
 

 

اي شد تا از ديـد يـك     برگزاري دهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي بهانه
ناظر غيرعضو به حضور و نمود انجمن جوشكاري و آزمايـشهاي غيرمخـرب    

 . در عرصه تكنولوژي آزمايشهاي غيرمخرب نگاه كنيم
انجمـن  جوشـكاري و      «:  خـوانيم سايت كنفرانس مـي   در صفحه اصلي وب 

به عنـوان يـك نهـاد علمـي و             1358آزمايشهاي غيرمخرب ايران درسال   
پژوهشي بوسيله جمعي از متخصـصين داوطلـب از صـنايع، دانـشگاهها و                
موسسات تحقيقاتي با اميد توسعه جوشـكاري و آزمايـشهاي غيرمخـرب در         
كشور موجوديت يافته است و در ليـست انجمنهـاي علمـي و فـني وزارت               

نويسنده سپس هدف اصلي انجمـن را    ».فرهنگ و آموزش عالي قرار گرفت
داند و اهداف كلي   پيشبرد علم و هنر جوشكاري و آزمايشهاي غيرمخرب مي

فصل دوم اساسنامه انجمن وظايف و فعاليتهاي آن را در .  آن را بر مي شمارد
ايجاد ارتباط علمـي بيـن متخصـصان، ارائـه خـدمات             .  دهدبند شرح مي  6

تالش بـراي گـسترش فعاليتهـاي علمـي، انتـشار            ...   آموزشي، پژوهشي و 
ها اهم وظايفي است كه در اين فـصل بـدان        نشريات و برگزاري گردهمايي

 .اشاره شده است
با اين مقدمه شايد اكنون در ذهن برخي از اعضاي انجمن و نـيز غيراعـضا          
اين پرسش بوجود آيد كه در طول اين مدت انجمن چـه نقـشي در حيـات            
فرهنگي و اجتماعي صنف آزمايشهاي غيرمخرب داشته و چگونه به مـسائل    

نقد و بررسي ايـن موضـوع البتـه كـار        .  موجود در اين حوزه پاسخ داده است
تـوان  هيات مديره و اعضاي انجمن است اما براي يك ذهن پرسـشگر مـي       

گونه مطرح كرد كه انجمن در آستانه سـي سـالگي خـود چـه        سوال را بدين
در حـوزه فرهنـگ و تكنولـوژي چـه فعاليتهايـي             !  اي در دست داردكارنامه
و در ايجاد فضاي مطلـوب و صـميمي بـراي حـضور و همگرايـي                ! داشته 

نخـست  !  متخصصان و كارشناسان تا چه حـد توفيـق حاصـل كـرده اسـت          
 .كنيمفعاليتهاي فرهنگي انجمن را در حد آگاهي خويش به اختصار مرور مي

صرفنظر از سالهاي اوليه تاسيس، انجمن بطور متوسط هر سال دو فصلنامـه  
كنفرانسهاي برگزار شده توسـط  .  فصل نامه منتشر كرده است 52و مجموعا 

. انجمن با احتساب كنفرانس آتي در مهرماه، ده كنفرانس و نمايشگاه اسـت   
هـاي آمـوزشـي ديـگـر          فعاليت درترجمه استانداردها و نيز برگزاري دوره  

يك مرور كوتاه بر مطالب منتشره در فصل .  فعاليتهاي فرهنگي انجمن است
دهد كه مباحث هاي ارائه شده در دو كنفرانس اخير نشان مينامه و نيز مقاله

از مـجـمـوعـه       %  15مربوط به بازرسي فني و آزمايشهاي غيرمخرب حدود 
بـه مـبـحـث       %  85گيرد و بقيه يعني حـدود    ها را در برميمقاالت و نوشته

 .جوشكاري اختصاص دارد

 خبرنامه 
 شماره اول -سال اول 

 1388مرداد ماه 

 انجمن شركتهاي بازرسي فني و آزمايشهاي غيرمخرب ايران
Iranian Society of Technical Inspection and           
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مديره و  اول آنكه رويكرد هيات    :  اين موضوع از دو منظر قابل تامل است         
مسئوالن انجمن بطور غالب معطوف به مبحث جوشكاري است و به آن                

اندركاران آزمايشهاي  دوم آنكه كارشناسان و دست      .  شوداولويت داده مي   
اي از  غيرمخرب در پژوهش و تهيه و ترجمه مقاله توانا نيستند و يا عالقه               

 . دهندخود نشان نمي
. مديره مربوط است كه بايد خود بدان بپردازند         فرض اول به ديدگاه هيات     

ها و استقبال شايان    زيرا انبوه مقاله  .  آيدفرض دوم چندان صحيح به نظر نمي      
بازرسي فني و   «توجه كارشناسان از دو كنفرانس برگزار شده تحت عنوان            

نشان داد كه افراد زيادي در حوزه كارشناسي بازرسي             »آزمون غيرمخرب 
فني و آزمايشهاي غيرمخرب وجود دارند كه در انجام پژوهش و ارائه مقاله               

بنابراين شايد اين گروه از متخصصان با انجمن           .  عالقمند و توانا هستند    
مديره انجمن خود بايد    اين موضوع اگر درست باشد هيات     .  كنندهمكاري نمي 

 .شناسي آن بپردازدبه آسيب
هدف كلي ديگري كه در شرح وظايف انجمن لحاظ شده ايجاد فضاي                 
مطلوب براي تجمع و همگرايي كارشناسان و استفاده از خرد جمعي آنان در              

       . توسعه فرهنگ و تكنولوژي است
 ...6ادامه در صفحه              

 ...در اين شماره مي خوانيد

 در حاشيه برگزاري دهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي 

 1 ...در حاشيه برگزاري دهمين كنفرانس ملي جوش و 

 2 مصوبات هيات مديره انجمن

 2 اخبار كميته حفاظت در برابر اشعه

 2 گيري شركت تعاونيشكل
 3 !!!حالت چطوره

 3 اخبار كوتاه

 4 )2(هاي هيدروژني در فوالدها مشخصات ترك

 6 تشكر و قدرداني
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 اهم مصوبات هيات مديره انجمن در مرداد ماه سال جاري

جلسه در مرداد ماه سال جاري مـوارد زيـر را           2هيات مديره انجمن  طي 
 :مورد بررسي و تصويب قرار داده است

گزارش نماينـدگان انجمـن كـه در جلـسات موسـسه اسـتاندارد و                   .1
نامه صالحت شركتهاي آموزشي    تحقيقات صنعتي به منظور تهيه آئين

 .انددر حوزه جوش شركت كرده
عقد قرارداد با موسسه حقوقي دادبنيان به منظور طرح دعاوي حقوقـي    .2

اعضا درمجامع قانوني و مـيزان تخفيفـي كـه موسـسه مزبـور بـراي             
 .اعضاي انجمن در نظر ميگيرد

و مطالب مربوط به خبرنامه     1گزارش مربوط به انتشار خبرنامه شماره  .3
 2شماره 

طرح سه مورد شكايت از شركتهاي آموزشي كه مدعي داشتن مجوز از  .4
مراكز مختلف صنعتي و علمي هستند و چگونگي رسيدگي به موضـوع  

 .شكايتها
شركت متقاضي و ارسال تقاضاي آنهـا بـه موسـسه       6بررسي مدارك  .5

 صنعت احداث به منظور اخذ عنوان شركتهاي برتر
% 10اعالم موافقت انجمن جوشكاري و آزمايـشهاي غيرمخـرب بـا             .6

اند در نمايشگاه و كنفرانس ملي   تخفيف براي اعضاي انجمن كه مايل
 . شركت كنند 88جوش و بازرسي در مهرماه 

 ...دانيدآيا مي
در خـبـرنـامـه          آگهيهاي اسـتـخـدام و آمـاده بـه كـار              درج 

الكترونيكي انجمن شركتهاي بازرسي فـنـي و آزمـايشـهـاي          
 باشد؟                      ميرايگان غيرمخرب براي اعضا انجمن 

در پي طرح موضوع لزوم تشكيل تعاوني شركـتـهـاي بـازرسـي فـنـي و               
آزمايشهاي غيرمخرب ايران توسط آقاي مهندس محمدباقر شـكـوهـي در      

شركت از شركتـهـاي عضـو       15جلسه مجمع عمومي ساالنه انجمن، تعداد 
اي را در دفتر انجمن تشكيل داده و ضمن جلسه 87/11/30انجمن در تاريخ 

اي را بعنوان اعضاي هماهنگي در زمينه اهداف تعاوني مورد نظر صورتجلسه
موسس تعاوني تنظيم و ذيل آن به آقاي محمدباقر شكوهي نمايـنـدگـي و      
ماموريت دادند به وزارت تعاون مراجعه كرده و مراحل قانوني تشكيل تعاوني 

 .مذكور را پيگيري نمايد
در اولين مرحله مراجعه به وزارت تعاون فرمهاي مربوطه بـويـژه نـمـونـه          
اساسنامه شركت تعاوني مورد نظر دريافت گرديد و با تشكيل هيات سه نفره 
متشكل از آقايان محمدباقر شكوهي، ابوالحسن قراچه داغي و اسداهللا جـوان  
تمام مواد اساسنامه مورد نياز دقيقا مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پس از 
تائيد توسط هيات موسس بوسيله نماينده انتخاب شده بـه وزارت تـعـاون        

شركت تعاوني مزبور تحت عنوان شركت تعاوني تـولـيـد و        .  تحويل گرديد
گـذاري  توزيع شركتهاي بازرسي فني و آزمايشهاي غيرمخـرب ايـران نـام       

 . گرديد
مهمترين اهداف تشكيل شركت تعاوني توليد و توزيع شركتهـاي بـازرسـي      

 :باشدفني و آزمايشهاي غيرمخرب ايران بشرح زير مي
 ترويج و تحكيم مشاركت، همكاري و تعاون عمومي اعضا •
تامين نيازهاي مشترك اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعضا و كمك به  •

تحقق عدالت اجتماعي از طريق توليد و توزيع و تامين لوازم و تجهيزات 
 مورد نياز اعضا

 ارتقاء سطح علمي، تخصصي، حرفه اي و تكنيكي اعضا •
 كنترل بازار نيازهاي صنفي در جهت تامين منافع اعضا •
 تامين اشتغال اعضا •
 تامين نيازهاي مصرفي و رفاهي اعضا و خانواده هاي تحت تكفل آنها •
 تامين مسكن براي كاركنان شركتهاي عضو •

بدينوسيله از كليه شركتهاي عضو انجمن كه تاكنون نسبت به عضويـت در    
بـاشـنـد دعـوت         اند و مايل به عضويت در آن ميتعاوني مذكور اقدام نكرده

مي گردد آمادگي خود را جهت عضويت در تعاوني ياد شده كتبا اعالم دارنـد  
 . تا اقدامات و تصميمات انجام شده بموقع به آن شركتها نيز منعكس گردد

 گيري شركت تعاوني انجمن شكل

 كوتاه از كميته حفاظت در برابر اشعه 
كميته حفاظت در برابر اشعه انجمن به منظـور ايجـاد        
ارتباط بهتر اعضا با امور حفاظت در برابر اشعه سازمان   

 .تشكيل گرديد 87/5/15انرژي اتمي در تاريخ 
در اولين جلسه كميته كه با حضور نمايندگاني از امـور    

حفاظت برگزار شد اشاعه فرهنگ ايمني و كمك به رفع مـشكالت موجـود    
در رابطه اعضا با امور حفاظت بعنوان وظايف كميته مورد تائيد و توافق قرار   

بندي كرد و در اوليـن اقـدام خـود و در          كميته مشكالت را فهرست.  گرفت
طول ده جلسه جدول امتيازبندي شركتها را كه مأخذ اصلي امـور حفاظـت         

 . براي ارزيابي فعاليت شركتهاست مورد تجديد نظر قرار داد
در دفتر آقاي دكتر كـاردان مديركـل         87/10/28در جلسه اي كه در تاريخ 

امور حفاظت در برابر اشعه و با حضور مـسئوالن آن امـور و اعـضا كميتـه           
. تشكيل گرديد علت تغييرات توضيح داده شد و متن پيشنهادي ارائه گرديـد 

آقاي دكتر كاردان تصريح كردند كه متـن پيـشنهادي توسـط كارشناسـان          
 .مربوط بررسي و نظر آن امور به انجمن اعالم مي شود

انجمن از اينكه تاكنون اقدامي در اين مورد صورت گرفته يـا نـه اطالعـي         
 .هاي تلفني و كتبي پاسخ مشخصي دريافت نكرده استندارد و در پيگيري
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 !!!حالت چطوره
. خسته از كار برگشتم و يكراست به اطاق مدير رفتم تا گزارش كارم را بدهم 

مدير در حاليكه تا كمر روي ميز خم شده بود دستها زير چانـه،       .  سالم كردم
اي با چهـره .  ابروها گره بر گره خورده و عينكش تا نوك بيني پايين آمده بود

بيـا ببيـن چـه      :  برنگ لبو بي آنكه جواب سالم مرا بدهد با عصبانيت گفـت    
من كه پدربزرگ پدربزرگم از سرزمين جوشكارخيز هفـشجان بـوده؛        !  نوشته

مادر مادربزرگم از تبار قزاقهاي دن است كه از جنـگ جهـاني دوم تـاكنون         
دهند و خودم عمري است جوشهاي نفت و گاز و غيره تست جوش انجام مي

ام حـاال بـراي     از جوش لب به لب گرفته تا پهلو به پهلو همه را پوزار كشيده
پا كنم، روي   تست جوش يك ساختمان فكسني سه طبقه بايد شركت را كله 

دست راه ببرم، دو تا مهندس عمران در يمين و يسار داشته باشم و تازه ايـن  
 !!!آخر اين كارها درسته... مقدمات كاره

ايـد  قربان شما كه عمري است همه چيز را بهم جوش داده و آزمـوده      :  گفتم
مهـم  دانيد كه مهم نيست چه كاري را چه كسي بايد انجـام دهـد     بهتر مي

مثـال اگـر خـود شـما اسـم             .گـيرد اينست كه چه كسي تصميم مي
نوشتيد فقط شركتهايي  جم بود و قرار بود آئين نامه بنويسيد ميشركتتان جام

المثـل  صالحيت تست جوش دارند كه توي اسمشان دو تا جيم باشد و يا في 
گفت در  خواست جوش موديان مالياتي را تست كند مي اگر وزارت دارايي مي

هيات مديره شركت بايد يك مميز و يك كمك مميز مالياتي محض محكم   
دسـتورالعمل  حاال شما چرا بـه    !!! كاري حضور داشته باشند و قس عليهذا

. گيريـد ايـراد مـي     وزارت مسكن براي كسب پروانه تست جوش   
براي رفع اين مـشكل هـم      .  هر مشكلي راه حلي دارد.  خلقتان را تنگ نكنيد

 ! ناراحت نباشيد. شهحلي پيدا ميباالخره يك راه
. كم باز شد عينكش سرجايش برگـشت  با دلجويي من گره ابروهاي مدير كم
تر كرد روي صندلي مديريت راست شـد    لبخند كوتاهي چشمهايش را بادامي

سينه را جلو داد، مشت محكمي روي آن كوبيد نفس عميقي كشيد و گفـت       
حاال بگو ببينم   .  كنيمحلي پيدا ميراست ميگي حق با توست باالخره يك راه

    !! حالت چطوره

  3برگزاري دوره آمادگي پايه 
رساند كه به منظور آمادگي بيشتر همكاران گرامي جهت شركت ميبه اطالع

انـجـمـن آزمـايشـهـاي غـيـرمـخـرب آمـريـكـا                                   3در امتحانات پايه   
(ASNT Level III)  ،    انجمن شركتها اقدام به برگزاري دوره آمـادگـي
(Refresher Course) نمايدمي . 

توانيد بـا  جهت آگاهي از شرايط حضور در كالسها و شركت در امتحانات مي
تماس حاصل  66949151و  66911166تلفنهاي  دبيرخانه انجمن به شماره

 .فرمائيد

 25سومين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست در تاريـخ    
 . گرددمهرماه سال جاري در دانشگاه تهران برگزار مي 29لغايت 

عالقمندان به شركت در آن مي توانند جهت كسب آگاهي به سايت همايش 
مراجعه نموده و يا با دبيرخانه هـمـايـش بـه        www.celco.irبه آدرس 

 .تماس حاصل فرمايند  44267401-3شماره تلفن 

 برگزاري سومين نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست 

 شدهگم
  1002708با شماره سـريـال      250دستگاه اولتراسونيك مدل سايت اسكن 

 . متعلق به شركت ايمن آزماي شرق مفقود شده است
در صورت مشاهده و يا دريافت آگاهي نسبت به آن موضوع را به دبيرخـانـه   

-8785062-8793191انجمن و يا شركت مزبور به شماره تـلـفـنـهـاي          
 .اعالم فرمائيد 09153133909و يا  8785064-0511

 طرح دعاوي
بر اساس قراردادي بين انجمن و موسسه حقوقي دادبنيان گستـر، اعضـاي     
انجمن جهت طرح دعاوي حقوقي و شكايت مي توانند از وكال و امـكـانـات    

 . آن موسسه استفاده كنند
موسسه مزبور عالوه بر تسهيالتي كه جهت طرح آسان دعوي در اخـتـيـار      
اعضا قرار مي دهد ده درصد تخفيف براي اعضاي معرفي شـده از طـرف         

 .انجمن در نظر گرفته است

 درج آگهي در روزنامه دنياي اقتصاد
براساس مذاكراتي كه با نماينده روزنامه دنياي اقتصاد بعمل آمـده اعضـاي     

معـرفـي   .  انجمن مي توانند جهت درج آگهي از تخفيف مناسب استفاده كنند
 .اعضا به روزنامه از طريق دبيرخانه انجمن انجام مي شود

توانند جهت انجام هماهنگيهاي الزم با دبيرخانه انجمن بـه  اعضا محترم مي
 .تماس حاصل فرمايند 66949151و  66911166تلفنهاي  شماره
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 : هيدروژن موجود در فلز جوش
دار فـرايـنـد         منبع اصلي هيدروژن، رطوبت موجود در روكش الكترودهاي پوشـش 

، فالكس موجود در سيم جـوشـهـاي      (SMAW)جوشكاري قوس الكترود دستي 
. باشد مي (SAW)توپودري و فالكس مورد استفاده در فرايند جوشكاري زيرپودري 

الكترودهـاي قـلـيـايـي        .  ميزان حجم هيدروژن موجود به نوع الكترود بستگي دارد
 .باشند معموالً هيدروژن كمتري را نسبت به الكترودهاي روتيلي و سلولزي دارا مي

بايد به اين نكته توجه داشت كه منابع ديگري از هيدروژن از قبيل رطوبت محيط و 
تواند سطح هـيـدروژن را در          يا رطوبت مواد اوليه مورد استفاده وجود دارد كه مي

تواند از طريق سطح فلز پـايـه و يـا مـواد            همچنين هيدروژن مي.  فوالد باال ببرد
 :ضمنا منابع ديگر حضور هيدروژن عبارتند از. مصرفي نيز وارد جوش شود

 هاي سطحي روغن، گريس و آلودگي •
 زنگ و اكسيدهاي سطحي •
 هاي سطحي رنگ و پوشش •
 ها مايعات تميز كننده و شوينده •

 
 : تركيب شيميايي فلز پايه

تركيب شيميايي فلز پايه همراه با نرخ سرعت سرد شدن باال، بيشترين تـاثير را بـر     
 .نمايد ايجاد مي HAZپذيري و ريسك تشكيل يك ساختار سخت و ترد در سختي
پذيري يك ماده معموالً با ميزان درصد كربن و نـيز ديگـر عناصـر آليـاژي           سختي

 .موجود در آن ارتباط دارد
 
 

با افزايش ميزان كربن معادل، ريسك ايجاد ترك هيدروژني نـيز افـزايش خواهـد           
اسـت    0/  4ها كمتر از      به طور كلي در فوالدهايي كه ميزان كربن معادل آن.  يافت

هاي جوشـكاري كـم هيـدروژن، ريـسك         به شرط استفاده از مواد مصرفي و فرايند
 .باشد بسيار پائين مي HAZهيدروژني در ناحيه   ترك

 

 : ضخامت فلز پايه
، ريـز سـاختار     ضخامت مواد بر روي سرعت سردشدن و به طبع آن ميزان سـختي    

در .و نيز سطح هيدروژن بـاقي مانـده در جـوش تـاثير دارد                 HAZايجاد شده در 
هـاي موجـود و نـيز هندسـه           هاي متفاوت، مجموع ضـخامت    اتصاالت با ضخامت

 3همانطور كه در شكل    .  نمايد را تعيين مي  HAZاتصال، نرخ سرد شدن و سختي 
 Fillet(اي  يك جـوش گوشـه      هاي مشابه،   نشان داده شده است با وجود ضخامت 

Weld(يك جـوش لـب بـه لـب         به خوردگي باالتري نسبت ريسك ترك(Butt 
Weld) دارد . 

 
 
 

 :هاي وارده بر جوش تنش )2(مشخصات ترك هاي هيدروژني در فوالدها 
هاي تجمع يافته موجود در يك اتصال جوشـكاري شـده متـاثر از مهارهـاي              تنش

در .  خارجي قطعه، هندسه اتصال، ضخامت قطعه و چگونگـي مونتـاژ خواهـد بـود             
. نواحي پنجه و ريشه جوش به دليل تمركز تنش، احتمال بروز تـرك بيـشتر اسـت        

به طور قابل توجهـي ريـسك ايجـاد        (Fillet)اي  هاي گوشه مونتاژ غلط در جوش
ميزان درجه مهار وارده در يك اتصال معموالً از طريـق توالـي       .  برد ترك را باال مي

هـا    غلط جوشكاري و نيز مهار بيش از حد قطعات جهـت اجتنـاب از پيچيـدگي آن       
 .يابد افزايش مي

 

 :حرارت ورودي
حرارت ورودي ناشي از جوشكاري، ضخامت قطعـه و دمـاي پيـشگرم، بـر توزيـع             

بـا  .  و فلز جوش تاثير خواهد داشـت      HAZحرارت ودر نتيجه ريز ساختار و سختي 
 . افزايش حرارت ورودي سختي مناطق مذكور كاهش خواهد يافت

ميزان حرارت ورودي در واحد طول جوش از طريق ضرب نمودن انـرژي قـوس در     
 .گردد ضريب راندامان قوس بر اساس فرمول زير محاسبه مي

V   = ولتاژ قوس(V)  
A   = جريان جوشكاري(A)  
S   = سرعت جوشكاري(mm/min)  
K   =ضريب راندمان حرارتي 

ضـريب رانـدمان    . در محاسبه حرارت ورودي، راندمان قوس بايد در نظر گرفته شود
بـراي فرآينـدهاي       BS EN 1011-1:1998قوس ارائه شده مطابق با اسـتاندارد 
 :باشد متداول جوشكاري به شرح زير مي

  K=1:     (SAW)فرآيند زيرپودري تك سيمي
 K=0.8:    (SMAW)فرآيند جوشكاري قوس الكتروددستي

و   (MIG/MAG)فرآيند جوشكاري قوس فلـزي تحـت پوشـش گـاز محـافظ                
   K=0.8:  (FCAW)توپودري

 K=0.6: (TIG)فرآيند جوشكاري قوس تنگستن تحت پوشش گاز محافظ 
ميزان حـرارت ورودي بـه      )  SMAW(در فرآيند جوشكاري قوس الكترود دستي 

از آنجـايي كـه     .   باشـد   طول جوش ايجاد شده در ازاي ذوب هر الكترود وابسته مي 
طول خط جوش ناشي از ذوب هر الكترود، همان طول جوش رسـوب داده شـده از      

توان گفـت حـرارت ورودي بـسيار وابـسته بـه تكنيـك                يك الكترود است، لذا مي
 .باشد جوشكاري يعني حركت مستقيم يا نوساني الكترود مي

 

 مهندس محمد رضا دائي رسولي: نويسنده
 شركت آريا آزمون صنعت NDTكارشناس جوش و 

 

خبرنامــه الكترونيكــي انجمــن شــركتهاي بازرســي فــني و           
انـدركاران صـنعت    آزمايشهاي غيرمخرب ايران براي دست  

NDT گردد و فـضاي مناسـبي    و جوش در ايران ارسال مي
براي معرفي محصوالت و خدمات شركتها و اشخاص حقيقي     

 .باشدمي
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بـا   (Butt(و لـب بـه لـب       (Fillet(اي  ارزيابي اتـصاالت گوشـه    :    3شكل 
 هاي تركيبي ضخامت
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 خبرنامه الكترونيكي  
 انجمن شركتهاي بازرسي فني و آزمايشهاي غيرمخرب ايران  

 

 زير نظر كميته انتشارات •
 سينا مستوفي: مدير اجرايي •
اين خبرنامه، بين روز بيستم هر ماه از طريق پست الكترونيـكـي    •

به اعضا انجمن شركتهاي بازرسي فني و آزمايشهاي غيرمخـرب  
كننده گردد و منعكساندركاران بازرسي فني ارسال ميو نيز دست

 .باشدمي... و  NDTاخبار انجمن، رويدادهاي مرتبط با صنعت 
توانند جهت درج آگـهـي بـا شـمـاره تـلـفـن                 عالقمندان مي •

و يا دبيرخانه انجمن بـه  )  مدير اجرايي خبرنامه(   09122405206
تماس حاصل نموده و يا  66949151  -  66911166شماره تلفن 

مـكـاتـبـه      newsletter@irsnt.comبا پست الكترونيكي 
 .نمايند

 ادامه از صفحه اول...
بنظر مي رسد انجمن در تحقق اين امـر حـداقل در سـالهاي اخـير توفيـق            

هـاي  اگر به فهرسـت كميتـه    .  چنداني نداشته و يا بدرستي عمل نكرده است
ها را اعضاي هيـات  يابيم كه تمامي مسئوالن كميتهانجمن نگاه كنيم در مي

ها در سـايت انجمـن نوشـته         اسامي اعضاي كميته  .  دهندمديره تشكيل مي 
دهـد كـه اعـضاي      نشده اما فهرست استانداردهاي در دست تهيه نشان مـي 

اگر ايـن سياسـت در سـاير         .  كميته استاندارد همان مسئوالن انجمن هستند
ها نيز اعمال شده باشد موقعيت انجمن در حد يك محفل نزول كـرده   كميته

و در نتيجه فعاليت و حضور آن در حوزه فرهنگ و ارتباطـات محـدود شـده       
شود كه گروههايي كه اصوال ارتباطي بـا   ايجاد اين فضا موجب آن مي.  است

موضوع بازرسي فني و آزمايشهاي غيرمخرب ندارند از شرايط بوجود آمده به   
بهانه گسترش علوم و تكنولوژي اسـتفاده كـرده بـا همـراه كـردن برخـي                 

كارشناسان كه گاه از سر  صدق و گاه بـه تمنـاي جـاه بـا آنـان همراهـي                   
جلوگيري از ادامـه پراكنـدگي و تـالش         .  كنند به كسب موقعيت بپردازندمي

براي ايجاد همگرايي به هر شيوه كاري است كه هيات مديره انجمـن خـود     
 .بايد بدان همت گمارد

انـد برآننـد كـه      برخي همكاران سالدار كه خود در تاسيس انجمن فعال بوده  
هدف از تاسيس انجمن در حقيقت پي افكندن يك انجمن علمي با موضـوع  

كردن كلمه جوشكاري بـه نـام آن      آزمايشهاي غيرمخرب بوده و دليل اضافه
سي سـال پيـش     .  كم بودن تعداد شركتها و افراد در زمان تاسيس بوده است

احتماال تعداد شركتها از ده تا پانزده و تعداد كارشناسان پايه سه از دو تا سـه   
ولي در حال حاضر بيش از سيصد شـركت در زمينـه          .  نفر بيشتر نبوده است

متجاوز از پنجاه نفر  3اند و تعداد كارشناسان پايه آزمايشهاي غيرمخرب فعال
زمان آن فـرا رسـيده اسـت كـه        دهد كه اين رشد غيرعادي نشان مي.  است

اي در انجمن جوشـكاري و    آزمايشهاي غيرمخرب با اين پتانسيل چون زائده
جوش و جوشكاري اكنون متوليـان درشـت و         .  آزمايشهاي غيرمخرب نباشد

 . پردازندكوچك فراواني دارد كه به طرح و دفاع از آن مي
مركـز پـژوهش و       1371سيزده سال پس از تشكيل انجمن يعـني درسـال      

مهندسي جوش ايران در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايـران تاسـيس      
اين مركز با پشتوانه دولتي تمامي فعاليتهاي پـژوهش و آمـوزش در         .  گرديد

حوزه جوش و جوشكاري را در خـود متمركـز كـرده و اساسـنامه آن همـه              
موضوع جوش فقـط بـه    .  دهدفعاليتهاي مطروحه در اين زمينه را پوشش مي

توان ديـد   با نگاهي به واژه جوش در شبكه مي  . شودمركز پژوهش ختم نمي
كه گروهها و موسسات زيادي مانند انجمن جوشكاران جوان، انجمن جوش،   

امـا موضـوع    .  كننـد در اين زمينـه فعاليـت مـي        ...  جوش و صنايع وابسته و 
 . آزمايشهاي غيرمخرب مغفول واقع شده و حضور آن بسيار كم رنگ است

 مديره انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غيرمخرب اغلب اعضا و اعضاي هيات

يابند از صنف مجريـان آزمايـشهاي      و شركتهايي كه در نمايشگاه حضور مي در حاشيه برگزاري دهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي 
اما فعاليت انجمن در زمينه آزمايـشهاي غيرمخـرب نيـاز      .  غيرمخرب هستند

آموختگان بسياري را به خود جذب كـرده     صنف را كه در سالهاي اخير دانش
 . دهدو از پتانسيل كافي براي استقالل برخوردار گشته پاسخ نمي
كننـد بايـد گفـت      با احترام به همه كساني كه در انجمن صادقانه تالش مي  

حتي اگر بخشي از مطالب مزبور درست باشد كنفرانس ملي جوش و بازرسي  
انـدركاران  در مهرماه آينده فرصت مغتنمي است  براي آنـان و همـه دسـت        

بازرسي فني و آزمايشهاي غيرمخرب به منظور بازبيني مسئوالنه در عملكرد   
 . انجمن و يافتن راه برون رفت از تنگناهاي موجود

 كمال شين

 تشكر و قدرداني
در پي انتشار نخستين شـماره خبرنامـه الكترونيكـي          
ــشهاي           ــني و آزماي ــي ف ــركتهاي بازرس ــن ش انجم
غيرمخرب ايران، همكاران بسياري ضمن تمـاس بـا      
دبيرخانه انجمن از اين اقدام كوچك حمايت كـرده و     

 . رساني دانستندآن را گامي مهم در اطالع
داند از اين هـمـكـاران گـرامـي و            كميته انتشارات انجمن وظيفه خود مي

و   ir.inspector.wwwســـايـــتـــهـــاي    هـــمـــچـــنـــيـــن وب   
net.weldeng.www        كه خبر انتشار شماره نخست را درصـدر اخـبـار

 .خود قرار دادند، تشكر و قدرداني نمايد
آقاي دكتر داند از حمايتهاي جناب همچنين كميته انتشارات برخود فرض مي

، استاد محترم دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صـنـعـتـي     فرهنگ هنرور
 . خواجه نصيرالدين طوسي تشكر نمايد


