
 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت هاي بازرسی فنی صنفی  انجمن  
زمایش هاي غیرمخرب ایرانآ و  

 

 :در این شماره می خوانید

  بسط و بست ایمنی در برابر پرتو 

  قائمیمصاحبه با آقایان دکتر فرهنگ هنرور و مهندس میرمجید 

  انجمن  اخبار

  نظام هاي تعیین صالحیت 

  در سرویس هاي پاالیشگاهی UTنیازمندیهاي جایگزینی روش 

بررسی اتصاالت و جوشکاري سازه هاي مقاوم به زلزله در ایران و 
  مقایسه ي آن ها با استانداردهاي جهانی

  



 

 

  2صفحه 

           91تیر -23خبرنامه شماره 

    :فــهرســـت 

    
  بست ایمنی در برابر پرتوبسط و 

مصاحبه با آقایان دکتر فرهنگ هنرور و مهندس میر مجید قائمی 
  جلسه هیات مدیره

3  
5  
8  

  8 جلسه در امور حفاظت 
  8  جلسه در نهاد تعامل   

  8 جلسه در اطاق بازرگانی 
  9  3834اجراي استاندارد 
  9  استفاده از لوگو

  9  کمیته ها 
 در سرویس هاي پاالیشگاهی UTنیازمندیهاي جایگزینی روش 

  نظام هاي تعیین صالحیت 
10  
11  

بررسی اتصاالت و جوشکاري سازه هاي مقاوم به زلزله در ایران و 
  مقایسه ي آن ها با استانداردهاي جهانی

13  

    شتاب دهنده مرکز سرن: عکس روي جلد 
    
    
    
    
    

 

ü  لطفاً مقاله هاي خود را بصورت فایلWORD  همراه با یک قطعه
  .عکس اسکن شده به آدرس پست الکترونیک انجمن ارسال فرمایید

ü انجمن در ویرایش مقاالت و یا عدم انتشار آن آزاد است .  
ü  با ذکر مأخذ آزاد استنقل مطالب نشریه . 

ü رنامه مطالب نوشته شده در مقاله ها و یادداشتهاي مندرج در خب
  .نظر انجمن نیست  نظر نویسندگان آنهاست و لزوماً
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 بسط و بست ایمنی در برابر پرتو

دستورالعمل دستورالعمل صدور و تمدید پروانه اشتغال پرتونگاري در مقایسه با  
قبلی داراي تغییرات زیادي است و محدودیت هاي قابل توجهی براي شرکتهاي 

برخی از این محدودیت ها موجب نارضایتی بسیاري . پرتونگاري ایجاد کرده است
شرکتها شده بطوریکه امور حفاظت در برابر اشعه را نه در کنار خود بلکه در تقابل با 

بیمه پرتوکاران، گواهی : رد اختالف نظر عبارتند ازمهمترین موا. خود     می بینند
در این نوشته می . تائید صالحیت پرتونگاري و محل نگهداري چشمه هاي پرتوزا

کوشیم نقطه نظرهاي دو طرف یعنی کارشناسان امور حفاظت و مسئوالن 
این سه موضوع تا آنجا که نویسنده این  شرکتهاي پرتونگاري را در توجیه و یا رد

هدف آن است که موضوع در فضاي عمومی . دداشت درك کرده است بیان کنیمیا
به بحث گذاشته شود و عالقمندان بتوانند با ارسال نظرات خود و با حسن نیتی که 

وجود دارد فضاي تفاهم و تعامل را فراهم آورند و دستورالعملها با توجه به  "قطعا
  . واقعیت ها بازنگري ودر صورت لزوم اصالح شوند

کارشناسان امور حفاظت برآنند که رعایت موارد ذکر شده در دستورالعمل و به ویژه 
سه موردي که بدان ها اشاره شد موجب ایمنی بیشتر در برابر پرتوهاي یونساز می 

در مقابل، بسیاري مسئوالن شرکتها برآنند که این گونه محدودیت ها کارساز . شود
  : استداللهاي دو طرف به اختصار چنین است. نیست و ریاکاري را افزایش می دهد

شرکتها از افرادي استفاده می کنند که صالحیت پرتونگاري ندارند و جزو  -1
اجبار شرکتها به بیمه کردن پرتوکاران متبوع خود . کارکنان رسمی آنان نیستند

موجب می شود که هم از افراد متفرقه استفاده نشود وهم حقوق پرتوکاران حفظ 
  .شود

شرکتها در مقابل اظهار می دارند که بیمه کردن افراد موجب ایمنی بیشتر در برابر 
عالوه بر آن، . پرتو و جلوگیري از تخلف و استفاده از افراد متفرقه نمی شود

بیمه می شوند  "قانون تامین اجتماعی، کارکنان شرکتها اجبارا 37براساس ماده 
ط کارفرما پرداخت و نام آنان در صورت ولی حق بیمه آنان براساس قرارداد توس

کلی کارفرما به اداره تامین اجتماعی ارسال می شود در غیر اینصورت خود شرکتها 
مجبور کردن شرکتها توسط امور حفاظت به ارسال . این کار را انجام می دهند

فهرست بیمه جداگانه در پروژه هاي کارفرما محور به معناي پرداخت دوباره حق 
اگر امور حفاظت می خواهد . ست و هیچ ارتباطی به ایمنی در برابر پرتو نداردبیمه ا

کاري انجام دهد شرکتها را موظف به بیمه حوادث پرتوي کند و در این مورد ساز و 
  .کار الزم را با مراکز بیمه فراهم آورد

کارشناسان امور حفاظت برآنند که مسئوالن طرح و فیزیک بهداشت باید داراي -2
این کار موجب می شود که افراد مزبور . اهی پایه دوي ایزو و یا معادل آن باشندگو

با نحوه کار دوربین و دستگاههاي پرتونگاري بهتر آشنا شوند و در صورت لزوم 
 .بتوانند مشکالت را برطرف کنند

  

مسئوالن شرکتهاي پرتونگاري استدالل فوق توسط کارشناسان امور حفاظت را 
رند و اظهار می کنند که مسئوالن طرح و فیزیک بهداشت پرتونگاري نمی قبول ندا

آشنایی با دوربین، روشهاي کنترل . کنند و لزومی ندارد این مدارك را داشته باشند
تر در  پرتو و اداره موارد اضطراري از جمله موضوعاتی است که باید بطور موثر

مشکالتی که در این موارد  کالسهاي حفاظت در برابر اشعه آموزش داده شود و
معلمان مربوط در ارائه این  عملیوجود دارد ناشی از آموزش نارسا و عدم تجربه 

 . گونه مطالب ضروري است

گشودن این باب . محل نگهداري چشمه پرمناقشه ترین مورد از موارد مزبور است-3
در دهه شصت و اوایل . از طرف امور حفاظت به سابقه تشکیل شرکتها بازمیگردد

دهه هفتاد تعداد شرکتهاي پرتونگاري شاید از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمی 
افزایش نیروي انسانی و گسترش بازار  در دهه اخیر اما تعداد این شرکتها بدلیل. کرد

معدودي از . کار به سرعت افزایش یافته و به بیش از دویست شرکت رسیده است
برخی نیز بطور . این شرکتها سازمان درستی نداشته و پس از چندي تعطیل شده اند

حال آنکه مجوز دریافت . مرتب محل خود را تغییر داده و آدرس مشخصی ندارند
امور حفاظت . آنان صادر و چشمه در اختیار آنان قرار داده شده استچشمه براي 

اکنون به این شرکتها دسترسی ندارد و نامه هاي ارسالی به آنان نیز بطور غالب 
براي گریز از تکرار این مشکل، امور حفاظت در دستورالعمل . برگشت داده می شود

در تملک شرکت و یا  جدید خود اعالم کرده است که باید محل نگهداري چشمه
عالوه بر آن تصریح . مسئوالن آن باشد تا دسترسی به آنان همواره امکان پذیر باشد

شده است که محل نگهداري چشمه باید داراي سند اداري یا تجاري باشد تا ایمنی 
 . در برابر پرتو تامین شود
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الن شرکتها در مقابل اظهار می دارند که محل نگهداري چشمه می مسئو
تواند محل دفتر شرکت نباشد و اجبار در تملک محل چشمه، موضوع 

عوامل متعددي ممکن است موجب . برگشت نامه ها را حل نمی کند
برگشت نامه ها شود و این موضوع مشکلی است که باید توسط روابط 

دوم آنکه معتقدند امور حفاظت با این . دعمومی آن امور حل و فصل شو
تمهید می خواهد برخی شرکتها و بویژه شرکتهاي کوچکتر را تعطیل کند تا 

این کار موجب می شود که شرکتهایی . بتواند بر باقیمانده آنها نظارت کند
که تمکن مالی دارند نیروي انسانی ارزان تر و بازارکار گسترده تري بدست 

. منظر است که موضوع مورد استقبال آنان قرار گرفتهآورند و از همین 
سوم آنکه چه . اقدام امور حفاظت نادیده گرفتن مصالح عمومی است

. تضمینی وجود دارد که محل متعلق به شرکت ایمنی بیشتري داشته باشد
هیچ قانونی . محل می تواند استیجاري باشد و امنیت کامل داشته باشد

شرکت ویا محل کار آن باید متعلق به شرکت  وجود ندارد که بگوید محل
امور حفاظت می تواند پروانه شرکتهایی که ناپدید . یا صاحبان آن باشد

شرکت و یا فردي را مجبور به  "هستند باطل کند اما نمی تواند قانونا
  . داشتن ملکیت محل نماید

 اصرار بر اجراي دستورالعمل یادشده از طرف دولت یعنی امور حفاظت از
موضع قدرت و اصرار به تغییر آن از طرف شرکتها و نمایندگان آنها و 
مذاکره در این مورد ماههاست ادامه دارد و تاکنون به فرجامی نینجامیده 

به رغم نظر یکی دو تن از کارشناسان، اکثر مدیران و کارشناسان . است
 امور حفاظت به این مذاکرات  که از طرف انجمن به نمایندگی از طرف
شرکتها انجام می شود با حسن نیت می نگرند و براي بهتر شدن 

صرفنظر از درستی یا نادرستی هر . راهبردهاي ایمنی آنرا مفید می دانند
یک از نظرات ارائه شده در باال توجه به این نکته ضروري است که 

قوانین و مقررات هنجارهایی هستند که توسط حکومت ها بعنوان  "اصوال
هر شیوه . هروندان باید از آنها پیروي کنند وضع می شونداصولی که ش

  . رفتاري که قانون را نقض کند بی هنجاري است و جرم تلقی می شود

پرسشی که در اینجا مطرح می شود آنست که این مقررات چگونه، براي 
  چه کسانی و توسط  چه کسانی وضع می شود؟ 

دارد و افرادي که در  هر میدان فعالیت اجتماعی ویژگی هایی خاص خود
 .آن میدان فعالیت می کنند داراي بینش و خصلت خاص خود می باشند

مقررات حاکم بر میدان با رعایت دو عامل یعنی ویژگی میدان و بینش 
کنشگران آن و نیز با در نظر گرفتن سایر قوانین توسط کسانی وضع و 

بعنوان . دارند نوشته می شود که شناخت کافی از شرایط و مقتضیات میدان
مثال قوانین راهنمایی و رانندگی با توجه به شرایط جاده ها، وضعیت 
جغرافیایی شهرها، قابلیت اجرا، حفظ حقوق شهروندي، منش و خصلت 

  .تهیه می شود... رانندگان با پس زمینه هاي فرهنگی گوناگون و 

  
  

                                                                                             
بدون شک گروهی که این مقررات را تهیه می کنند طیفی از کارشناسان با 

این افراد نه تنها در زمینه خاص خود یعنی حمل و نقل . تخصص هاي مختلف اند
انندگی می کنند و شناخت کافی از تنگناها و وترافیک متخصص اند بلکه خود ر

مقرراتی که به این ترتیب وضع می شود مقبولیت عام پیدا می کند . مشکالت دارند
چرا که آحاد جامعه مفید بودن آنها را احساس می کنند و می دانند عدم رعایت آنها 

  . خیابانها را از آنچه هست خطرناك تر می کند

.. کم برآن از بسیاري جهات با رانندگی قابل مقایسه استحرفه پرتونگاري و امورحا
پرتونگاران افرادي با فرهنگها و طبایع گوناگون اند و این میدان نیز مقررات و 

چرا افرادي که در این میدان فعالیت می کنند به . قوانین خاص خود را می طلبد
ري و دور زدن مقررات وضع شده بی اعتنا هستند؟ چرا بسیاري از آنها به ریاکا

مقررات روي می آورند؟ چرا بعضی از آنها به مفید بودن پاره اي از مقررات اعتقاد 
  ندارند؟ 

این . در امور راهنمایی و رانندگی گروهی از  کارشناسان مقررات را تدوین می کنند
مقررات سپس به تصویب مراجع قانونی می رسد و آنگاه پلیس نظارت و اجراي آنها 

در همه میدان هاي کنش اجتماعی مقررات به همین  "اصوال. می گیردرا برعهده 
این تفکیک  "در تهیه مقررات میدان پرتونگاري ظاهرا.. شیوه وضع و اجرا می شود

کمیته تدوین مقررات در این میدان نیز ... به روشنی و بطور شفاف انجام نشده
آشنایی با . اشته باشدترکیبی را می طلبد که نسبت به همه جزئیات شناخت کافی د

آشنایی با . مقررات بین المللی و شیوه اي که کشورهاي مشابه عمل می کنند
فرهنگ پرتونگاران و تجربه عملی در حرفه پرتونگاري، آشنایی با موازین حقوقی 
درجهت انطباق مقررات وضع شده با سایر مقررات کشوري، آشنایی با موانع اجراي 

از جمله تخصص هاي ... در زمینه آموزشهاي عملی و مقررات، آشنایی و تجربه 
گوناگونی هستند که استفاده از آنها در نهایت منجر به تهیه مقررات و 
دستورالعملهایی می شود که می تواند در حوزه عمل، امکان اجرا داشته باشد و 

دستگاه نظارت پرتوي در طول سالهاي اخیر متناسب با . مقبولیت عام پیدا کند
. یش شرکتها رشد نکرده و با محدودیت هایی از نظر نیروي انسانی مواجه استافزا

این محدودیت اگر با جزم اندیشی همداستان شود راه را بر حضور بسیاري اندیشه 
جامعه شناسان معتقدند تمایز مهمی بین مقاصد . هاي خیرخواهانه بیرونی می بندد

ایج ناخواسته اي که رفتارمان به بار رفتارما یعنی آنچه قصد انجامش را داریم و نت
گاه رفتاري که با در نظر داشتن هدف خاصی صورت می گیرد . می آورد وجود دارد

  . داراي نتایجی است که مانع رسیدن به آن هدف می شود "عمال

. شرکتهاي پرتونگاري متوقع نیستند که دستگاه نظارت همه نظرات آنان را بپذیرد
توصیه هاي انجمن صنفی آنان در بازنگري دستورالعمل چیزي کمتر از سی درصد 

بجاست همه . مزبور و در موارد کمتر مهم لحاظ شده اما این کافی و کارساز نیست
دست اندر کاران از هر سو توجه داشته باشند که در این مناقشه و تقابل، مسافر 

  . سرگردانی که از غربتی به غربت دیگر می رود  ایمنی است
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به تشکیل انجمن بازرسی غیرمخرب ایران واعالم فراخوان  نظر
جهت ثبت نام براي عضویت وبرگزاري اولین مجمع عمومی براي 

 ، گفتگوئی با دو 91شهریورماه  16انتخاب هیات مدیره درتاریخ 
نفره منتخب درگردهمائی سال  7کمیته  از مؤسسین انجمن و نفر
آقایان دکترفرهنگ هنرور و مهندس میرمجید قائمی ترتیب  88

  :دادیم که به نظرتان می رسد 

با تشکر از قبول دعوت ما جهت گفتگو، لطفاً مختصري راجع به  :خبرنامه
  :سابقه تشکیل انجمن و موسسین آن توضیح دهید

در کشورما رشد  NDTدر طول چند سال گذشته  فناوري  :دکتر هنرور
نیازصنایع مدرن، شروع پروژه  این رشد شامل افزایش. چشمگیري داشته است

قابل توجه متخصصین داراي   سیع، افزایشهاي نفت وگازدرسطح بسیارو
هاي  ، ارایه دورهNDTهاي جدید با تخصص  ، ایجاد شرکت3گواهینامه سطح 

ها به  ها و موسسات، توجه بیشتر دانشگاه توسط شرکت NDTمتعدد آموزش 
با . و انجام تحقیقات در این زمینه میباشد NDTارائه دروس مرتبط با 

رشته مهم صنعتی، نیاز به ایجاد یک تشکل گسترش توجه و گرایش به این 
هر چند ایجاد چنین انجمنی . در کشور احساس گردید NDTمستقل 

گیري است، جرقه اصلی پس از برگزاري دو کنفرانس  سالهاست که در حال پی
تربیت مدرس و   به ترتیب توسط دانشگاه 88و  87در سالهاي  NDT بزرگ 

پس از کنفرانس دوم، فقدان . سی زده شددانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو
هایی باشد کامال محسوس بود و به  انجمنی که متولی برگزاري چنین کنفرانس

زمایشهاي آهمین خاطر با همکاري انجمن صنفی شرکتهاي بازرسی و
در . برگزار شد 88کشور در سال  NDT غیرمخرب، گردهمایی متخصصین 

روبه رو شد، هفت نفر براي پی گیري این گردهمایی که با استقبال چشمگیري 
این افراد عبارت بودند . در کشور انتخاب شدند NDT تشکیل انجمن مستقل 

مهندس بهمن چوبک، مهندس میرمجید قائمی، مهندس مرتضی  آقایان:از
جعفري، دکتر فرشید مالک، مهندس ناصر راستخواه، مهندس مهرداد کهتري و 

و مهندس مهدي معینی نیز به عنوان آقایان مهندس مصطفی شریفی . بنده
  . البدل انتخاب شدند علي اعضاي

بویژه آقاي دکترمحمد  گیري این گروه و مساعدت شماري دیگر از دوستان با پی
، سرانجام در اردیبهشت ماه  سال جاري کمیسیون انجمنهاي علمی ایران با ریاحی

  .تشکیل انجمن بازرسی غیرمخرب ایران موافقت نمود

  اهداف تشکیل این انجمن چیست؟ :خبرنامه

هداف این انجمن همان اهدافی است که تمامی ابه نظر من  :مهندس قائمی 
شناساندن جایگاه و : کنند از جمله در دنیا دنبال می NDTهاي دیگر  انجمن

برگزاري در کشور، NDTدر سطح جامعه، ایجاد بانک اطالعاتی  NDT اهمیت 
کمک به گسترش و بهبود  کنفرانسهاونمایشگاه هادرسطح ملی وبین المللی ،

و  NDT، تشویق و حمایت از تحقیقات NDTهاي  و صدور گواهینامهآموزش 
البته قاعدتاً پس از تشکیل اولین هییت مدیره . المللی حضور موثر در مجامع بین

تر تعریف و طرح جامع دستیابی به اهداف به  انجمن، این اهداف به صورت دقیق
النی تشکیل می انجمن ما باتاخیري طو .همراه برنامه زمانی تدوین خواهد شد

 ASNTانجمنهاي مشابه در سایر کشورها سابقه بسیار طوالنی دارند مثل  .  شود
  .ساله دارد 70آمریکا که سابقه 

گردآمده اندکه متاسفانه  ICNDTانجمن جهانی کشور در  100انجمنهاي بیش از
 چندین بارحضور از یادم است که بعد. همواره درآن خالی بوده است ما کشور کرسی

به  2000کنفرانس رم درسال  در آخرین بار NDTشخصی درکنفرانس جهانی
کشورمان  NDTطرف انجمن  از قول دادیم که دفعه بعد ICNDTرئیس وقت 

. عملی نشده است امروز نشست هاي بین المللی حضور پیدا کنیم که متاسفانه تا در
 صدور تایید صالحیت و سال است که استاندارد ملی اموزش، 10نزدیک به 

تصویب شده ولی به علت  تدوین و ISO 9712استاندارد با گواهینامه متناظر
وظایف  از اجراي این مهم یکی دیگر. نداشتن متولی ومجري برزمین مانده است 

  . عاجل انجمن ما خواهد بود

با توجه به اینکه مجوز انجمن از طرف وزارت علوم صادر شده است، این  :خبرنامه
که این انجمن بیشتر آکادمیک است و ارتباط الزم را با بدنه اصلی شبهه پیش آمده 

 NDTبا توجه به اینکه .  که بیرون از دانشگاه است نخواهد داشت NDT جامعه 
بیشتر از آنکه یک رشته دانشگاهی باشد، یک رشته کاربردي و صنعتی است، لطفاً 

  .مختصري در این مورد توضیح دهید

ها و  یک رشته کاربردي است و در سطح دنیا نیز آموزش NDT  :دکتر هنرور
ها اغلب توسط کالجها، انستیتوها، و موسسات کاربردي صورت  صدور گواهینامه

   NDT هایی را براي آشنایی دانشجویان با  ها غالباً دروس یا دوره دانشگاه. گیرد می

  قائمی مصاحبه با آقایان دکتر فرهنگ هنرور و مهندس میرمجید
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به  NDT هاي نوین  ها و تکنیک کرده و در زمینه ایجاد و توسعه روشه ئارا
تواند به عنوان پلی جهت ارتباط  انجمن علمی می .پردازند انجام تحقیقات می

بنابراین چنین برداشتی که .  .نظر گرفته شودو صنعت در   بیشتر دانشگاه
انجمن بازرسی غیرمخرب ایران انجمنی آکادمیک و دانشگاهی است 
برداشت صحیحی نیست و به طور قطع زیربنا و ستون اصلی انجمن، 

اندرکاران صنعت و موسسات و سازمانهاي خارج از  متخصصین و دست
تاسیس و ثبت انجمن راهی غیر از اما در کشور ما براي . دانشگاه خواهند بود

وزارت علوم هم فرقی بین   نامه مسیر وزارت علوم وجود ندارد و آیین
در آیین نامه . هایی که جنبه آکادمیک یا کاربردي دارند قائل نیست رشته

وزارت علوم باید حداقل شصت درصد اعضاي هیات موسس عضو هییت 
باشند و ما نیز باید این امر را  علمی دانشگاه با مرتبه دانشیاري یا باالتر

لیکن همانگونه که از ترکیب کمیته هفت نفره تشکیل . کردیم رعایت می
گیري اصلی امور انجمن با کارشناسان و متخصصین  انجمن پیداست، پی

هاي فراوانی براي تغییر  هیات موسس تالش. صنعتی کشور خواهد بود
تر سازد و  دي انجمن را پر رنگاساسنامه انجمن به عمل آورد تا جنبه کاربر

  .یافتخواهد  قطعا این تالشها در آینده نیز ادامه

 باتوجه به وجود انجمن جوشکاري وآزمایشهاي غیرمخرب و  :خبرنامه
همچنین انجمن صنفی شرکتهاي بازرسی وآزمایشهاي غیرمخرب چه دلیلی 

  براي تاسیس انجمن جدیدي وجود دارد؟

 انجمن قائل هستیم و امی که به هردوباتمام احتر :مهندس قائمی 
ا  افتخارمی دانیم ولی معتقدیم که وظایف آنهاب را آنهاا همکاري ب عضویت و

متفاوت است ووجود این انجمن براي اهدافی NDTانجمن علمی مستقل 
که ذکرآن گذشت مثل سایرکشورهاصددرصد ضروري است وگردهمائی سال 

نکه عنوان آزمایشهاي غیرمخرب به علت ای. این امرصحه گذاشت  نیزبر 88
سال قبل برمیگردد که تعداد کافی  20انجمن جوشکاري اضافه شد به حدود 

طبق ضوابط وزارت علوم براي تاسیس انجمن وجود NDTمتخصص 
نداشت و تصمیم براین شد تادرزمان مناسب بافراهم شدن شرایط نسبت به 

ماجوشکاري به تنهائی رشته به اعتقاد . تشکیل انجمن مستقل اقدام شود 
رشته . بسیاروسیعی است ومثل سایرکشورها نیازبه انجمن مستقلی دارد 

آن درجوشکاري  آزمایشهاي غیرمخرب نیزهمینطوربسیاروسیع است وکاربرد
دراغلب صنایع  NDTامروزه . کاربردهاي آن می باشد  بخش کوچکی از

دروسازي، صنایع فضا ، خو- مثل ریخته گري ، آهنگري ، نورد، هوا ـ
غیرفلزي مثل سرامیک، الستیک ،پالستیک ، کامپوزیتها ، صنایع هسته اي ، 

وتاسیسات  بازرسی هاي فرودگاهی وگمرکی ،سرویس و نگهداري هواپیما
نفتی وپتروشیمی وغیره کاربردهاي وسیعی دارد که تاسیس انجمن مستقل 

NDT   نزدیک   آینده  در  که  امیدواریم  .می سازد   ناپذیر  اجتناب  را  

  

رشد سریع آن بتوانیم با همکاري همه دوستان کلیه  وNDTبااستقرارانجمن 
نمائیم و فعالیتهاي مربوط به آزمایشهاي غیرمخرب را دراین انجمن متمرکز

 و شاهد رشد کند و فراغ بال روي جوشکاري تمرکز با انجمن جوشکاري نیز
  .باشیم هم  رشته مهم درکنار  دو شکوفائی هر

انجمن صنفی شرکتهاي بازرسی وآزمایشهاي غیرمخرب نیز یک تشکل 
کارفرمائی متشکل ازصاحبان شرکتهاي این صنف است که بسیارفعال و 

همکارآن هستیم وآنها هم همواره مشوق و حامی  هم پشتیبان و مؤثراست وما
ف انجمن بدیهی است که اهداف وحوزه فعالیت آنها متفاوت از اهدا. مابوده اند 

  .ماست 

  

  

  

  باتشکرازشرکت شما دراین مصاحبه چنانچه پیامی دارید بفرمائید ؟ :خبرنامه 

هیات مدیره محترم  همکاران گرامی و و شما با تشکراز :دکترهنــــرور 
انجمن صنفی از همه دست اندرکاران و کاربران این رشته بخصوص ازهمه 

داریم بامراجعه به سایت انجمن فرم  تقاضا 3دارندگان گواهینامه بویژه سطح 
شهریورهیات مدیره  16انتخابات  در قبل ازپایان مردادماه پرنموده و عضویت را

توانائی انجمن دربدنه آن یعنی فراگیربودن آن ، . فعاالنه شرکت نمایند
تالشهاي اعضاي آن و همچنین استقالل آنست و همه کوشش ما هم رعایت 

  .زهمه عزیزان درخواست یاري داریم واجراي این موارد است وا
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  اطالعیه
است که در روزنامه ابرار روز  "بازرسی غیرمخرب "اطالعیه زیر مربوط به برگزاري مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره انجمن جدید التاسیس 

 .  همکاران گرامی می توانند با مراجعه به سایت انجمن مزبور نسبت به ثبت نام در آن اقدام نمایند. به چاپ رسیده 11/05/91چهارشنبه مورخ 
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 جلسه هیات مدیره : 

در این . تیرماه تشکیل شد 18و  4جلسه هیات مدیره انجمن در تاریخهاي 
جلسات عالوه بر رسیدگی به امور جاري انجمن، تشکیل کمیته تخصصی 

با سایر آزمایشها، بررسی مطالب خبرنامه، مشکالت مربوط  RTجایگزینی 
به بیمه پرتونگاران، پیگیري موضوع ارزیابی صالحیت شرکتها با استفاده از 
اهرم شوراي هماهنگی تشکلهاي مهندسی کشور و نیز اجباري شدن 

در این جلسات . مورد بحث و گفتگو قرار گرفت  ISO 3834استاندارد 
وط به امور حفاظت در برابر اشعه و آموزش توسط مقرر شد مسائل مرب

هر  RTکمیته فیزیک بهداشت پیگیري شود و کمیته تخصصی جایگزینی 
در این جلسات همچنین مقرر شد یک . چه زودتر کار خود را سامان دهد

کمیته تخصصی با شرکت گروهی از کارشناسان قرارداد ارسالی از طرف 
ی کنند و این قرارداد که موضوع آن مرکز ساماندهی جوش کشور را بررس

  . همکاري در زمینه آموزش و اجراي استانداردهاست امضا و مبادله شود

جلسه مشترك در امور حفاظت در برابر اشعه : 

  
بنا به پیشنهاد انجمن جلسه مشترکی با حضور مدیرکل، مدیران و مسئوالن 

ضاي هیات مدیره و محترم امور حفاظت در برابر اشعه و نیز تعدادي از اع
کمیته فیزیک بهداشت انجمن در دفتر آقاي دکتر کاردان مدیرکل محترم 

در این جلسه پس از معارفه مسائل و مشکالتی . امور حفاظت تشکیل شد
که شرکتها در زمینه اجراي دستورالعملهاي تهیه شده توسط آن امور با آن 

مطرح شد و  مواجه اند از طرف مسئول کمیته فیزیک بهداشت انجمن
در این . هریک از حضار به تفصیل مسائل مورد نظر خود را مطرح کردند

جلسه آقاي دکتر کاردان و مدیران بخش هاي مختلف بازرسی و آموزش در 
مورد مسائل گوناگون از جمله مشکالتی که خود حفاظت با آنها روبروست 

اظهار  به تفصیل سخن گفتند و ضمن استقبال از برگزاري چنین جلساتی
امیدواري کردند که همکاري همه دست اندرکاران بتواند به پیشرفت امور 

  )متن صورتجلسه در خبرنامه آمده است(  .ایمنی کمک کند

  

  معاونت نظام راهبردي  -تشکیل جلسه در نهاد تعامل 

در تاریخ بیستم تیرماه جلسه نهاد تعامل با حضور معاونت نظارت راهبردي 
. رئیس جمهور و نمایندگان شوراي هماهنگی تشکلهاي مهندسی تشکیل شد

در این جلسه که نماینده انجمن نیز حضور داشت رئیس کل خزانه کشور اظهار 
پرداخت  کشور 90درصد بودجه عمرانی سال  90تا  80 "داشته است که تقریبا

شده و مقرر شده است دستگاهها تا پایان شهریورماه اعتبارات خود را هزینه 
در این جلسه نماینده انجمن با مسئول مربوط در خصوص رتبه بندي . کنند

گفتگو کرده و مقرر شده است انجمن در این مورد نامه اي  NDTشرکتهاي 
  . تهیه و به معاونت نظارت راهبردي ارسال نماید

  : جلسه در اطاق بازرگانی 

اطاق بازرگانی ایران جهت بررسی صدور خدمات فنی و مهندسی تاکنون 
جلسات متعددي تشکیل داده و نماینده انجمن در این جلسات شرکت کرده 

کمیسیون  18تشکل عضویت دارند و داراي  140در اطاق حدود . است
خدمات فنی و یکی از این کمیسیون ها کمیسیون عمران و . تخصصی است

در جلسه این . مهندسی است و نماینده انجمن از اعضاي این کمیسیون است
  : تیرماه موارد زیر مورد بحث ومذاکره قرار گرفته است  25کمیسیون در تاریخ 

تشکیل کمیته هاي فرعی جهت یافتن راهکارهایی به منظور ارتقاء  -1
 کیفیت خدمات فنی و صدور آن 

دولتی بودن مراکز خدمات فنی و تجاري  با توجه به دولتی و شبه -2
که پروژه هاي بزرگ به آنها واگذار می شود، کمیسیون موظف 
شده است راهبردهایی را براي تقویت توان بخش خصوصی بررسی 

 .کند
تالش براي صدور خدمات فنی، تامین اعتبارها و هزینه ها، دریافت  -3

ر ارزش مطالبات شرکتها، پیگیري شاخص هاي تعدیل، مالیات ب
از جمله اقداماتی است که کمیسیون مزبور و بطور ... . افزوده و 

 . کلی اطاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران در پی تحقق آنهاست

 

 اخبار انجمن  
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  :   ISIRI/ ISO 3834اجراي استاندارد 

انجمن اعالم شد که مرکز  22طی اطالعیه اي در خبرنامه شماره 
ساماندهی جوش افرادي را آموزش می دهد تا بعنوان ممیز اجراي 

تماسهاي زیادي از طرف اعضا . را برعهده گیرند ISO 3834استاندارد  
 "متن کامل . با دبیرخانه انجمن گرفته شده و افرادي معرفی شده اند

تهیه شده توسط مدیریت  "دستورالعمل آموزش و تائید صالحیت 
ساماندهی جوش در سایت انجمن در اختیار همکاران گرامی قرار داده 

دستورالعمل مزبور که شرایط  خواهشمند است با توجه به متن. شده 
زمان آموزش و . داوطلبان در آن نوشته شده اقدام به معرفی افراد نمائید

  . به اطالع داوطلبان محترم می رسد "آزمون متعاقبا

  

  :استفاده از لوگوي مراکز معتبر 

نظر به پاره اي اعتراض ها که در مورد استفاده از لوگوي مراکز معتبر 
به دبیرخانه انجمن رسیده به آگاهی می رساند که توسط برخی شرکتها 

و غیره در   ASNT  ،AWSاستفاده از لوگوي مراکزي مانند نفت، گاز، 
سربرگ شرکتها می تواند نشانگر عضویت آنها در مراکز مزبور باشد 
ممکن است شرکتهایی نیز که عضویت مرکز خاصی را ندارند با استفاده 

. لوگوي آن مرکز در سربرگ خود نماینداز عدم نظارت، اقدام به چاپ 
مراجعه کنندگان می توانند هنگام مراجعه به شرکتها از آنان بخواهند 
گواهی تائید صالحیتی را که در آگهی هاي خود اعالم کرده اند در 

  . معرض دید آنان قرار دهند

  

  :کمیته تخصصی 
نظر به مشکالتی که در مورد ورود چشمه وجود دارد انجمن بر آن شد 

براي . که در مورد روشهاي جایگزین بررسی هاي الزم را بعمل آورد
اینکار تعدادي از کارشناسان باتجربه دعوت شدند و یک کمیته تخصصی 

نفر تشکیل شده تاکنون دو جلسه در  9این کمیته که از . تشکیل شد
در این . تیرماه در دبیرخانه انجمن برگزار کرده است 28 و 25تاریخهاي 

جلسات نحوه تعامل با کارفرمایان، مطالعه روشهاي جایگزین در پنج 
مورد ... بخش کاربردي ، نیازمندیهاي آموزشی، امکانات مورد نیاز و 

مذاکره قرار گرفته و مقرر شده است هریک از کارشناسان کمیته با 
جمع بندي این . ، نقطه نظرات خود را ارائه نمایندمطالعه بر روي روشها

  . نظرات به آگاهی اعضا می رسد
 

 : کمیته داوري 

با حضور  27/4/91بعدازظهر مورخ  3جلسه کمیته داوري انجمن در ساعت 
این جلسه شکایت چهار شرکت از یک در . اعضاي کمیته تشکیل شد

کارفرما با حضور نمایندگان شرکتها و نمایندگان کارفرما مورد بررسی قرار 
در این جلسه نمایندگان کارفرما عملکرد صادقانه شرکتها و مطالبات . گرفت

آنان را تائید کردند و اظهار داشتند از آنجا که اختیارات کافی ندارند نمی 
در نهایت مقرر شد نمایندگان . ان پرداخت اعالم نظر کنندتوانند در مورد زم

شرکتها همراه با نماینده کارفرما هماهنگی الزم را بعمل آورده ومیزان 
دقیق مطالبات را با حضور مسئوالن مالی شرکتها حداکثر ظرف ده روز 

پس از آن نمایندگان شرکتها و کارفرما در مورد نحوه . مشخص نمایند
مقرر گردید در صورت عدم توافق موضوع . توافق کنندوزمان پرداخت 

  .از طریق کمیته داوري پیگیري شود "مجددا

  

  
  

 : کمیته ساختمان 

تیرماه جاري دو جلسه در  28و  14کمیته ساختمان انجمن در تاریخ هاي 
در این دو جلسه مفاد دستورالعمل تهیه شده . دبیرخانه انجمن برگزار کرده 

توسط دوتن از کارشناسان آزمایشهاي غیرمخرب که جهت اظهار نظر براي 
    ISOندارد انجمن ارسال شده بود مورد مطالعه قرار گرفته و با توجه به استا

  .پاسخ داده شده است 3834 
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در سرویس هاي  UTنیازمندیهاي جایگزینی روش 
 )قسمت سوم: ( پاالیشگاهی 

  مهندس حمید تازیکه، عضو هیات مدیره انجمن

براي  ASME/ANSI B31از استاندارد  Case 181-2بر اساس 
میلی متر با رعایت  25جوشهاي سیستم لوله کشی با ضخامت باالي 

  .را جایگزین نمود UTشرایط زیر و تأیید کارفرما می توان روش 

  کلیات) 1

الف ـ اجراي آزمایش با استفاده از تکنیک هاي اتوماتیک یا نیمه 
  .هاي کامپیوتري باشد اتوماتیک و بکار بردن سیستم دریافت داده

ب ـ آزمایش باید مطابق یک دستورالعمل مکتوب که توسط متخصص 
تأیید شده اجرا شود، که  ASNT UT Level IIIآزمایشهاي غیرمخرب 

،   ASME   SEC. V  Ar cle 4در آن نیازمندیهاي استاندارد 
  . VIIIپیوست الزامی  

I   . براي روشPhased Array  استاندارد ،ASME   

SEC. V  Ar cle 4  پیوست الزامیV.  

II  . براي روشTOFD  استاندارد ،ASME   SEC. V  

Ar cle 4  پیوست الزامیIX  ؛ لحاظ شود .  

 .ASME   SECج ـ صالحیت فنی دستورالعمل باید الزامات استاندارد 

V  Ar cle 4  پیوست الزامیIX را برآورده نماید.  

  

  

  

  تجهیزات) 2

یک سیستم اسکنر هدایتگر مکانیکی با توانایی نگهداشتن پروب ها در 
که در آن ) بدون لقی و جابجایی به بدنه لوله بچسبد ( وضعیت ثابت و استوار 

  .موقعیت نسبی پروب ها نسبت به خط مرکزي جوش مشخص باشد

  پرسنل) 3

ت دار انجام الف ـ آماده سازي و وارسی جوشها باید بوسیله پرسنل صالحی
تحت نظارت مستقیم  Iیا سطح (  IIIیا سطح  IIحداقل صالحیت سطح . شود

  .نیاز می باشد) صالحیت دار IIسطح 

یا  IIب ـ تفسیر و ارزیابی داده ها باید بوسیله پرسنل صالحیت دار سطح 
  .انجام شود IIIسطح 

 ج ـ پرسنل آزمایشهاي غیرمخرب باید مطابق یک دستورالعمل مکتوب یا
  برنامه مشروح در استاندارد

 ASME   B  PV  Code , Sec on   V , Ar cle  1 , T 120 
(e) , (f) , (h) , (i)    ارزیابی صالحیت و تصدیق شوند.  

د ـ اثبات عملی و تجربی عملی و تجربی صالحیت پرسنل باید بر اساس 
راز اح VII، پیوست الزامی  ASME   SEC. V  Ar cle 4نیازمندیهاي 

  .شود

  ...ادامه دارد                                                                     

  

  

   مقاله ها
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  )آخر  -بخش دوم:  ( نظام هاي تعیین صالحیت 
  مهندس مهرداد کهتري، مسئول کمیته آموزش انجمن 

  
  :نظام تعیین صالحیت مرکزي يمزایا

  
 :آموزش هاي همسان .1

در این روش، تنها مراکزي مجاز به ارائه خدمات آموزشی هستند، که داراي 
از این رو کلیه امور آموزشی . مجوز آموزشی از موسسه صدور گواهی باشند

از قبیل اساتید، درس نامه، قطعات آموزشی، جزوات و استاندارد هاي مورد 
برگزاري دوره ها تماماً بر اساس یک مقررات خاص برگزار می نیاز و مدت 

  .گردد
 عدم محدودیت کارکنان در تغییر محل کار خود .2

با توجه به اینکه در روش تعیین صالحیت مرکزي آموزش، امتحان و تعیین 
صالحیت اولیه مستقل از کارفرما می باشد، کارکنان از اختیار عمل بیشتري 

 .برخوردار هستند
 بر عملکرد نفرات نظارت .3

با توجه به اینکه سوابق آموزشی، تجربی و پزشکی کلیه نفرات در موسسه 
صدور گواهینامه ثبت و بایگانی می گردد، امکان نظارت بر عملکرد نفرات 

از طرف دیگر امکان صدور گواهینامه براي کارکنان فاقد . بیشتر است
  .صالحیت محدودتر خواهد شد

  
  :حیت مرکزيمعایب نظام تعیین صال

 :عدم انعطاف پذیري .1

در این روش موسسات و مراکز متعددي در صدور گواهینامـه نفـرات دخیـل    
هستند، از این رو، بـراي آمـوزش، امتحـان و صـدور گواهینامـه، همـاهنگی       
. وسیعی باید بین مراکز آموزشی، امتحانی و موسسه صدور گواهی ایجاد شـود 

آموزشی و برگزاري امتحان هاي تعیین این امر بدین معنا است که کلیه امور 
صالحیت از قبیل استاد، جزوات آموزشی، سوال ها، تجهیـزات، دسـتورالعمل   
هاي اجرایی و قطعات تمرینی و امتحانی مـی بایسـت در ایـن مراکـز مهیـا      

هـم اکنــون در  . گـردد، کـه  مسـتلزم صـرف وقــت و هزینـه بـاالیی اسـت       
صالحیت کارکنان آزمون هاي غیر  استانداردهاي که از این روش براي تعیین

مخرب استفاده می نمایند، تنها براي چند روش محدود گواهینامه صادر مـی  
این محدودیت منجر به بروز مشـکالت فراوانـی بـراي شـرکت هـا و      . گردد

 . دارند AE1موسساتی گردیده است که نیاز به روش هاي غیر متداول نظیر 
توان به نظام تعیین صالحیت کارکنان در تائید این موضوع، هم اکنون می 

تمامی مراکز آزمون هاي غیر مخرب هوایی . صنایع هوایی اروپا اشاره نمود
تحت نظام تعیین صالحیت مرکزي قرار داشت اما از  2003در اروپا تا سال 

  تعیین   به نظام  انطباق پذیري  مشکل  همین  به لحاظ  به بعد  آن سال
 

جهـان،  هم اکنون در دو قطـب صـنعت هـوایی    . صالحیت داخلی تغییر ماهیت داد
امریکا و اروپا نظام حاکم بر تعیین صالحیت کارکنان آزمون هـاي غیـر مخـرب از    
نوع داخلی است  و تمامی رونـد تعیـین صـالحیت کارکنـان بـر اسـاس اسـتاندارد        

  .می باشد EN 4179 و ویرایش اروپایی  NAS 410امریکایی 
  

 پائین بودن بهره وري آموزشی .2

همانگونه که پیشتر اشاره شد، گواهینامه هاي مرکزي تنها به چند گرایش محـدود  
ایـن امـر موجـب    . می گردند و تمامی تخصص هاي مورد نیاز صنایع را در بر ندارد

می گردد که دوره هاي آموزشی و امتحانات تعیـین صـالحیت تقریبـا بـه صـورت      
و درس نامه ها و قطعات آموزشی تنها محدود به تکنیک ها و . عمومی برگزار گردد

گرایش هاي محدودي گردند، که طبیعتاً تمامی تخصص و گرایش هاي صـنعتی را  
  .نمی توانند پوشش دهند

  :روند تعیین صالحیت در ایران
در کشور ما به دالیلی که شاید از حوصله این مقاله خارج باشد، تا کنون نظام 

داخلی حاکم بوده است و تقریباً تمامی کارکنان شاغل در این تعیین صالحیت 
علی رغم تدوین استاندارد . بخش بر اساس الزامات آن تعیین صالحیت شده اند

، هنوز اقدام چندانی براي برپایی )ISO/ISIRI 9712(تعیین صالحیت مرکزي 
ور این نظام صورت نگرفته است؛ و کماکان نظام تعیین صالحیت داخلی بر کش

  .حکم فرما است
تا اینجا مشکلی وجود ندارد یعنی صرف عدم وجود یک نظام تعیین صالحیت 

مشکل هنگامی آغاز می گردد که روند تعیین . مرکزي مشکلی ایجاد نمی گردد
  .صالحیت بصورت ناقص و خارج از چهارچوب تعریف شده، اجرا می گردد

با ورود شرکت هاي نفتی  در ایران پس از پایان جنگ و شروع دوران سازندگی،
خارجی موضوع صالحیت کارکنان به شکل جدي تري مطرح شد و با الزام این 
شرکت ها به رعایت استانداردهاي معتبر جهانی، بحث تعیین صالحیت انجمن 

مطرح شد و به عنوان یک الزام اساسی در  ASNTآزمون هاي غیر مخرب امریکا 
و بسط این نظام تعیین صالحیت، هیچ اما همزمان با گسترش . نظر گرفته شد

سازمان و یا نهادي اقدامی در خصوص فرهنگ سازي و پیاده سازي اصولی این 
نظام صورت نداد، این شد که از یک نظام تعیین صالحیت داخلی، یک برداشت 

هم . کامالً غلط پیدا شد و آنرا یک نظام تعیین صالحیت مرکزي قلمداد نمودند
را مستقالً به عنوان صادرکننده گواهینامه  3کارشناسان سطح اکنون کارفرمایان، 

می شناسند و کامالً مسئولیت خود را فراموش نموده اند، در صورتی که مطابق بند 
هاي ون مسئولیت تمامی گواهینامه سطوح مختلف آزم" 2SNT-TC-1Aرویه  9.1

باید  و در صورت هر گونه خطا، کارفرما".غیر مخرب به عهده کارفرما است
پاسخگو باشد به عبارت دیگر مسئولیت حسن انجام کار کارکنان به عهده کارفرما 
بوده بنابر این باید از روند صحیح تعیین صالحیت کارکنان اطیمنان کامل حاصل 

  .گردد
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همین رویه،  4.3.3از طرف دیگر علی رغم آنکه این رویه مطابق بند 
را به شرح زیر اعالم نموده است، اما عمدتاً  3کارشناسان سطح وظایف 

این کارشناسان تنها بیشتر نقش یک مدرس و یا صادر کننده گواهینامه 
  :را بازي می نمایند

  فنیصالحیت، و تائید دستورالعمل  احرازتدوین،  .1
  آزمونتعیین و تائید تکنیک انجام  .2
  تفسیر کد، استاندارد و مشخصات فنی .3
   فنی انجام آزمونانتخاب روش، تکنیک و دستورالعمل  .4
در صورتی که توسط کارفرما به عنوان کارشناس  .5

 آزمونانجام مسئولیت انتخاب گردد،  3مسئول سطح 
این د نباشوي می باشد داشته عهده به  یهای

کارشناسان می توانند مسئولیت روش هایی را عهده 
   .تندهسداراي صالحیت  دار باشند که در آنها

تفسیر و ارزیابی نتایج آزمون در قالب کد، استاندارد و  .6
  مشخصات فنی 

هنگامی که حدپذیرش همکاري در تدوین حد پذیرش  .7
  شناخته شده اي در دسترس نیست 

امتحان تعیین صالحیت  برگزاريآموزش و  .8
 باشد را داشته 2و  1سطح  متخصصان

  

ري مهمی است موضوع منشور اخالقی یکی دیگر از مقوله هاي بسیا
که شاید الزم باشد در فرصت بهتري به آن پرداخت، اما الزم است 
یادآوري گردد که در هر جایی که اختیارات فراوانی محول می گردد 
براي کنترل و نظارت بر حسن انجام وظایف اهرم هاي نظاري و 

نیز از  3قانونی را نیز در نظر می گیرند که موضوع کارشناسان سطح 
  .ه مستثنی نیستاین قاعد

بهر جهت نتیجه تمامی این موارد، موجب شده است که هم اکنون 
وضعیت نظام تعیین صالحیت کارکنان آزمون هاي غیر مخرب و به 
طبع آن، کیفیت اجراي آزمون هاي غیر مخرب، در شرایط نامطلوبی 

  .  قرار گیرد
  
  

  

 

می رسد با براي حل این مشکل اقدام همه جانبه الزم است و بنظر 
و متخصصان با  3تشکیل یک جامعه، متشکل از تمامی کارشناسان سطح 
وظایفی که می . سابقه می توان وضعیت کنونی را تاحدودي سامان داد

  :توان براي این تشکل تعریف نمود عبارت است از
  

تعریف نظام تعیین صالحیت داخلی و تفکیک آن از نظام تعیین  .1
 صالحیت مرکزي

کارشناسان و صاحب صنایع از روند تعیین صالحیت توجیه  .2
 داخلی و استانداردهاي داخلی

 3بررسی مدارك و صدور مجوز براي شرکت در آزمون سطح  .3
 بین المللی

 3تدوین نظام نامه صدور مجوز فعالیت براي کارشناسان سطح  .4
 در داخل کشور 

 معرفی این کارشناسان به صنایع  .5
 ناسان مورد تائیدنظارت بر حسن انجام کار کارش .6
براي کسب گواهینامه هاي بین  3برگزاري دوره آمادگی سطح  .7

 المللی

 نظارت بر رعایت منشور اخالقی   .8
 برگزاري دوره هاي بازآموزي   .9

برگزاري دوره هاي تخصصی پیشرفته و بازآموزي در زمینه  .10
 هاي تخصصی  

 رسیدگی به دعاوي .11
 تعیین میزان حقوق و دستمزد .12
 مدید گواهینامهنظارت بر روند ت  .13

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                               
1 Acoustic Emission 

هم اکنون بسیاري از گواهینامه هاي صادر از ایران براساس این رویه صادر می . 2
گردد و در تمامی گواهینامه هاي صادره به این رویه به عنوان مرجع صدور 
گواهینامه اشاره می گردد، اما متاسفانه شاهد هستیم بسیاري از کارفرمایان هیچ 

  . توجهی به مفاد آن نمی نمایند
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بررسی اتصاالت و جوشکاري سازه هاي مقاوم به زلزله در 

  : ایران و مقایسه ي آن ها با استانداردهاي جهانی 
، سید  3موسوي، سید علی اصغر اکبري  2، امیر دادخواه1حسین ابراهیم زاده

  4حسین حسینی لواسانی
  دانشجوي کارشناسی ارشد جوشکاري دانشگاه تهران 1

  کارشناس ارشد جوش و مدیر عامل شرکت آریا آزمون صنعت 2
  عضو هیات علمی و سرپرست گرایش جوشکاري دانشگاه تهران3 

  سازه دانشگاه تربیت مدرس- دانشجوي دکتري عمران4 
  

  : چکیده 
نورث ریج معلوم شد که عامل ریزش بسیاري از  1996ي  بعد از زلزله

. ساختمان ها و سازه هاي فلزي شکست در اتصاالت جوشی سازه بوده است
مطالعات گسترده اي در رابطه با طراحی اتصاالت جدید و افزایش کیفیت 

در . جوش صورت گرفت و به صورت استانداردهاي الزم االجرا ارائه گردید
در مورد  AWSو  AISC ،FEMAاردهاي این پژوهش استاند

از مقررات ملی ساختمان  10جوشکاري سازه هاي فلزي در آمریکا با مبحث 
زلزله ایران  2800و استاندارد ) طرح و اجراي ساختمان هاي فوالدي ایران(

همچنین نقشه هاي سازه اي تعدادي از ساختمان هاي . مقایسه شده است
فته است و با عکس برداري از سازه هاي اسکلت فلزي مورد بررسی قرار گر

فوالدي در حال ساخت، شیوه ي جوشکاري و نوع اتصاالت به کار رفته در 
این پژوهش نشان داد . آن ها با دیگر استانداردهاي جهانی مقایسه شده است

جوش ها و اتصاالتی که به عنوان جوش هاي حساس در سازه هاي مقاوم 
والً در نقشه هاي سازه اي مطرح نمی شوند و به زلزله شناخته می شوند، اص

نوع طراحی جوش هاي به کار رفته در آن ها نیز کامالً متفاوت با طراحی 
  .  سایر استانداردهاي جهانی است

  
سازه هاي مقاوم به زلزله، استانداردهاي جوشکاري،  :کلمات کلیدي
  طراحی اتصاالت 

  
  : مقدمه 

 ،تحمل و به صورت مطمئن ،بخشی از حجم است که بارهاي وارده را ،سازه
ظ فرم خارجی ـسازه حاف ،به عبارت دیگر انتقال می دهد،راف ـبه محیط اط

ها و تیرهاي فلزي سوارکردن پروفیل از .است  اجسام در برابر بارهاي وارده
ري در این میان جوشکا. شوندها ایجاد میمختلف بر روي یکدیگر، سازه

  .نقش عمده اي در میان روش هاي اتصال دهی پروفایل ها و تیرها دارد
مطالعه هاي صورت گرفته روي سازه هاي فروریخته در جریان زلزله ي 
نورث ریج کالیفرنیا تاثیر طراحی جوش و اتصاالت را در مقاومت به زلزله ي 

قاب هاي خمشی (SMF 5 سیستم . یک سازه ي فوالدي نمایان ساخت
  .در طراحی اغلب سازه هاي نورث ریج به کار رفته بود) ویژه

این سیستم در سازه هایی با مقاومت باال در برابر زلزله مورد استفاده قرار می 
با وجود چنین سیستمی بسیاري از اتصاالت تیر به ستون جدا شده . گیرد

  ].2[، ]1[بودند 
  

، )6AWS(بعد از این حادثه انجمن هایی مانند انجمن جوشکاري آمریکا 
و سازمان فدرال مدیریت ) AISC7(موسسه سازه هاي فوالدي آمریکا 

که موسسه هاي تدوین استانداردها و کدهاي ) FEMA8(بحران آمریکا 
صنعتی نیز می باشند، درصدد برآمدند تا مقررات جدیدي در رابطه با طراحی 

  . جوش و اتصاالت و کنترل کیفیت جوش اعمال کنند
در ایران دو استاندارد اصلی در زمینه ي طراحی و اجراي سازه هاي فوالدي 

طرح و اجراي ساختمان (ملی ساختمان از مقررات  10مقاوم به زلزله، مبحث 
استاندارد . زلزله ایران می باشد 2800و استاندارد ) هاي فوالدي ایران

 1367نخستین بار در سال » آیین کار -طراحی ساختمان ها در برابر زلزله«
قانون اصالح  3اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ي . تهیه شد

استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن قوانین و مقررات موسسه ي 
  ] .4[، ]3[به عنوان استاندارد ایران منتشر می شود 1371ماه 

در این پژوهش که با همکاري مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهر تهران و 
شرکت آریا آزمون صنعت انجام گرفته، سعی شده است تا جنبه هاي مختلف 

دهاي ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد بحث جوشکاري سازه در استاندار
و شیوه ي طراحی اتصاالت و جوش در سازه هاي مقاوم به زلزله واکاوي 

  .شود
  

  :  روش تحقیق
از  10مبحث : استاندارد هاي مورد استفاده در این تحقیق عبارت بودند از

 AWSزلزله ي ایران، استاندارد  2800مقررات ملی ساختمان، استاندارد 
D1.8 استاندارد ،FEMA 350-353-267  و استانداردAISC  در

بعد از استخراج نکات مربوط به جوشکاري . مورد سازه هاي مقاوم به زلزله
سازه هاي مقاوم به زلزله از استانداردهاي مذکور نتایج با تعدادي از سازه 

این سازه ها عبارت . هاي در دست احداث در سطح شهر تهران مقایسه شد
وي دانشگاه طبقه ي ایرتویا، سازه ي مسجد ک 37بودند از سازه ي برج 

تهران، سازه ي دانشکده ي برق دانشکده فنی دانشگاه تهران و سازه اي در 
  .خیابان امیر آباد

 
 
 
 
 
  

 

1 . h.ebrahimzadeh@ut.ac.ir 
2 . info@aas-co.ir 
3 . akbarimusavi@ut.ac.ir 
4 . hh_lavasani@yahoo.com 
5 . Special Moment Frames 
6 . American Welding Society 

7 . American Institute of Steel Construction 

8 . Federal Emergency Management Agency 
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جاهایی که باید لقمه ي جوش و پشت بند باید برداشته شود، شکل سوراخ 
  ]. 6[هاي الزم براي نواحی مختلف اتصال باشند  NDTدسترسی جوشکاري و 

شاید بتوان گفت مفصل ترین دستورالعمل ها در رابطه با طراحی اتصاالت، 
 این. آمده است FEMAجوشکاري و کنترل کیفیت جوش در استاندارد هاي 

 FEMAو  FEMA 350 ،FEMA 353سازمان در سه استاندارد اصلی 
طراحی، جوشکاري و کنترل کیفیت جوش را در سازه هاي با قاب خمشی  267

بیشتر مسائل مربوط به  FEMA 350در . ویژه را به بحث گذاشته است
طراحی اجزا و محاسبات مربوط به تنش هاي زلزله آمده است ولی در کنار آن 

مورد استفاده در سازه هاي مقاوم به زلزله، نوع جوش هاي مورد  اتصال هاي
استفاده در این سازه ها و شیوه ي بازرسی جوش ها نیز به صورت خالصه ارائه 

تحت عنوان مقررات پیشنهادي و راهنماي  FEMA 353استاندارد . شده اند
ه به تضمین کیفیت در ساختمان هاي با قاب هاي خمشی فوالدي مقاوم به زلزل

طور مفصل راجع به مواد اولیه و الزامات مربوطه، مقررات جوشکاري شامل تایید 
صالحیت جوشکاران، دماهاي بین پاسی و پس گرم، پشت بندهاي ذوب نشدنی، 

، جزئیات اتصاالت جوشی، ساخت سازه، کنترل کیفیت و ...نگهداري الکترودها و 
بخش جزئیات اتصاالت  .تضمین کیفیت عملیات ساخت توضیح داده شده است

جوشی شامل لقمه هاي جوش، پشت بندها، نیمرخ هاي ساخته شده از ورق ها، 
پنجه ي جوش، سوراخ هاي دسترسی جوشکاري، سکونس جوشکاري و انواع 

در بخش روش هاي اتصال تیر به . روش هاي اتصال تیر به ستون می باشد
ها به صورت مفصل و با  ستون، اتصاالت، نوع جوش ها و شیوه ي بازرسی از آن

در بخش تضمین کیفیت این استاندارد، . جزئیات کامل توضیح داده شده است
چک لیست هایی براي بازرسی سازه، ارزیابی سازنده، ارزیابی نصب کننده، ارزیابی 
. آژانس تضمین کیفیت، ارزیابی مواد مصرفی و بازرسی جوش آورده شده است

الصه اي از دو استاندارد قبلی و به اضافه ي تقریباً خ FEMA 267استاندارد 
مطالبی در مورد مقاوم سازي ساختمان هاي موجود براي مقاومت در برابر زلزله و 

  ].9[، ]8[، ]7[بازرسی و تعمیر سازه هایی که در معرض زلزله بوده اند می باشد 
ان زلزله ي ایر 2800از مقررات ملی ساختمان و استاندارد  10در مقابل مبحث 

. مراجع اصلی براي ساخت سازه هاي مقاوم به زلزله در ایران به شمار می روند
در  AISCاز مقررات ملی ساختمان تقریباً ترجمه اي از استاندارد  10مبحث 

مورد ساخت سازه هاي معمولی است؛ با این تفاوت که بسیاري از نکات کلیدي 
از آن جا . ن حذف شده استدر رابطه با مواد مورد استفاده و طراحی جوش در آ

که افرادي که در تدوین این استانداردها نقش داشته اند بیشتر از منظر مهندسی 
عمران وسازه به موضوع نگریسته اند، اهمیت مواد مورد استفاده، نوع جوش ها و 
کنترل کیفی جوش یا به طور کلی نادیده گرفته شده است یا این که توضیحات 

ولی اکنون می دانیم باید کنترل . د آن ها بیان شده استاندك و مبهمی در مور
کیفیت و تضمین کیفیت دقیقی صورت گیرد تا مواد با کیفیت پایین وارد پروسه 

زلزله ي ایران تنها به شیوه ي محاسبات  2800استاندارد . ي ساخت نشوند
ولی مطمئناً . نیروهاي زلزله و طراحی اعضا بر اساس آن پرداخته شده است

تصاالت، جوش ها و کنترل کیفیت یک سازه ي مقاوم به زلزله با یک سازه ي ا
عدم پیشنهاد طراحی اتصاالت و جوش هاي . ی تفاوت هاي بسیاري داردمعمول

مقاوم به زلزله همچنان که در بخش بعدي اشاره خواهد شد باعث اعمال سلیقه 
هاي مختلف که به طوري که در ساختمان  هاي شخصی در این زمینه شده است؛

کاربرد مقاوم به زلزله دارند طراحی اتصاالت با همدیگر متفاوت و در بسیاري 
  .موارد اشتباه است

  
                        

              

 

 

 

  : نتایج و بحث
 10زلزله ایران و مبحث  2800مقایسه ي جوشکاري سازه ها در استانداردهاي 
 AISCو  AWS ،FEMAاز مقررات ملی ساختمان ایران با استانداردهاي 

  در مورد زلزله
 AWSدر مورد جوشکاري سازه  AWSاستاندارد شناخته شده ي 

D1.1  می باشد که در ایران تحت عنوان آیین نامه ي جوشکاري سازه هاي
یعنی بخش بارهاي تناوبی به صراحت  Cدر بخش . فوالدي ترجمه شده است

در مورد  AWS D1.1تاکید شده است که دستورالعمل هاي  استاندارد 
تگی کم چرخه که مستلزم کرنش هاي پالستیک می باشد، محدودیت خس
انجمن جوشکاري آمریکا براي جوشکاري سازه هاي مقاوم به زلزله . دارد

این استاندارد در ایران . دارد AWS D1.8استاندارد دیگري تحت عنوان 
کامالً ناشناخته است در حالی که مرجع اصلی براي جوشکاري سازه هاي مقاوم 

 7صفحه تهیه شده است داراي  95این استاندارد که در . زلزله می باشدبه 
با توجه به اینکه سازه هاي مقاوم به زلزله از نوع . ضمیمه می باشد 8فصل و 

قاب هاي خمشی ویژه هستند و باید حین زلزله قسمتی از تیر تسلیم شده و 
د کنترل ضربه ي زلزله را مستهلک کند، مقررات سخت گیرانه اي در مور

کیفیت جوش و به دست آوردن جوشی با چقرمگی باال که حین زلزله نشکند، 
از جمله قوانینی در مورد طراحی ورق هاي . در این استاندارد ارائه شده است
، مستندسازي دقیق و تضمین کیفیت جوش، kپیوستگی، جوش هاي ناحیه ي 

شت بند جوش سوراخ هاي دسترسی جوشکاري، نواحی اي که باید لقمه و پ
برداشته شود، تایید صالحیت جوشکاران، دماهاي بین پاسی، جوش هاي 

همچنین در ضمیمه هاي این استاندارد مطالبی در . بیان شده است... حساس و 
مورد آزمایش تاثیر حرارت ورودي بر روي جوش هاي حساس، آزمایش ضربه 

لتراسونیک و معیار بر روي جوش هایی مرکب از چندین فلز پر کننده، آزمایش ا
پذیرش عیوب، آزمایش ذرات مغناطیسی و معیار پذیرش عیوب و چگونگی 

تفاوت . اندازه گیري عیوب به وسیله ي آزمایش التراسونیک بیان شده است
در پرداختن  AWS D1.8با استاندارد  AWS D1.8اصلی استاندارد 

تصاالت بیشتر به کیفیت و چقرمگی جوش و بعضی نکات خاص در طراحی ا
  ].5[تاثیرگذار بر روي مقاومت اتصال به بارهاي زلزله، می باشد 

AISC  موسسه ي دیگري است که در مورد طراحی و ساخت سازه هاي
عنوان این استاندارد مقررات زلزله براي . مقاوم به زلزله داراي استاندارد است

یشتر با دید اگرچه این استاندارد ب. ساختمان هاي با سازه ي فوالدي می باشد
طراحی اعضاي سازه تدوین شده است ولی داراي مطالب بسیاري در مورد 

از نکات بارز در . طراحی اتصاالت، جوشکاري و کنترل کیفیت جوش می باشد
این استاندارد پرداختن به بحث مواد مورد استفاده در ساخت سازه، کنترل 

اهمیت این . تکیفیت آن ها و معیارهاي پذیرش در یک فصل جداگانه اس
بحث در تاثیر گذاري مواد مصرفی و فلزات پایه در استحکام و چقرمگی جوش 

در این استاندارد جوش هاي حساس که در هنگام زلزله تحت کرنش . می باشد
این جوش ها عبارتند از جوش شیاري . پالستیک واقع می شوند تعیین شده اند

شیاري با نفوذ کامل وصله با نفوذ کامل اتصال ستون به صفحه ستون، جوش 
براي این جوش ها . هاي ستون و جوش با نفوذ کامل اتصال بال تیر به ستون

در این . مقدار چقرمگی، نوع بازرسی ها و سکونس جوشکاري تعیین شده است
استاندارد به محتویات نقشه هاي طراحی سازه، نقشه هاي کارگاهی و نقشه 

  مانند  مواردي   حداقل داراي ها باید  این نقشه  .اشاره شده است  هاي نصب
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ها پیشنهاد اي براي کنترل کیفیت اتصاالت و جوشهمچنین از آن جا که برنامه
هاي شیاري با نفوذ کامل توسط ي کلی تنها جوشنشده است، طبق یک قاعده

در حالی که در استانداردهاي . روش التراسونیک مورد بازرسی قرار می گیرند
هاي مناسب بازرسی و معیارهاي ها روشي جوشکلیهمورد اشاره در باال براي 
  . پذیرش بیان شده است

  
بررسی اتصاالت در چند سازه ي مقاوم به زلزله در تهران و 

  :  مقایسه ي آن ها با استانداردها
همان طور که در قسمت قبلی اشاره شد، در سازه هاي مقاوم به زلزله چند 

آیند که عبارتند از جوش هاي  نوع جوش جزء جوش هاي حساس به شمار می
در . اتصال ستون به صفحه ستون، وصله ي ستون ها و اتصال بال تیر به ستون

استانداردهاي جهانی براي اتصال ستون به صفحه ستون جوش نفوذي کامل با 
اما از آن جا که . چقرمگی باال با توجه به حداقل دماي محیط تعیین شده است

ین مطلب بیان نشده است در اکثر سازه ها از جوش در استانداردهاي ایرانی ا
نمونه هایی از این جوش ها را می . گوشه براي این اتصال استفاده می شود

طبقه ي برج ایرتویا، مسجد کوي دانشگاه تهران دید  37توان در ساختمان 
از جمله دیگر جوش هاي حساس جوش زیرسري به ستون می )). 1(شکل (

در ساختمان برج ایرتویا از . ش شیاري با نفوذ کامل باشدباشد که باید نوع جو
جوش گوشه براي برقراري این اتصال استفاده شده است و الکترود پیشنهادي 

که یک الکترود روتیلی و با چقرمگی پایین است،  E 6013آن الکترود  براي
از جمله نواحی اي از تیر که نباید جوش داده شود ناحیه )). 2(شکل (می باشد 

ناحیه اي نزدیک تقاطع بال با جان تیر است که  kناحیه ي . است kي 
چقرمگی اش نسبتاً پایین است و جوشکاري آن می تواند موجب ایجاد ترك در 

هنگام زلزله رشد کرده و می تواند به ستون آسیب هاي جدي وارد تیر شود که 
زلزله ایران مطلبی در مورد ساخت  2800با توجه به اینکه در استاندارد . کند

سازه وجود ندارد تقریباً در همه ي سازه هاي مورد بررسی این ناحیه جوشکاري 
جه نمی شود از جمله نواحی اي که به اتصال آن خوب تو)). 3(شکل(شده بود 

مطابق . اتصال تک ورق برشی به ستون و اتصال جان تیر به ستون می باشد
استاندارد جان تیر باید به وسیله ي جوش شیاري با نفوذ نسبی به ستون اتصال 
داده شود و عالوه بر آن باید جان تیر به وسیله ي یک تک ورق و جوش هاي 

ي سازه هاي مورد بررسی در کلیه . گوش هاي مربوطه به ستون متصل گردد
در این پژوهش و ازجمله سازه ي دانشکده برق دانشکده فنی دانشگاه تهران 
تنها از یک ورقی که آن هم جوش هایش ناقص بود براي اتصال استفاده شده 

همچنین براي جوش هاي این قسمت از اتصال تیر به ستون )). 4(شکل (بود 
ه نشده بود، در حالی که باید آزمایش هیچ نوع آزمایش غیر مخربی در نظر گرفت

  . هاي التراسونیک و ذرات مغناطیسی روي آن انجام شود
  

  : نتیجه گیري 
با توجه به مقایسه ي استانداردهاي معتبر خارجی در مورد مقاوم سازي سازه ها 
در مقابل زلزله با استانداردهاي ایرانی می توان نتیجه گرفت که عمالً بحث 

زلزله کنار  2800جوش و کنترل کیفیت جوش در استاندارد  طراحی اتصاالت،
مقررات ملی ساختمان به صورت خیلی ابتدایی به  10گذاشته شده و در مبحث 

از طرفی با توجه به این که مرجع جوشکاري ساختمان . آن پرداخته شده است
در ایران آیین نامه جوشکاري سازه هاي فوالدي می باشد که ترجمه اي از 

AWS D1.1  خستگی هاي کم   حوزه ي کاربرد این استاندارد  می باشد و  

دهد، نیست؛ می توان گفت مرجعی چرخه که در آن کرنش پالستیک روي می 
  .الزام آور براي طراحی جوش و اتصاالت براي مقاومت در برابر زلزله وجود ندارد

عدم وجود یک مرجع مشخص براي طراحی در برابر زلزله باعث شده است که 
طراحی اتصاالت به صورت سلیقه اي صورت گیرد و کنترل کیفیت بایسته اي 

  .ها انجام نشود روي جوش هاي این نوع سازه
  

  : تشکر و قدردانی
نویسندگان این مقاله بر خود الزم می دانند از همکاري هاي مرکز مطالعات و 
برنامه ریزي شهر تهران و شرکت آریا آزمون صنعت به خاطر همکاري هاي راه 

  . گشایشان کمال تشکر را داشته باشند
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  ب الف

  

  

    ]10[ج 

نقشه ي ) الف(شیاري با نفوذ کامل در اتصال ستون به صفحه ستون و سفت کننده ها عدم استفاده از جوش هاي . 1 شکل
  عدم مقاومت جوش هاي گوشه در برابر بارهاي زلزله) ج(سازه ي مسجد کوي دانشگاه تهران ) ب(سازه ي برج ایرتویا 

       

    
  ]11[ب   الف

نقشه ي سازه ي برج ) الف(عدم استفاده از جوش هاي شیاري با نفوذ کامل در اتصال زیر سري به ستون . 2 شکل            
  ترك شروع شده از جوش زیر سري و نفوذ آن به داخل ستون) ب(ایرتویا 

 نباید از جوش گوشه استفاده شود

باید از جوش هاي شیاري با 
 نفوذ کامل استفاده می شد

جوش ها باید شیاري با نفوذ 
 کامل باشند
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  ب  الف

شیوه ي درست جوش هاي اعمالی ) ب(شیوه ي نادرست جوشکاري ورق پیوستگی به ستون در مسجد کوي ) الف. (3 شکل
  AISCو  FEMAدر اتصال تیر به ستون و ورق پیوستگی به ستون مطابق استانداردهاي 

  

  

    
  ب  الف

کامل نبودن جوش هاي تک ورق ) ب(عدم اتصال جان تیر به ستون به وسیله ي جوش شیاري با نفوذ نسبی ) الف. (4 شکل
  برشی

 
  

  

نمی بایست  kناحیه ي 
  جوش می شد

جوش ها باید شیاري 
 نفوذ کامل باشند

این دو قسمت نیز باید 
می بایست جان تیر به  جوشکاري می شدند

 .ستون جوش می شد
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