


دكتر كاردان منعكس است كه گفتند تعامل بين نمايندگان شركتها و 
امور حفاظت در سه محور تسهيل ارتباطات اداري، آموزش و تشكيل 
خود  حفاظت  امور  و  است  ضروري  و  پذير  امكان  مشترك  جلسات 

متعهد به انجام آن است. اميد كه چنين باشد. 

همايش دارندگان پروانه و مسئوالن شركتهاي پرتونگاري

با شركت حدود 230  همايش مسئوالن شركتهاي پرتونگاري صنعتي 
نفر از كارشناسان مربوط از سراسر كشور در ساعت 9 صبح روز سه 
به سازمان  شنبه 89/8/18 در سالن اجتماعات مجتمع خورشيد وابسته 

انرژي اتمي برگزار شد.
اين همايش پس از  قرائت قرآن و سرود با سخنراني آقاي مهندس ناصر 
مهندس  اي كشور آغاز شد. آقاي  ايمني هسته  نظام  رئيس  راستخواه 
راستخواه كه خود يكي از كارشناسان با تجربه آزمايشهاي غيرمخرب 
 NDT جامعه  اجتماعي  و  علمي  موقعيت  ارتقاء  جهت  در  و  هستند 
به نگراني هايي كه  اند در اين سخنراني  كشور كوشش فراوان كرده 
دارد  آزمايشها وجود  اين  پرسنل  تائيد صالحيت  و  زمينه آموزش  در 
اشاره كردند و اعالم نمودند همانگونه كه در صنايع هسته اي كشور 
اتفاق افتاده  مجريان آزمايشهاي غيرمخرب بايد از طريق مراجع ذيربط 
تائيد صالحيت شوند و در اين مورد بايد اقدامات جدي و عاجل بعمل 
اشعه دومين  برابر  امور حفاظت در  آيد. آقاي دكتر كاردان مديركل 
سخنران جلسه بودند. ايشان نگراني خود را از وجود برخي مشكالت 
و  نارسائي ها كه در مراكز و شركتهاي پرتونگاري وجود دارد و عدم 
به موضوع حفاظت كاركنان و رعايت  برخي مسئوالن شركتها  توجه 
مقررات ايمني ابراز داشتند و بر اين موضوع تاكيد كردند كه اجراي 
مقررات منوط به همكاري مسئوالن مراكز است و از مسئوالن مراكز 
و  جامعه  برابر  در  را  خود  مسئوليت  كه  خواستند  صنعتي  پرتونگاري 

كاركنان با پرتوها فراموش نكنند.
همكاري  انجمن  خبرنامه  در  مندرج  مطالب  از  رضايت  ضمن  ايشان 
انجمن با امور حفاظت را براي پيشبرد اهداف ايمني سودمند و ضروري 
معيني  مهندس  آقاي  كاردان،  دكتر  آقاي  سخنراني  از  پس  دانستند. 
اي  معيني شمه  آقاي  گفتند.  انجمن صنفي سخن  مديره  هيات  رئيس 
از فعاليت انجمن را بازگو كردند و اعالم نمودند كه انجمن آمادگي 
دارد به عنوان رابط بين امور حفاظت و شركتهاي پرتونگاري در جهت 
بيشتر  انضباط هرچه  ارتباطات و تشخيص صالحيتها كه الزمه  تسهيل 
با آن  ايمني است  نيز رعايت دستورالعملهاي  شركتها در زمينه كار و 

امور همكاري كند.
پس از سخنراني نماينده انجمن جلسه بمدت نيم ساعت تنفس داشت 
و درساعت 10/30 صبح مجددا تشكيل شد. در اين نشست كارشناسان 
امور حفاظت در زمينه هاي مختلف از جمله عملكرد گروه بازرسي، 

ديدگاه

كه  صنعتي  پرتونگاري  مراكز  مسئوالن  و  پروانه  دارندگان  همايش 
صنفي  انجمن  و  اشعه  برابر  در  حفاظت  امور  صميمانه  همكاري  با 
شركتهاي مجري NDT برگزار شد نقطه عطفي در تاريخ ارتباط بين 

امور حفاظت و مجريان آزمايشهاي پرتونگاري بود.
و  كشور  اي  هسته  ايمني  نظام  محترم  رياست  همراهي  و  نظر  حسن 
ارتباطات  اين  ارتقاء  در  اشعه  برابر  در  حفاظت  امور  محترم  مديريت 
همايش  اين  در  براي شركت  نظير همكاران گرامي  استقبال كم  ونيز 
باستان  صنعت  خانه  و  پخش  كيميا  محترم  شركتهاي  مالي  حمايت  و 
برگزار  نو  اي  و شيوه  به شكل  اين همايش  )AHB( موجب شد كه 
شود. انجمن اين همكاري صميمانه را ارج مي نهد و از كليه كسانيكه 
در برگزاري اين همايش تالش كردند تشكر و سپاسگزاري مي نمايد.

از هدفهاي اصلي   برنامه همايش، يكي  بر اهداف مشخص در   عالوه 
طرح  حقيقت  در  كنندگان  شركت  منظر  از  مزبور  همايش  برگزاري 
شركتهاي  كه  بود  مشكالتي  از  رفت  برون  هاي  راه  بررسي  و  مسائل 
مواجه  با آن  ارتباطات  و  ها  اجراي دستورالعمل  زمينه  پرتونگاري در 
هستند. اين هدف البته درسايه هدفهاي ديگري كه محقق شدندچندان 

مورد توجه قرار نگرفت.
سخنراني هاي ارائه شده بطور غالب در زمينه گزارش عملكرد گروه 
بازرسي و بيان تغييراتي بود كه در نظر است در نحوه ارزيابي ها انجام 
شود. عبور از برنامه در بعدازظهر همايش موجب شد كه بسياري افراد 
سالن همايش را ترك كنند و شركت كنندگان مجال چنداني براي بيان 
انتظار  ابهام باقي ماند.  نيافتند و بسياري سواالت در پرده  نظرات خود 
خود  هاي  سخنراني  در  حفاظت  امور  محترم  كارشناسان  كه  بود  آن 
عالوه بر بيان مسائل جاري به واكاوي راهي كه تا به امروز در عرصه 
ايمني پرتونگاري صنعتي طي شده بپردازند. مشكالت ومسائلي را كه 
بر سر اجراي مقررات و دستورالعملها وجود دارد  در جمعي كه چندان 
سرسازگاري با دستورالعملها ندارد وناراضي است به روشني بيان كنند. 
و  بسط  براي  را  حفاظت  امور  مدت  ميان  و  مدت  كوتاه  استراتژي  و 
تحكيم فرهنگ حفاظت در برابر اشعه در حوزه شركتهاي پرتونگاري 
ارائه داده و تغييراتي براي تعامل بيشتر فراهم آورند. چرا كه تغيير در 
انديشه و عمل ناظران موجب تغيير در انديشه و عمل نظارت شوندگان 
مي شود. حقيقت آنكه ايمن سازي خانه پرتونگاران از مسير شناخت 
پايگاه فرهنگي و اجتماعي آنان مي گذرد و جز با همراهي خود آنان 

ميسر نيست.
به هرحال نشست مزبور با همه قوت ها و كاستي ها مي تواند آغازگر 
يك همكاري صميمانه بين كارشناسان محترم امور حفاظت و مسئوالن 
شركتهاي پرتونگاري باشد و اولين دستاورد آن در سخنان كوتاه آقاي 
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مسائل مربوط به TLD ، پزشكي، سوانح و غيره به سخنراني پرداختند. 
اين سخنراني ها در ساعت 13 پايان يافت و جلسه مجددا  در ساعت 
13/45  پس از صرف ناهار تشكيل شد. طبق برنامه از پيش تعيين شده 
قرار بود پس از ارائه يك سخنراني جلسه همگاني پرسش و پاسخ در 
ساعت 14/30 تشكيل شود و شركت كنندگان در طول آن مدت كه 
مطرح  را  خود  پرسشهاي  بود  شده  گرفته  نظر  در  ساعت   1/5 حدود 

كرده و از تريبون آزاد براي بيان نظرات خود استفاده كنند.
متاسفانه جلسه طبق برنامه پيش نرفت  و جلسه پرسش و پاسخ تا ساعت 
بسياري  كه  شد  موجب  تعويق  اين  و  افتاد  تعويق  به  بعدازظهر   3/5
 3/5 ساعت  در  سرانجام  كنند.  ترك  را  جلسه  كنندگان  شركت  از 
بعدازظهر جلسه پرسش و پاسخ با شركت كارشناسان امورحفاظت و 
نماينده انجمن تشكيل شد و كارشناسان به پرسش هايي كه قبال نوشته و 
جمع آوري شده بود پاسخ گفتند. اغلب پرسشها در زمينه گرفتاريهاي 
اداري شركت ها ، مسائل مربوط به آموزش، TLD  و بازرسي بود. 
در اين جلسه نماينده انجمن نيز در مورد مشكالت شركتها در ارتباط با 
امور حفاظت به كوتاهي سخن گفت و دو نفر از حاضران در جلسه نيز 

در مورد مسائل مختلف از جمله موضوع بيمه سخن گفتند.
مدتي  براي  پاسخ  و  پرسش  جلسه  در  خود  كه  كاردان  دكتر  آقاي 
حضور داشتند به پاره اي پرسش ها پاسخ دادند و اعالم نمودند كه امور 
ارتباطات، آموزش و تشكيل جلسات مشترك  حفاظت در سه محور 
با  نمايد  همكاري  شركتها  سنديكاي  بعنوان  انجمن  با  دارد  آمادگي 
اين اميد كه راههايي براي تسهيل و تقويت ارتباطات و برون رفت ا ز  

تنگناها فراهم شود. جلسه درساعت 4/40  بعدازظهر پايان يافت. 

قدرداني و تشكر 

غيرمخرب  آزمايشهاي  و  فني  بازرسي  شركتهاي  انجمن  مديره  هيات 
پخش  كيميا  محترم  شركت  از  را  خود  تشكر  و  تقدير  مراتب  ايران 
شرق و شركت محترم خانه صنعت باستان )AHB( كه در برگزاري 
همايش دارندگان پروانه و مسئوالن شركتهاي پرتونگاري تالش نموده  
حمايت مالي همايش مزبور را بر عهده گرفته  اعالم مي نمايد. اميد كه  
شركتهاي ديگر عضو انجمن و نيز غيرعضو با انجام خدمات فرهنگي 
 NDT جامعه  بيشتر  هرچه  اعتالي  و  دهند  رواج  را  حسنه  سنت  اين 

كشور را فراهم آورند. 

اظهار نظر حاميان همايش مسئوالن شركتهاي پرتونگاري صنعتي 

بسمه تعالي
ما معتقديم كه :      » صداقت مهمترين عامل موفقيت است «

)AHB( و  بي  اچ  اي  بازرگاني  اهداف عالي گروه مهندسي،  به  نظر 
با پيروري از شعار هميشگي اين گروه، خرسنديم كه توانستيم بخشي 
بزرگ  خانواده  به  كوچك  هرچند  خدمتي  ارائه  در  را  خود  سهم  از 

پرتونگاري صنعتي كشور ايفاء نماييم.
است  اميد  همايش،  اين  كنندگان  برگزار  از  تشكر  و  قدرداني  ضمن 
تمهيداتي فراهم آيد كه در گردهمائي هاي مشابه آتي گامهاي عملي 
مفيدي در جهت رفع مشكالت موجود برداشته شده  و موارد مطروحه 

، راه حلي باشد جهت رفع موانع موجود در اين صنعت .

با اميد موفقيت روز افزون
 شركت خانه صنعت باستان 

AHB عضو گروه مهندسي ، بازرگاني

بسمه تعالي
همايش  برگزاري  در  كه  است  خرسند  شرق  پخش  كيميا  شركت 
مسئوالن شركتهاي پرتونگاري صنعتي سهمي داشته، فرصت را مغتنم 
قدرداني  و  تشكر  همايش  برگزاري  اندركاران  دست  كليه  از  شمرده 
مي نمائيم. انتظار مي رود موارد مطرح شده در جلسه به شكلي منطقي 
پيگيري شده و گامهاي مثبتي در جهت  باهمكاري طرفهاي ذيربط  و 
تعامل بيشتر امور محترم حفاظت و شركتهاي پرتونگاري برداشته شود.
با توجه به اينكه برگزاري اينگونه همايشها و گردهمايي با اين وسعت 
براي  بيشتري  فرصت  به شركتها  رفت  مي  انتظار  است،  دشواري  كار 
اظهارنظر داده مي شد و ما نيز بعنوان يكي از اعضاي اين خانواده بزرگ 
فرصت پيدا مي كرديم تا به اختصار مشكالتي را كه در زمينه فعاليتهاي 
موارد  است  اميدوار  مجدد  تشكر  اظهار  كنيم. ضمن  بيان  داريم  خود 
مطروحه در اين همايش با تشكيل كميته اي پيگيري شده و نتايج آن 

ثمربخش باشد. 

با آرزوي توفيق در خدمت به همكاران
 شركت كيميا پخش
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و  استاندارد  سازمان  در  متناظر  فني  كميته  انتخابات  جلسه 
تحقيقات صنعتي ايران

آقاي  دعوت  به  بنا   89/8/17 مورخ  دوشنبه  روز  صبح   10 ساعت  در 
مهندس پورحبيبي مديركل تدوين استاندارد جلسه اي با حضور حدود 
سالن  در  غيرمخرب  آزمايشهاي  كارشناسان  و  اساتيد  از  نفر  هفتاد 

همايشهاي سازمان استاندارد تشكيل گرديد.
متناظر  فني  كميته  رئيس  و  دبير  انتخاب  جلسه  اين  تشكيل  از  هدف 
براي تدوين استانداردهاي ملي در گستره استاندارد TC135  بود. در 
اين جلسه پس از خوش آمد گوئي توسط آقاي مهندس پورحبيبي و 
راستخواه  ناصر  مهندس  آقاي  برگزاري جلسه  مورد علت  در  توضيح 
مسئوليت  گذشته  چندسال  در  كه  كشور  اي  هسته  ايمني  نظام  رئيس 
نحوه  از  داشتند گزارش كوتاهي  برعهده  را  متناظر  فني  دبيري كميته 
ارائه كردند. سپس كانديداهاي  انجام شده  فعاليت هاي  كار كميته و 
دبيري و رياست كميته مزبور يك يك به معرفي خود پرداختند و در 

نهايت با ورقه اقدام به اخذ راي شد.
با اعالم نتيجه انتخابات آقاي مهندس مرتضي جعفري به سمت رئيس 
نايب رئيس و خانم  به سمت  ادب آوازه  ، آقاي مهندس عبدالوهاب 
مهندس انصاري بعنوان دبير كميته انتخاب شدند. افراد حاضر در جلسه 
موافقت كردند كه  محل كميته مزبور همچنان در سازمان انرژي اتمي 

در تهران باقي بماند. جلسه درساعت 12/30 پايان يافت. 

 ASNT Level III -3 آموزش و امتحانات پايه

در بهمن ماه سال جاري امتحانات پايه 3 از طرف ASNT در ابوظبي 
يازده  اين آزمون  ايراني شركت كننده در  برگزار مي شود. داوطلبان 
ابوظبي  به  و  تهيه  انجمن  دبيرخانه  در  آنها  تقاضانامه  كه  هستند  نفر 
  ASNT ارسال شده و هزينه شركت در آزمون نيز از طريق انجمن به
رزرو  شامل  ابوظبي  به  افراد  اين  اعزام  مقدمات  است.  شده  پرداخت 
بليط، محل اقامت و غيره توسط انجمن انجام مي شود تا اين همكاران 

بتوانند بموقع در امتحانات مزبور شركت كنند. 
همكاران  آماده شدن  منظور  به  نيز  انجمن   3 پايه  آمادگي  هاي  دوره 
Basic, RT, UT و در صورت وجود  جهت موفقيت در امتحانات 
انجمن  توسط  جاري  سال  آذرماه  در  آزمايشها  ديگر  براي  داوطلب 

برگزار مي شود. 

تائيد صالحيت شركت ها 

كميته تشخيص صالحيت انجمن پرونده تعدادي از شركتهاي متقاضي 
تائيد صالحيت را مورد بررسي قرار داد و صالحيت شركتهاي نامبرده 

زير مورد تائيد قرار گرفت: 

1- شركت آرون جوش صنعت
2- شركت تدبير ساحل پارس

3- شركت تكين كو

تحصيل و آموزش NDT ، حال و آينده – قسمت دوم
Material Evaluation, Vol.68. No.9

NDT تقاضا براي استخدام مجريان
با ساختن    NDT آزموده  و  ماهر  نيمه  مجريان  استخدام  براي  تقاضا 
نيروگاههاي هسته اي فزوني مي يابد. اكنون بيش از 20 شركت تقاضاي 
خود را براي كمسيون مقررات هسته اي آمريكا به منظور كسب مجوز 

ساخت 30 نيروگاه هسته اي در امريكا ارسال كرده اند. 
NDT براي صنايع هسته اي نشان  به آينده از زاويه نيروي كار  نگاه 
حاليكه   در  است  نفر   500 بازرسان  تعداد   2013 درسال  كه  دهد  مي 
900 نفر مورد نياز است. اين موضوع كميود بازرس را تنها در صنايع 
هسته اي بميزان 400 نفر نشان مي دهد. همچنين درحال حاضر نياز به 
تعداد بيشتري براي بازرسان انستيتوي نفت آمريكا )API(  و بازرسان 
تائيد شده جامعه جوش امريكا )AWS( در پااليشگاهها، كارخانجات 

پتروشيمي و پروژه هاي ساختماني وجود دارد. 
اي كه  نيروگاههاي هسته  افزايش ساخت  با  نيست.  نگراني كمي  اين 
اكنون در نظر گرفته شده تقاضا رو به افزايش خواهد بود و ممكن است 
موجب آن شود كه افراد از صنايع ديگر به نيروگاههاي هسته اي در 
حال ساخت و بهره برداري روي آورند. اين اتفاق وضعيت را به علت 
نياز صنايع به افراد بيشتر در زمينه NDT كه بايد سريع تر آموزش ديده 

و بيشتر واجد شرايط باشند حادتر مي كند. 
آموزش رسمي 

امروزه پاي گذاشتن به آستانه مرتبه سطح )Level position(  نسبتا« 
يا  دبيرستان  ديپلم  داراي  اغلب  سطح  به  ورود  داوطلبان  است  آسان 
مدرك معادل هستند و بي آنكه آموزش و تعليم بيشتري بدست آورند 
نمي توانند چندان پيش روند. مسئله آنستكه چگونه مجريان تازه را مي 
توان جذب كرد، حرفه را تخصصي تر كرد و خالء نيروي كار را كه 
براي  پركرد.  رفته  پيش   NDT براي كاربردهاي  است  در حال رشد 
رفع نياز صنايع، تحصيل و آموزش بموقع و موثر و به شيوه اي مناسب 

ضروري است . 
حاوي  كه   2011 سال  در   1A-SNT-TC جزوه  آينده  چاپ  در 
براي  نامه  گواهي  صدور  و  كيفيت  به  مربوط  آموزشي  هاي  توصيه 
براي  افرادي كه  پرسنل آزمايشهاي غيرمخرب است گفته شده است 
بايد آموزش سازمان  اند  نظر گرفته شده  اولين گواهينامه در  دريافت 
يافته كافي داشته باشند. آموزش سازمان يافته ممكن است آموزش زير 
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نظر معلم ، مطالعه شخصي، آموزش زير نظر معلم مجازي ، آموزش از 
طريق كامپيوتر يا آموزش از طريق وب را در برگيرد. آن جزوه اضافه 
مي كند كه براي آموزش از طريق كامپيوتر و وب الزم است ساعت و 

محتواي دوره آموزشي با ارزيابي دانش آموز دنبال شود. 
آموزش سازمان يافته كافي بايد بگونه اي باشد كه اطمينان حاصل شود 
دانش آموز با اصول  و تمرينهاي روش NDT  مورد نظر متناسب با 
سطح گواهي نامه مورد درخواست كامال« آشنايي پيدا كرده. به لحاظ 
تاريخي اينكار از طريق كسب آموزش زير نظر معلم بوده است. اكنون 
آموزش  با  و  شويم  خارج  سنتي  روش  از  كه  است  رسيده  آن  زمان 
و شيوه  پارادايم  استاندارد،  از رويكردهاي  يكي  بعنوان  از طريق وب 
جديدي در آموزش NDT پديد آوريم. تركيب اين اشكال مختلف 
تركيبي است و موجب صرفه جويي در هزينه  آموزش يك رويكرد 
به  توجه  را موجب مي شود.  پيشرفت آگاهي  و  توانايي  افزايش  شده 
اين نكته ضروري است كه آموزش از طريق وب براي انتقال مهارتها 
كافي نيست. مهارت و استادي با آموزش و كار برروي عيوب واقعي 

بدست مي آيد. 
در سال 1974 افراديكه فاقد تحصيالت دبيرستاني بودند در صورتيكه 
پيش از فارغ التحصيالن دبيرستان آموزش مي ديدند موفق به دريافت 
گواهي نامه NDT مي شدند. اگر سيستم مدارس عمومي كانديداهايي 
در حد دست كم پايه ده تربيت ميكردكه مهارت در خواندن و جبرپايه 
با آموزش تدريجي كوتاه مدت و  را داشتند هر كانديدا مي توانست 
يك زمان متوسط كار تجربي بسرعت فعال شده و گواهي نامه دريافت 
كند. اما اگر كانديدا اين حداقل آموزش زبان انگليسي و رياضيات را 
دريافت نمي كرد از شانس او براي موفقيت در NDT بجز كاربردهاي 
پايه اي كاسته مي شد و حركت به پيش و پيوسته او در NDT  به خطر 

مي افتاد. 
آموزش   NDT مجريان  اغلب  بهرحال،     NDT آينده  دنياي  در 
باالتري  تحصيالت  است  ممكن  و  كنند  مي  كسب  بيشتري  رسمي 

بدست آورند. 
تحصيالت باالتر

NDT  دستمزد بيشتر و محيط كاري حرفه اي تري  اگر نيروي كار 
را پيش بيني كند ممكن است كانديداها براي آموزش در انسيتوها و 
كالج هاي واجد شرايط آمادگي پرداخت هزينه بيشتري داشته باشند. 
يك موسسه NDT كه آموزش پيشرفته و تخصصي را ارائه مي دهد 
مي تواند فرصتهاي استخدامي بااليي براي كانديداها فراهم آورد. اين 
اما متخصصان آن كم  با تكنولوژيهاي ديگر ندارد  تكنولوژي تفاوتي 
به كارفرمايان خود براي پرداخت  هستند. بسياري كاركنان اين حرفه 

هزينه آموزش تكيه مي كنند. 
در حال حاضر مذاكرات عمومي در مورد كاهش زمان تجربه با تكيه 

برخي  است.  انجام  درحال  كارشناسان  بين  آموزش  زمان  افزودن  بر 
افراد كسب مهارتهاي تجربي بمدت يكسال را پس از دو سال آموزش 
كالس كافي مي دانند. اما همچنان اين سئوال مطرح است كه چه كسي 

آماده است براي آموزش بيشتر هزينه پرداخت كند ؟
هاي  دوره  كه  بزرگ  كالج   61 و  كوچك  كالج   23 وجود  با  حتي 
تعداد كمي دانش آموختگان داراي  برگزار مي كنند هنوز     NDT
ليسانس و درجات دانشگاهي در اين تكنولوژي حضور دارند. بسياري 
دارندگان گواهي نامه پايه 3 دانش آموختگان رشته هاي ديگر هستند. 
كالج ها قادر نيستند نياز صنايع به متخصصان NDT را تامين كنند و 
اغلب كسانيكه در اين زمينه فعال هستند در مدارس و موسسات تجاري 
و غيرانتفاعي و يا دوره هاي داخلي كه خود شركتها برگزار مي كنند 

آموزش مي بينند. 
اگر داوطلبي مايل باشد تحصيالت باالتري كسب كند سئوالي كه پيش 
مي آيد آنستكه آيا اين شخص حاضر است هزينه 2 تا 4 سال تحصيل 
را شخصا بپردازد براي آنكه در محيطي با شرايط سخت گرما، سرما، 
پرتوزائي، آلودگي شيميايي و ساير خطرات عمومي  مواد خطرناك، 
در صنايع كار كند؟ هنوز هم با وجود مراقبت هايي كه انجام مي شود 
اين خطرات در پااليشگاهها، كارخانجات مواد شيميايي، رآكتورهاي 
نيروگاههاي فسيلي، محلهاي ساخت و ساز و كارخانجات  هسته اي، 

وجود دارد. 
برخي شركتهاي بزرگ و انسيتوها روش ديگري را بجاي روش سنتي 
 On( آموزش مطرح مي كنند. بيشتر و بيشتر آنها آموزش روي خط
شده  ايجاد  مراكز جديدي  راستا  اين  در  اند.  كرده  پيشنهاد  را   )line
 )On line( را بصورت روي خط NDT اند كه آموزش دوره هاي
ارائه مي دهند. مدارس و موسساتي نيز وجود دارد كه با معلم و استاد و 
كالسهايي پر از دانشجو و آزمايشگاههايي كه در اختيار دارند در حال 
حاضر تركيبي از دو روش فوق )روش روي خط و آزمايشگاه( را براي 
آموزش ابداع كرده اند. برخي كالج ها اكنون دوره هاي فوق ليسانس 
دانشجو  كه  دهند  مي  ارائه  اي  بگونه  را  خط  روي  آموزش  با  همراه 
زمان كمي در كمپ آموزشي حضور پيدا كند. اين شيوه بويژه براي 
دانشجوياني كه مايل نيستند كار خود را رها كنند و يا از جايي به جاي 
التحصيل  فارغ  نام  هاي صاحب  كالج  از  عين حال  در  و  بروند  ديگر 

شوند شيوه اي رايج است. 
آنرا  ها  كالج  برخي  كه   )hybrid program( پيوندي  برنامه  اين 
زيرا  دارد  مدارس  براي  كمتري  هزينه  اند  كرده  نامگذاري  اينگونه 
استفاده  منابع و خدمات كمتري را مورد  برنامه ها دانشجويان  اين  در 
قرار مي دهند. استادان و مدارس، كل كار را انجام مي دهند بي آنكه 
آموزشي همچنين،  شيوه  اين  امروزه  به چهره شوند.  دانشجو چهره  با 

آموزش NDT از طريق وب صورت واقعيت بخود گرفته است.
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آشنايی با استاندارد نظام جامع تضمين كيفيت جوش
ISO3834

عليرضا برهمند پور
قسمت دوم

الزامات كيفی جامع )سطح 2( استاندارد

 )Review of Requirements( بازنگری الزامات•
بازنگری استانداردهای محصول، استانداردهای تكميلی، الزامات قانونی 
توانمنديهای  بررسی  و  محصول  توليد  فنی  الزامات  استخراج  جهت 

سازنده جهت برآوردن الزامات فوق
)Technical Review( بازنگری فنی •

بيان نكات فنی كه بايد مورد توجه قرار گيرد از ويژگيهای مواد پايه تا 
بازرسی نهائی.

 )Sub-Contracting( پيمانكاری •
بيان وظائف سازنده و پيمانكار فرعی )در صورت وجود( برای رعايت 

الزامات اين استاندارد.
 Welders &( جوشكاری  های  دستگاه  متصديان  و  جوشكاران   •

)Welding Operators
متصديان  و  جوشكاران  صالحيت  احراز  جهت  كه  الزاماتی  بيان 

دستگاههای جوشكاری ضروری است.
 Welding( جوشكاری  های  فعاليت  كننده  هماهنگ  كاركنان   •

)Coordination Personnel
هماهنگ كننده فعاليتهای جوشكاری شخصی است كه تمام كارهای 
مرتبط با جوشكاری بايد با اطالع و تحت نظارت وی انجام شود. شرح 

وظائف اين فرد در ISO14731 بيان شده است.
 Inspection & Testing( آزمون  و  بازرسی  كاركنان   •

)Personnel
بيان الزامات و  مراجع اصلی برای تأييد صالحيت كاركنان بازرسی و 

آزمون
 Production & Testing( آزمايش  و  توليد  تجهيزات   •

 )Equipments
و  نگهداری   ، شرح  به  مربوط  الزامات  و  نياز  مورد  تجهيزات  بيان 

كاليبراسيون تجهيزات مرتبط با جوشكاری. 
 )Production Planning( برنامه ريزی توليد •

ساخت،  ترتيب  و  ويژگيها  مانند  توليد  طرح  الزامات  حداقل  بيان 
خصوصيات و ترتيب جوشكاری، شناسائی مواد از طريق گواهينامه¬ها، 

ويژگيهای بازرسی فنی و انتصاب نيروهای متخصص.
های  رويه  كيفی  تاييد  و   )WPS( جوشكاری  رويه  مشخصات   •

)PQR( جوشكاری

سازنده بايد از تدوين صحيح WPS و تأييد آن توسط PQR معتبر و 
پياده سازی WPS در حين توليد اطمينان حاصل كند. مراجع اصلی در 

بخش 5 استاندارد ذكر شده¬اند.
 )Welding Consumables( مواد مصرفی •

مصرفی  مواد  نقل  و  حمل  و  انبارش  آزمون،  به  مربوط  الزامات  بيان 
جوشكاری

 Post Weld Heat( جوشكاری  از  پس  حرارتی  عمليات   •
)Treatment

سازنده مسئول اجرای صحيح عمليات حرارتی پس از جوشكاری است. 
بدين منظور بايد الزامات گفته شده در اين بخش در مورد دستگاهها و 

رويه ها را رعايت كند.
 Inspection &( جوشكاری  از  پس  و  حين  پيش،  بازرسی   •

 )Testing
بازرسی و تست به سه بخش پيش از جوشكاری، در حين جوشكاری 
و پس از جوشكاری تقسيم شده است. پيش از جوشكاری بايد تناسب 
WPS ، جيگ و فيكسچر، مواد پايه و مصرفی و . . . بازرسی شود. در 
ترتيب جوشكاری،  پارامترهای جوشكاری،  بايد  نيز  حين جوشكاری 
بازرسی چشمی و  از جوشكاری  بازرسی شود. پس   .  .  . و  پيچيدگی 

تستهای مخرب و غير مخرب بايستی انجام شود.
 Non-Conformance &( اصالحی  اقدامات  و  مغايرتها   •

 )Corrective Actions
آزمايش  و  بازرسی  گيری،  اندازه  تجهيزات  تنظيم  و  سنجی  اعتبار   •
 Calibration & Validation of Measuring, Inspection(

)& Testing Equipments
بخش مهمی از اين الزامات به استاندارد ISO17662 ارجاع داده شده 

است.
)Identification & Traceability( شناسايی و قابليت رديابی •

موقعيت  و  تعميرها  موقعيت  سازه،  در  جوش  موقعيتهای  توليد،  طرح 
اتصاالت موقت از جمله مواردی است كه نياز به قابليت شناسائی دارند. 
همچنين  و  اتوماتيك  دستگاههای  و  جوش  اپراتورهای  جوشكارها، 

WPS های جوشهای خاص بايد قابليت رديابی داشته باشند.
)Quality records( سوابق كيفی •

سوابق كيفی حداقل بايد 5 سال نگهداری شوند مگر اينكه در قرارداد 
شرايط ديگری ذكر گردد. اين سوابق بايد شامل سابقه بازبينی الزامات 
مصرفی،  مواد  های  مواد،گواهينامه  های  گواهينامه  فنی،  بازنگری  و 
سوابق نگهداری تجهيزات، طرح توليد، WPSها، PQRها، گواهينامه 

تستهای غير مخرب و . . . باشند.
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