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Condition Monitoring Services 

TETA  ( ــاتت )  بنیان تحقیق و توسعه ایرانیان شرکت دانش 

 

 جوش مخرب ریمخرب و غتست 

 

 یبرا گریاگر تست را پشت سر بگذارد د یکه حت یطور دهدیم رییتغ ایبرد یم نیاز ب یقطعه را به نحو (DT) مخرب تست

در  تیدهد تا در صورت موفقینم رییتغ ایکند ینمو تخریب قطعه را خراب  ( NDT) مخرب ریتست غ .ستیمناسب ن سیسرو

 یبه طور کل NDTو  DTکه  دیها، به خاطر داشته باشتفاوت نیا یکل یبررس نیدر ح مناسب باشد. سیسرو یبرا انتست، همچن

 شوند. یاستفاده م یاهداف متفاوت یبرا

انبوه  دیقبل از تول ،اقالم تیفیاز ک نانیشکست استفاده کرد، اما بر اطم لیو تحل هیتجز یتوان برایمخرب را م تستکه یدر حال

 یکرده و از خراب ییرا شناسا هیاول بیتا عالئم تخر شودیقطعات در حال کار انجام م یبر رو رمخربیغ یهاتست تمرکز دارد.

 یو نگهدار ریو تعم طیبر شرا یمبتن یو نگهدار ریکنند تا تعمیکمک م یو نگهدار ریتعم یهامیکند. آنها به ت یریجلوگ زاتیتجه

 را انجام دهند. ینیب شیپ

  ست؟ی( چNDTمخرب ) ریتست غ

ار ماده، جزء، ساخت کیخواص  یابیارز یاست که توسط صنعت برا لیو تحل هیتست و تجز کیتکن کی( NDTمخرب ) ریتست غ

به عنوان  نیهمچن NDT. شودیاستفاده م یرساندن به قطعه اصل بیبدون آس یجوشکار یهایوستگیو ناپ وبیع یبرا ستمیس ای

 شود.ی( شناخته مNDIمخرب ) ریغ یازرسبو  (NDEمخرب ) ریغ یابیو ارز نهیمعا

 مخرب ریتست غ یروش ها 

 :عبارتند از یفعل NDT تست یهاروش

 (AE) امیشن کیآکوست تست .1

رد. دا هیفعال تحت بار تک یهااولتراسوند ساطع شده توسط ترکاه کوت یانفجارها صیاست که بر تشخ NDT کیتکن کی نیا

به عنوان مثال  باشد که برای همه تجهیزات کاریرد داردمی( SHMروش نظارت مستمر سالمت سازه ) کی که اغلب AE تست

قابل  AE توسط زیفعال ن یو خوردگ ینشتو .... که  پل ها یرو ای مخازن تحت فشار، مخازن اتمسفریک، راکتورها، خطوط لوله،بر

 هستند. صیتشخ
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 (ET) یسیتست الکترومغناط .2

 شیکند. سه نوع آزمایقسمت رسانا عبور م کیکند که از یاستفاده م یسیمغناط دانیم ای یکیالکتر انیروش تست از جر نیا

 (RFT) از راه دور دانیم شیآزماو  (ACFM) متناوب انیجر دانیم یریگاندازه ،یگرداب انیجر شیشامل آزما یسیالکترومغناط

تفاده اس شیبه قطعه آزما یسیالکترومغناط دانیم یالقا یمتناوب برا انیجر چیپ میس کیاز  یگرداب انیجر شیآزما .وجود دارد

استفاده  یسیمغناط دانیم کی یمعرف یپروب برا کیاز راه دور هر دو از  دانیم شیمتناوب و آزما دانیم یریگاندازه. کندیم

 شود.یها استفاده ملوله شیآزما یمعمواًل برا RFTکنند و یم

 (LT) تست نشت .3

 :کرد میتوان به چهار روش مختلف تقسینشت را م شیآزما

 نشت حباب 

 فشار رییتغ 

 هالوژن  ودید 

 یسنج جرم فیط 

 شیگاز )معموالً هوا( که از قطعه آزما صیتشخ یقطعات بزرگتر برا یمحلول صابون برا ای عیمخزن ما کینشت حباب از  شیآزما

 .شودیبسته استفاده م یهاستمیدر س فقط .کندیکند، استفاده میبه شکل حباب نشت م

 یزمان بازه کیخالء در  ایکند. از دست دادن فشار یاستفاده م شینظارت بر قطعه آزما یخالء برا ایفشار از فشار  رییتغ شیآزما 

 .وجود دارد ستمیدر س ینشتدهد که یمشخص نشان م

ر ب یمبتن ابیگاز رد کیمورد، هوا و  نیبه جز در ا. کندیاستفاده م ینشت افتنی یاز فشار برا نیهالوژن همچن ودید شیآزما

 .شودیاستفاده م یمحل نشت نییتع یبرا هالوژن ودید صیواحد تشخ کیشوند و یهالوژن با هم مخلوط م
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ه در نمون رییهرگونه تغ صیتشخ یبرا یشیمحفظه آزما کیو هوا در داخل  ومیهل بیترک ای ومیاز هل یجرم سنجفیط شیآزما

از  یسنج جرم فیصورت ط نیتوان از خالء استفاده کرد، در ایم گر،یروش ددر است.  یدهنده نشتکه نشان شودیهوا استفاده م

 دهد نشت وجود داشته است.یدهد، که نشان م صیشده را تشخ زهیونی ومیکند تا هلیم یمحفظه خالء نمونه بردار

 (MFL) یسینشت شار مغناط .4

 راتییغت صیتشخ یبرا سنسور کیسپس از  ،کندیاستفاده م یسیمغناط یهادانیم جادیا یقدرتمند برا یآهنربا کیروش از  نیا

ه ک دهدینشان م یخوردگ ای شیاحفره، فرس لیگونه کاهش در مواد را به دلشود که هریاستفاده م یسیشار مغناط یدر چگال

 .کاربرد داردهم  رهیمانند خطوط لوله و مخازن ذخ یفوالد یهاسازهبرای 

 (PT)مایع نافذتست  .5

به  توسعه دهنده کیقبل از اعمال  عیما نیاست. ا شیکم به ماده مورد آزما تهیسکوزیبا و الیس کینافذ شامل اعمال  عیما تست

 یاال نفوذ کند و نشانه قابل مشاهدهدهد تا به سمت باینافذ اجازه م عیکند که به مایتخلخل نفوذ م ایمانند ترک  یگونه نقصهر

انجام  قابل شستشو با آب یبا حالل، نافذها ییبا استفاده از مواد نافذ قابل جابجا توانیرا منافذ  عیما یهاتستکند.  جادیاز نقص ا

 داد.

 (MT) یسیتست ذرات مغناط .6

کند. یاستفاده م یسیسطح مواد فرومغناط کینزد ایها در سطح یوستگیناپ افتنی یبرا یسیمغناط یهادانیاز م NDT ندیفرآ نیا

 انیجر یک به ازین انیاعمال جر یکرد که برا جادیا یکیالکتر یآهنربا کی ای یدائم یآهنربا کیتوان با یرا م یسیمغناط دانیم

فاده از کنند که با استیم جادیا ینشت یسیخطوط شار مغناط رایکند زیرا مشخص م یوستگیهرگونه ناپ یسیمغناط دانیم .دارد

 شوند قابل مشاهده است.یم دهیکش یوستگیکه به داخل ناپ یسیذرات مغناط

 

 ست؟یچ NDT استفاده از یایمزا

صورت  و در نندینب یبیآس ندیفرآ نیدر اثر ا شیاست که قطعات مورد آزما نیآنها ا نیوجود دارد که بارزتر زیمتما تیمز یتعداد

اپراتورها  یبرا منیا اریروش تست بس کی نیهمچن .آن وجود دارد ریمورد، امکان تعم کی ضیتعو یبه جا ،هر گونه مشکل افتنی

ت تس کیتکن نیسخت انجام شوند. ا طیتحت شرا دیهنوز با - یوگرافیراد شیمانند آزما - شیاز انواع آزما یاگرچه برخ .است

 کمک کند. ریمرگ و م ای بیاز آس یریآالت به جلوگ نیاشها، اجزاء و مبودن سازه منیاز ا نانیتواند با اطمیم نیهمچن

 ست؟یتست مخرب چ

. شودیانجام م هانیماش ایمواد، قطعات  یخراب قینقطه دق افتنی یاست که برا یشیروش آزما(  DT راغلب به اختصا) تست مخرب

 ،یعیشود. به طور طبیمواد م بیتخر ایشکل  رییباعث تغ تیکه در نها ردیگیتحت فشار قرار م، شده شیمورد آزما ندیفرآدر طول 

مخرب  شاتیآزما .استفاده مجدد کرد یعاد اتیمخرب در عمل تستتوان پس از انجام مراحل ینم راشده  شیقطعات و مواد آزما
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 دیبا  ) Original equipment) manufacturerها OEMشود. یانبوه انجام م دیقطعه به تول کیمعموالً قبل از ورود 

 خود ارائه دهند. یهانیو عملکرد ماش ینگهدار یبرا یمناسب یهاهیمحصوالت خود را بدانند تا توص یهاتیمحدود

 ؟دهدیمخرب را انجام م یهاتست یچه کس

 دهد با توجهیآن را انجام م یچه کس نکهیشود. ایمتخصص انجام م یهانیمخرب توسط محققان، دانشمندان و تکنس یهاتست

 :مخرب توسط شیآزما ،یشود. به طور کلیانجام شود مشخص م دیکه با یمخرب شیبه نوع آزما

 مواد دانشمندان 

 مریو پل یمتالورژ نیمهندس 

 ییایمیالکتروش یندهایو فرآ یمیش کارشناسان 

 شکست لیتحل کارشناسان 

 تیفیکنترل ک لگرانیتحل 

 مقررات تیرعا کارشناسان 

 دهد.یم شیهدف آزما نیو همچن ندیفرآ یاجرا یبرا ازیاز تخصص مورد ن یخوب دهیاما ا ست،ین یقطع ستیل کی نیا

 مخرب تست یهاروش نیتر جیرا

ند. با کن یرویها پوهیش نیاز استانداردها و بهتر دیآنها با ب،یترت نیدارند. به ا یمخرب موارد استفاده خاص تست یهااکثر روش

ها موارد، شرکت یبرخ در .شودیها و استحکام آنها انجام منمونه یکیخواص مکان نییتع یها براتست نیموارد، ا شتریدر ب حال نیا

 .کنندیمختلف چگونه رفتار م یاتیعمل طیاقالم آنها در شرا / محصوالت نندیرا توسعه دهند تا بب یتست سفارش یهاروش دیبا

 .رندیگیمورد بحث قرار م ریز یهامخرب در بخش تست یهاروش نیترمتداول

 یتست خوردگ 

 یسخت تست (HT) 

 طول( ادیکشش )ازد شیآزما 

 یخوردگ چیپ تست 

 استرس تست 
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 شودیاستفاده م یتست سخت یکه برا یتورفتگ کی
 

 است یضرور نیماش نانیاطم تیقابل یمخرب برا تست

 یینها اجزاکند که تیم نیمخرب تضم یهاشیدارد. آزما یقطعات استفاده شده بستگ تیفیبه شدت به ک نیماش نانیاطم تیقابل

 یکاال کیبارز  یهایژگیخوب محصول از و یمناسب و طراح مواد .رندیگیآنها قرار م یهانیمناسب در ماش یکیزیف یهایژگیبا و

 .یصنعت نیماش کی ایباشد  یمحصول مصرفچه هستند  تیفیبا ک

از آنها مراقبت کنند مهم  دیکه با یو نگهدار ریتعم یهامیت یو هم برا زاتیسازندگان تجه یمخرب هم برا یهاشیآزما جهینت

عمر  طول ،یو نگهدار ریتعم یازهاین ،ینیگزیچرخه جا ،یاتیعمل یهایژگیمانند و یموارد نییتع یبرا نیهمچن جینتا نیاست. ا

و استفاده نادرست قرار  یو پارگ یدر معرض فرسودگ تیدر نها تیفیاقالم با ک نیبهتر یحت .شودیاستفاده م رهیغشده و  هیتوص

خود استفاده  یهاییدارا یواقع تینظارت بر وضع یبرا NDT یهایتوانند از بازرسیم یو نگهدار ری. متخصصان تعمرندیگیم

 .کنند

اگر در نقاط مختلف  یدارند، حت زاتیتجه نانیاطم تیدر قابل یمخرب و مخرب نقش مهم رینظر، هر دو روش تست غ نیا از

 استفاده شوند. زاتیچرخه عمر تجه


