تایید صالحیت شده و دارای گواهینو استانداردهای ناارتی ملزم کردهباشد. کدها می

(، RTهای غیرمخرب مورد نیاز در سایت، استفاده شود. عالوه بر این، در مورد آزمایش پرتونگاری )های آزمایشروش

 دهی را انجام دهند.های پرتویید صالحیت شده حمل و نقل دستگاهفق  باید کارکنان تا

قل سطح آموزشی و تجربه در های غیرمخرب بصورت پیش نیاز به یک حدای صدور گواهینامه کارکنان آزمایشبرا

های های غیرمخرب نیاز است. اگرچه حداقل سطح آموزشی مشخصی برای تایید صالحیت کارکنان آزمایشآزمایش

تایید صالحیت وجود دارد که بر پایه دانش، ماارت برای ( 5و  2،1غیرمخرب وجود ندارد، اما سه سطح شایستگی )سطوح 

. هر سطح از تایید صالحیت دارای مسئولیت تعریف شده خاص خص شده استو تجربه در روش آزمایش غیرمخرب مش

 باشد، این نکته مامی است که باید در  هن مدیریت وجود داشته باشد.خود می

بوده و نوع دوم  1. نوع اول آن کارفرما پایههای غیرمخرب وجود داردارکنان آزمایشر گواهینامه برای کدو نوع طرح صدو

تشریح مزایا و معایب این دو نوع طرح صدور گواهینامه خارج از است که  2آن صدور گواهینامه بصورت مستقل مرکزی

رای تایید صالحیت و صدور قابل توجای در طرح صدور گواهینامه کارفرما پایه ب بح  این مقاله است. شک و تردید

که در ایاالت متحده آمریکا شایع  SNT-TC-1Aهای عملی های غیرمخرب همانند توصیهآزمایشگواهینامه کارکنان 

 شده است وجود دارد.

صدور گواهینامه دو ویژگی مام طرح صدور گواهینامه هستند که  ثبات فرایندو  استقاللاز نقطه نار تضمین کیفیت، 

ترین استاندارد تبدیل به رایج ISO 9712 اند. بنابراین یک استاندارد همانندالمللی به رسمیت شناخته شدهبین در سطح

ی، یک اقتصاد جاانهای غیرمخرب در سرتاسر دنیا شده است. در و صدور گواهینامه کارکنان آزمایشبرای تایید صالحیت 

 هایتوانند در سرتاسر جاان با خواستهگفته شده می داندارهای غیرمخرب دارای گواهینامه طبق استکارکنان آزمایش

برای  INSO/ISO 9712های غیرمخرب خود را تطبیق دهند. خوشبختانه در ایران نیز از استاندارد های آزمایشپروژه

 شود.های غیرمخرب استفاده میو صدور گواهینامه کارکنان آزمایشتایید صالحیت 

 آموزش و انایزش 9-6

های غیرمخرب نیاز قل سطح آموزشی و تجربه در آزمایشر که در باال اشاره شد، بصورت پیش نیاز به یک حداهمانطو

های غیرمخرب باهوش، شایسته و ، تضمین شود که کارکنان آزمایشاست. بسیار مام است که قبل از صدور گواهینامه

                                                           
1 - Employer Based Certification 

2 - Central Based Certification 
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 مایش،ور اطمنیان از قابلیت اعتماد بودن نتایج آز( مناسب هستند. به منا5و  2،1کامال آموزش دیده در سطح ) سطوح 

 در یک نمونه آزمایشی "ناپیوستگی"از یک  "عیب"های غیرمخرب قادر به تشخیص یک مام است که کارکنان آزمایش

 باشند.

 هپاداش داد ،هایرمخرب با توجه به شناخت تالش آنهای غایجاد انگیزه در کارکنان آزمایش بسیار مام است که برای

باشند. میهای سازمان داراییهای غیرمخرب جزء کارکنان با تجربه و ماهر آزمایش . مدیریت باید تشخیص دهد کهشود

های اقتصادی توس  تشخیص به موقع و گزارش عیوب تواند سازمان را از زیانهای غیرمخرب میانگیزه کارکنان آزمایش

های غیرمخرب باع  ایجاد انگیزه در احترام و در شان کارکنان آزمایش از طریق انجام دقیق آزمایش نجات دهد. رفتار با

روشی برای راضی های غیرمخرب با تجربه و ماهر و پیدا کردن یت باید برای حفظ کارکنان آزمایشها خواهد شد. مدیرآن

زاری دوره های تناوبی ها در حین انجام پروژه تالش نماید. اغلب به بازآموزی مجدد از طریق برگنگاداشتن کامل آن

 ههای جدید نیاز است. این امر برای کارکنانی کاطالعات( برای به روز بودن کارکنان با فناوری تجدید و تقویت)برای 

طرفی دیگر، مشاهده مداوم و آموزش بسیار کاربردی برای ایجاد انگیزه است. از  عالقه زیادی به کسب دانش دارند روشی

نان جدید باع  افزایش اعتماد به نفس و ماارت کارک 1(OJTمستقیم و آموزش ضمن خدمت )های فنی توس  سرپرست

به تبادل نار و اشتراک برای آموزش و ایجاد انگیزه شامل تشویق  هاای غیرمخرب خواهد شد. دیگر تکنیکهآزمایش

هایی برای بابود برخی فرصتاد یک محی  یادگیری و ارا ه های آموخته شده در میان کارکنان است. ایجگناری درس

 .های غیرمخرب مناسب استرکنان آزمایشاز اقدامات مدیریتی برای ایجاد انگیزه در کا

 هاي غیرمخربدر آزمایش انواع خطاها -1

های غیرمخرب معموال با تفاوت بین بازرسان در تشخیص و تفسیر عیب همراه خواهد بود. این های آزمایشتنوع در روش

طاها خ زرگ در نار گرفته شود.و یا بواند باع  شود که یک عیب تشخیص داده نشود و یا اندازه آن کوچک تتفاوت می

 اند.شوند که در ادامه تشریح شدهبه دو دسته تقسیم می

 

 خطاها در تشخیص عیب 1-5

ص یک شخیاین است که سیگنال بدست آمده صحیح است یا خیر، به عبارت دیگر هد  توریفه  در تشخیص سیگنال

 باشد.زمینه یا نویز میتداخل پسسیگنال از یک 

                                                           
1 - On the Job Training 
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که یک عیب در مواد وجود داشته باشد و سیگنال بازتابی از آن به اندازه کافی قوی باشد تا بازرس آن را درست درصورتی

مده های بدست آاز طر  دیگر، ممکن است که دیگر سیگنال گویند.می "1مثبت درست"یص دهد به این سیگنال تشخ

از مواد توس  سطح قطعات یا تجایزات باع  گم شدن سیگنال واقعی و ایجاد سیگنال اشتباه شوند که به این سیگنال 

  خواهند گفت. "2منفی اشتباه"

هایی را از تداخل تجایزات، مواد و یا سطح که هیچ عیبی وجود نداشته باشد بازرس ممکن است سیگنالحتی زمانی

سیگنال به دست آمده درست تفسیر شود، عیب غیرقابل قبول گزارش خواهد شد. اما اگر یک  قطعات بدست آورد. اگر

 نماید.سیگنال بصورت اشتباه تفسیر شود، بازرس یک سیگنال اشتباه را گزارش می

 خطاها در تفسیر عیب 1-6

ه ه عنوان مثال: ارزیابی اندازباشد بمورد دیگر از خطاها )غیر از تشخیص( که باید در نار گرفته شود، تفسیر عیوب می

است که خطاهای دیگر  یر از خطای اندازه گیری عیب ممکنبه غباشد. عیب که به شدت وابسته به ماارت و تجربه می

 د.خیص اشتباه نوع عیب و غیره رخ دهاز قبیل: موقعیت یابی و جات یابی اشتباه، تش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - True Positive 

2 - False Negative 
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 با شرکت این محصوالت ایران در NOVOTEST شرکت رسمی نمایندگی عنوان به اسسادان مشاور صنعت شرکت
 .نماید می عرضه( محدود تعداد به) فروش جات پرداختی ویژه شرای  با را زیر مشخصات

 

 NOVOTEST UD2 301 مدل مینی آلتراسونیک یاب عیب دستااه

 
 دستگاه این مزایای از و بوده اوکراین کشور ساخت و NOVOTEST شرکت محصرول UD2 301 مدل آلتراسرونیک یاب عیب دسرتگاه
 وزن و مک ابعاد بواسطه که نمود اشاره آن فرد به منحصر طراحی به توان می ها شرکت دیگر محصوالت با مقایسه در آلتراسونیک یاب عیب
 .است گردیده طراحی مرتفع نقاب در بازرسی یا و محدود فضای با هایی مکان رد فراصوتی بازرسی جات خود سبک بسیار

 این و بوده دارا را جات چاار در چرخش قابلیت دستگاه نمایشگر. باشرد می 901*521 رزولوشرن با رنگی نمایش صرفحه دارای همچنین
 .نماید می آسان را دستگاه عمودی حالت در ای و افقی حالت در دست چپ و دست راست افراد تمامی برای استفاده امکان ویژگی
 برای ینهگز باترین محیطی های آلودگی و ضررربه به مقاوم بدنه و رنگی نمایش صررفحه کم، ابعاد سرربکی، باال، قدرت دلیل به دسررتگاه این

 .باشد می رشته این بازرسان و متخصصین
  نمایش نحوه به مجاز. است دارا را گری ریخته بزرگ قطعات تا کم ضخامت با قطعات از سرنجی ضرخامت جات اسرتفاده امکان همچنین

B-Scan نمودار رسم قابلیت و رنگی صرورت به DAC و DGS در که بوده( عدد سه) شارژ قابل قلمی باطری نوع از آن باطری. باشد می 
       مقدور یاب عیب های دستگاه دیگر متداول های باطری از کمتر بسریار هزینه با ها باطری تعویض امکان دسرتگاه زیاد کارکرد صرورت
 .باشد می

 

 هب آلتراسونیک پروب عدد دو دستگاه این پکیج با همراه همچنین

 رکا رایگان آموزش. گردد می ارا ه رایگان بصورت و خریدار انتخاب

 .بود خواهد ارا ه قابل درخواست صورت در نیز دستگاه با

توانید با شماره زیر جهت کسب اطالعات بیشتر و سفارش خرید می 

 :تماس حاصل فرمایید

36736716-031 

www.sanatmoshaver.com 



 
 

  



 
41 

 

ISSN 4555-2345 دهم و یازدهم، شماره  49 پاییز و زمستان  

 

 



 
 

  



 
40 

 

ISSN 4555-2345 دهم و یازدهم، شماره  49 پاییز و زمستان  

 

  رزوه بدون میخ گل جوشكاري 

 

 خدایاری حنیف

 جوشکاری المللی بین ماندس

 

 الزامات تایید کیفیت کاربرد گل میخ 

  طح صفحه ایی )دست به سمت پایین( در یک س تختگل میخ هایی که در کاخانه یا در محل نصب در حالت

یا افقی به کار برده می شوند در گستره آزمایش های تایید کیفیت فلز گل میخ تولید کننده از پیش تایید شده 

 الزامات بازرسیو بخش  کنترل های رویه ایتلقی می شوند و آزمایش اضافی به غیر از موارد  کر شده در بخش 

درجه در سطحی  13درجه الی  1تخت به صورت شیب  الزامی نمی باشد. محدوده حالت و رویه های تعمیر

 تعریف می شود که گل میخ به کار گرفته می شود.

  گل میخ هایی که در سطوح غیر صفحه ای یا در صفحات تختی در حالتی به غیر از حال تخت به کار برده می

ای غیر از پیش شوند و همچنین گل میخ هایی که از طریق عرشه جوشکاری می شوند به عنوان گل میخ ه

 تایید کیفیت شده تلقی و الزام به انجام آزمایش مطابق زیر می باشند :

  جوش، ماهیت سطح جوشکاری شده، جریان و زمان باید ثبت شوند.حالت 

  ده نمونه باید به صورت پشت سر هم با استفاده از رویه ها و تنایمات توصیه شده برای هر قطر، حالت، و

 ند.هندسه سطح جوشکاری شو

 نسبت به محور اصلیشان آزمایش درجه  41نمونه گل میخ باید به وسیله خمش  11تمامی  : آزمایش خمش

نمونه آزمایش مورد قبول واقع شد، کاربرد گل میخ مورد تایید می باشد. شکست  11شوند. در صورتیکه تمام 

 ر جوش نباید رخ دهد.ممکن است در صفحه یا مصالح شکل دهی یا میله گل میخ اتفاق بیافتد ولی د

 : اطالعات آزمایش تایید کیفیت کاربردی گل میخ باید شامل موارد زیر باشد 

 نقشه هایی که اشکال و ابعاد گل میخ ها و پوشش های قوس را نشان می دهد 

 شرح کاملی از گل میخ و مصالح پایه و شرحی از پوشش قوس 

 .)حالت و تنایمات جوشکاری )جریان، زمان 

شامل تمام اطالعات آزمایش باید برای هر تایید کیفیت گل میخ تایه شود. این سوابق باید برای هر سوابق ثبت 

 قرارداد در نار گرفته شود.
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 روش فنی و طرز کار

  پوشش های قوسی باید به صورت خشک نگاداری شوند. هر یک از پوشش های قوسی که عالمتی از رطوبت

ساعت  2درجه به مدت  121نشان می دهند باید در گرمکن در دمای  سطحی در نتیجه شبنم یا باران از خود

 پیش از استفاده خشک شوند.

  در هنگام عملیات جوشکاری، تسانچه جوشکاری باید در حالتی بدون حرکت نگه داشته شود تا زمامیکه فلز جوش

 منجمد شود.

  عوامل مخرب باشند که به صورت در زمان جوشکاری، گل میخ ها باید عاری از زنگ زدگی، چربی، یا سایر

 معکوس عملیات جوشکاری را تحت تاثیر قرار می دهند.

 ییر کامیومی تغ -پایه گل میخ نباید پیش از جوشکاری به وسیله رنگ کاری، روی اندود کاری، یا روکش کاری

 کند.

  مصالح مضر در نواحی که گل میخ ها جوشکاری می شوند باید عاری از هر گونه زنگ زدگی، رطوبت و سایر

محدوده الزم برای دستیابی به جوش های رضایت بخش باشند. این نواحی می توانند به صورت مناسب به وسیله 

 برسکاری سیمی، سنگ زنی یا سایر روش ها تمیز شوند.

  درجه سانتیگراد باشد، جوشکاری گل میخ در صورتی میتواند انجام شود  -10زمانی که دمای فلز پایه کمتر از

ه در توافق نامه ماندس پیمانکار آورده شده باشد. زمانی که سطح خیس یا در معرض بارش بر  و باران باشد ک

جوشکاری گل میخ نباید انجام شود. زمانی که دمای فلز پایه کمتر از صفر دجه باشد، یک گل میخ اضافی به 

درجه باشد.  13زاویه آزمایش باید  گل میخ جوشکاری شده باید آزمایش شود به استثنای اینکه 131ازای هر 

 .آزمایش شده برای هر تولید جدید می باشد این آزمایش ها عالوه بر دو گل میخ

.  
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  فاصله طولی و جانبی اتصاالت برشی گل میخ با سایر گل میخ هاو نسبت به لبه های تیر های اصلی و فرعی می

ه در نقشه تغییر کند. حداقل فاصله از لبه گل میخ تا لبه میلی متر از موقعیت نشان داده شد 23تواند تا حداکثر 

 میلی متر نباشد. 50میلی متر باشد ولی ترجیحاً کمتر از  5بال باید به اندازه قطر گل میخ به اضافه 

  پس از جوشکاری، پوشش های قوس باید از اتصاالت برشی و میل ماارها و در صورت عملی از تمام گل میخ

 آزاد شوند. های دیگر شکسته و

 .جوش های گل میخ باید سطحی یکنواخت از جوش دراطرافشان باشد 

  قطر گل میخ  کمتر  5/1در هنگام جوشکاری مستقیم گل میخ به فلز پایه، ضخامت فلز پایه نازک تر نباید از

 باشد.

 الدی می گل میخ های مورد استفاده در تیرهای مرکب شامل مقاطع فوالدی در اتصال با ورق های عرشه فو

 1.7توانند با حداکثر دو الیه ورق عرشه فوالدی جوشکاری شوند. ضخامت هر ورق عرشه فوالدی نباید بیشتر از 

 میلی متر باشد. در غیر این صورت سوراخی در ورق ها به مناور جایگناری گل میخ ها باید ایجاد شود.

 کنترل رویه اي

 وشکاری توصیه شده برای جوشکاری گل میخ، نایر تنایمات به پارامترهای ج پیمانکار باید مستندات مربوب

 جریان، زمان، باالبری، و فروگناری گل میخ و سایر الزامات مربوطه را نزد خود نگه دارد.

  ،پیش از جوشکاری با یک تنایم مخصوص و با اندازه و نوع گل میخ داده شده، و در شروع هر روز شیفت تولید

میخ اول جوشکاری شده انجام شود. روش فنی جوشکاری گل میخ می تواند در آزمایش باید بر روی دو گل 

قطعه ای مجزا و مشابه مصالح به کار رفته در عضو تولیدی در ضخامت ها و ویژگی های مشخص ایجاد کرد. در 

آزمایشات بر روی  متغیر باشد. ±23%صورتیکه ضخامت تولیدی واقعی در دسترس نباشد، ضخامت می تواند تا 

 عرشه باید روی همان مصالح عرشه انجام شود.

  ،تنایم جوشکاری گل میخ باید شامل تسانجه گل میخ، منبع تغنیه، قطر گل میخ، باالبر و فروگناری گل میخ

درجه سانتی  13در جریان و زمان، و کاهش یزرگتر از  ±3%تمام طول هدایتی الکترود، تغییرات بزرک تر از 

 اشد.گراد در دمای فلز پایه ب

 .گل میخ های آزمایشی باید به صورت چشمی آزمایش شوند و سطحی یکنواخت از جوش دراطرافشان باشد 

  ًنسبت  51عالوه بر آزمایش چشمی، آزمایش باید شامل خمش گل میخ ها پس از خنک شدنشان به زاویه تقریبا

ل یا سایر مقاطع توخالی بر روی گبه محور اصلیشان با ضربه زنی به گل میخ به وسیله چکش یا جایگناری لوله 

درجه سانتی گراد، خمش  11میخ و خمش گل میخ به صورت دستی یا مکانیکی انجام شود. در دمای کمتر از 

 باید ترجیحاً به صورت بارگناری آهسته و پیوسته انجام گیرد.



 
 

  



 
44 

 

ISSN 4555-2345 دهم و یازدهم، شماره  49 پاییز و زمستان  

 

  داشته باشند یا درجه ن 561در صورتیکه در آزمایش چشمی، گل میخ های آزمایشی سطح یکنواختی از جوش

در حین آزمایش خمش از کار افتادگی گل میخ رخ دهد، رویه باید اصالح و دو نمونه گل میخ بیشتری در صفحه 

 ای مجزا جوشکاری و آزمایش شوند.

  جوشکاری آزمایش اضافی باید تا زمانی ادامه داشته باشند که دو گل میخ آزمایشی پشت سر هم رضایت بخش

گل میخ به صورت پشت سر هم در عضو یا قطعه واقعی جوشکاری و مورد آزمایش قرار باشند. سسس باید دو 

گیرند.  در صورتیکه آزمایش ها بر روی عضو یا قطعه واقعی به صورت رضایت بخش نباشد، رویه ها باید پیش از 

 ح شوند.جوشکاری مجدد دو عضو یا قطعه واقعی پشت سر هم فوق النکر با استفاده از مصالح نمونه اصال

  نسبت به ضخامت اولیه فلز پایه باشند، دو گل میخ اول در  ±23%در جاهایی که تغییرات در فلز پایه بیش از

 ضخامت تولید متفاوت باید به وسیله خمش آزمایش شوند.

 اید تولید، اپراتور منکور ب-پیش از هر تولید گل میخ های تولیدی توس  اپراتور غیر مشمول در تنایمات پیش

نمونه گل میخ را جوشکاری و مورد آزمایش قرار گیرد و در صورت رضایت از نتایج آزمایش قادر به جوشکاری  دو

 گل میخ های تولیدی می باشند.

 بازرسی و رویه هاي تعمیر الزامات

  گل میخ هایی که جوش یکنواختی در محی  اطرا  آناا به دست نیامده است باید به وسیله گل میخ جدید

یا با اضافه کردن حداقل جوش گوشه بزرگتر از مقادیر الزامی در جدول زیر تعمیر شوند جوش تعمیری جایگزین 

 میلی متر در هر انتاای ناپیوستگی گسترش یابد. 11باید حداقل 

 حداقل اندازه جوش گوشه برای گل میخ ها با قطر کوچک –جدول 

 (mm) حداقل اندازه جوش گوشه (mm) قطر گل میخ

 3 11الی  6

12 6 

16 0 

14 11 

22 11 

22 15 
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  در صورتیکه کاهش در طول گل میخ های جوشکاری شده کمتر از مقدار معمولی آن باشد، برای مثال طول گل

میلی متر از طول تعیین شده بزرگتر باشد، جوشکاری فوراً باید متوقف و جوشکاری گل میخ ها  2میخ بیش از 

 دامه نداشته باشد.تا پیش از اصالح علت وقوع آن ا

  در صورتی که گل میخی در معرض تنش کششی از جز ی حن  شود، ناحیه حن  شده گل میخ باید به صورت

هموار و همتراز سنگ زنی شوند. در چنین نواحی که فلز پایه به علت حن  گل میخ زدوده شده اند، جوشکاری 

 جوش به صورت هم تراز سنگ زنی شود.گل میخ باید به مناور پر کردن آن ناحیه انجام شود و سطح 

  در نواحی تحت فشار اعضاء، در صورتی که از کار افتادگی گل میخ ها در میله ها یا نواحی  وب گل میخ ها

باشد، به جای تعمیر و جایگناری ناحیه جوش موجود، گل میخ جدیدی می تواند در مجاورت ناحیه متاثر 

پایه چنین نواحی آسیب دیده باشد، باید تمایدات تعمیری همانند جوشکاری شود. در صورتیکه فلزی از فلز 

ضخامت فلز پایه  %7میلی متر  یا  5نوحی تحت کشش اجرا شود به استثنای زمانیکه عمق ناپیوستگی کمتر از

باشد، ناپیوستگی می تواند به وسیله سنگ زنی به جای پر کردن ناحیه آسیب دیده با فلز جوش اصالح شود. در 

که گل میخ جایگزین در ناحیه آسیب دیده قرار گیرد، تعمیر فلز پایه باید پیش از جوشکاری گل میخ جایی

درجه نسبت به محور اصلیشان  13جایگزین انجام شود. گل میخ های جایگزین باید با خمش به زاویه حدود 

ر سازه های کامل شده آزمایش شوند. در جاهایی که گل میخی حن  شده باشد، نواحی اجزاء در معرض دید د

 باید به صورت هموار و همتراز ایجاد شوند.

  درجه خمیده شوند. در صورتیکه گل میخی شکسته  13گل میخ باید در زاویه  131حداقل یک گل میخ در هر

شد، سه گل میخ دیگر از گل میخ های موجود خمیده شوند. در صورتیکه گل میخی از سه گل میخ منکرو 

گل میخ فوق شکسته شد،  11میخ اضافی باید آزمایش شوند. در صورتیکه گل میخی از  گل 11شکسته شد، 

گل میخ باید آزمایش شوند. زمانی که دمای فلز پایه کمتر از صفر دجه باشد، یک گل میخ اضافی به  131تمام 

درجه باشد.  13گل میخ جوشکاری شده باید آزمایش شود به استثنای اینکه زاویه آزمایش باید  131ازای هر 

 آزمایش شده برای هر تولید جدید می باشد. این آزمایش ها عالوه بر دو گل میخ

  تمام گل میخ هایی که به وسیله جوشکاری تعمیر شده اند یا تمام گل میخ هایی که در آناا کاهش طول کمتر

ده شوند. خمش باید درجه خمی 13از طول معمولیشان به وسیله جوشکاری ایجاد شده باشد، باید با زاویه 

ترجیحاً به صورت بارگناری آهسته و پیوسته اجام گیرد. برای گل میخ های اصالحی به روش جوشکاری زمانی 

درجه باشد، جات خمش باید در جات مقابل بخش بیرون زدگی ناقص  561که بیرون زدگی جوش کمتر از 

 جوش باشد. 
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  ای نایر ضربه زنی با چکش نباید به کار گرفته شود. گل میخ در دمای پایین تر از صفر درجه، برگناری ضربه

هایی که هیچ عالمتی از شکست در آناا دیده نمی شود باید برای استفاده پنیرفته شوند و در همان حالت 

خمیده باقی بمانند. گل میخ هایی که تحت بازرسی از ناحیه جوش، فاز پایه یا میله گل میخ ترک خورده اند، 

 ض شوند.باید تعوی

در جاهایی که شرایط ایجاب می کند، مهندس می تواند تعداد معقولی از گل میخ هاي اضافی را در معرض 

 .آزمایش قرار دهد
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 راهنمای پدیدآورندگان

نشررریه جوشررکاری و آزمایش های غیر مخرب از مقاالت علمی و آثار تحقیقی یا ترجمه شررده محققان، نویسررندگان و 

مقاالت اجتماعی و انتقادی در دامنه موضوعات جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و فرایندهای وابسته  کارشناسان و

به این موضروعات استقبال می نماید. نوشته ها و مقاالت دریافتی پس از بررسی و تا ید هیات تحریریه، سردبیر و مدیر 

 مسئول نشریه به چاپ خواهد رسید.

 نایم مقاالت به ترتیب زیر باشد:توصیه می شود قالب نگارش و ت

 گردآورنده( به -مترجم-مولف-صرفحه مشرخصرات در بر دارنده عنوان مقاله یا مطلب، نام پدید آورنده)نویسنده

 فارسی و انگلیسی و فارست عناوین فرعی مقاله و تعداد و عناوین پیوست ها یا ضما م.

 لید واژه هاچکیده مقاله، حاوی شرحی درباره کلیات موضوع مقاله، و ک 

 مقدمه مقاله 

 متن مقاله، شامل بخش ها و زیر بخش ها 

 جمع بندی و نتیجه گیری 

 پی نوشت، شامل توضیحات ارجاع شده و افزوده های خارج از متن 

 فارست کامل و دقیق منابع و مراجع 

  تصاویر، جدول ها و نمودارها به صورت فایل تصویریJPG ر یک از آناا همراه با متن زیر نویس و جای دقیق ه

 در مقاله عالوه در متن اصلی به صورت مجزا نیز ارسال شود.

 .متن اصلی که مقاالت از آن ترجمه شده است 

 یادآوری ها:

 .مطالب و مقاالت دریافتی بازگردانده نخواهد شد 

 .نشریه جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب از پیشناادها و انتقادهای سازنده استقبال می کند 

 قتباس از مطالب این نشریه با  کر ماخن آن و رعایت امانت بالمانع است.نقل و ا 

  این نشریه از مقاالت، نوشته ها، اراار نارها و دیدگاه های کارشناسان و صاحبناران در مورد مسا ل مربوب به

و جوشررکاری و آزمایش های غیر مخرب اسررتقبال می کند و البته چاپ آناا منوب به موافقت مدیر مسررئول 

 سردبیر خواهد بود.

 .نشریه جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب در ویرایش، رد یا قبول و حک اصالح مطالب آزاد است 

  چاپ هرگونه نوشتار به منزله تایید محتوای آن و دیدگاه پدیدآورندگان آن توس  نشریه نمی باشد و مسئولیت

ان و مترجمان اسررت و هیچگونه مسررولیتی محتوی و کلیه حقوق مادی و معنوی مقاالت بر عاده نویسررندگ

 متوجه نشریه نیست.

 .مسوولیت متن آگای ها به عاده ارا ه دهندگان آگای ها می باشد 
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 لطفا فرم زیر را تکمیل و به همراه مقاله ارسال فرمایید.

 

 عنوان)فارسی(:

Title(English): 

 چکیده مقاله

 

 

 

 نام پدید آورنده)گان(:

Name (English): 

 تحصیالت:

 سازمان/سمت:

 نشانی دقیق پستی:

 کدپستی:

 تلفن همراه:                     تلفن تماس:                       نمابر:

 پست الکترونیک:

 نحوه ارسال مطالب

 info@jwn.ir -  jwniran@yahoo.com: ارسال به  پست الکترونیک: روش اول

 با پست پیشتاز به آدرس  (DVD-CD): ارسال مطالب بر روی لوح فشردهروش دوم

 0315076300 کد پستی -نجف آباد -اصفاان

تصویر 

پدید 

آورنده 

 اول

mailto:info@jwn.ir

