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مقدمه
آزمونه��اي غیر مخرب یکي از مهمترین ابزار براي تعیین و تش��خیص 
کیفی��ت محصوالت میباش��ند. براي س��ازماني که عه��ده دار اجراي 
آزمونه��اي غیر مخرب اس��ت، حصول اطمینان از صحت و س��المت 
اجراي آزمونها یک اصل اساس��ي به حساب مي آید. براي اطمینان از 
کیفیت آزمونهاي غیر مخرب نه تنها باید تجهیزات و مواد مناس��ب و 
پیش��رفته موجود باشد بلکه باید از بازرساني مجرب و تایید صالحیت 
ش��ده با دس��تورالعملهاي بازرسي مناس��ب و همچنین دقت ویژه به 

تاثیرات محیطي بر نتایج بازرسي برخوردار بود.

بطور کلي در اغلب موارد اجراي آزمون غیر مخرب روي قطعات ساخته 
ش��ده، نیمه ساخت و یا نصب شده توس��ط شرکتهاي خدماتي غیر از 
ش��رکت س��ازنده یا مجري انجام میگیرد. به همین دلیل ش��رکتهاي 
خدمات آزمون غیر مخرب، روز به روز گس��ترش بیش��تري یافته اند. 
این ش��رکتها وظیفه دارند تا ضمن اجراي آزمونه��اي قابل اطمینان، 
اعتماد مش��تري را نیز نسبت به کیفیت مناس��ب نتایج آزمونها جلب 
نماین��د. در این مقاله به موارد مورد نیاز براي پیاده س��ازي یک نظام 
 NDT در شرکتهاي خدماتي ISO 9000 تضمین کیفیت بر اس��اس

پرداخته شده است.
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 ISO 9000 پیاده سازي و کنترل یک نظام کیفي بر اساس سري استانداردهاي
باید منجر به فرهنگ سازي در زمینه کیفیت در کل سازمان گردد. نظام کیفیت 
باید بگونه اي کنترل گردد که تمام نیازهاي مشتریان و الزامات قانوني در حوزه 

فعالیتهاي NDT شرکت تامین شود.

NDT ابزارهاي تضمین كیفیت در فعالیتهاي
تمامي نیازهاي اس��تاندارد ISO 9000 توسط نظام کیفیت- شامل ساختار 
سازمان، دستورالعملها، نیروي انساني و منابع اجرایي مدیریت کیفیت- کنترل 
میگردند. ایده اصلي در پیاده سازي سیستم کیفي ISO 9001، جلوگیري از 
وقوع هرنوع عدم انطباق در خالل اقدامات پیشگیرانه مختلف میباشد. با وجود 
انواع مختلف ابزار سیستمي، ابزار اصلي تضمین کیفیت براي کنترل فعالیتهاي 
NDT عبارتند از: کنترل تایید صالحیت بازرسان NDT، صحت عملکرد 
تجهی��زات و مواد آزمون، مناس��ب بودن دس��تورالعمل آزمونه��ا، تاثیرات 
محیط��ي بر نتایج آزمون و پایش کارایي واقعي NDT توس��ط بازرس��ان 

ناظر کیفي. در ادامه به توضیح هر یک از این موارد میپردازیم.

- تایید صالحیت نیروي انساني
تایی��د صالحیت بازرس��ان براي اج��راي یک بازرس��ي مطمئن یک اصل 
اساس��ي به ش��مار میرود. همچنین این موضوع جزو الزامات اولیه مراجع 
قانوني میباشد. در بسیاري از کشورها، الزامات تایید صالحیت بازرسان در 
صنای��ع مختلف متفاوت بوده و نیازهاي خ��اص خود را دارد. بعنوان مثال 
در صنایع کشور ما با توجه به استانداردهاي رایج در آنها، تایید صالحیت 
 ASNT  بر اساس دو دستورالعمل مختلف از موسسات NDT بازرس��ان
و EN  صورت میگیرد. بنابراین براي پوشش نیازهاي مختلف براي صنایع 
متفاوت گاهي الزم اس��ت بازرسان NDT داراي گواهینامه هاي مختلفي 
بر اساس اس��تانداردها و دس��تورالعملهاي مختلف باشند. هرچند که این 
موض��وع میتواند هزینه زیادي را بابت آموزش و تایید صالحیت بازرس��ان 

به شرکت تحمیل کند.

- ابزار و مواد آزمون
ابزار و مواد آزمون براي بازرس��ي NDT مناس��ب نقش بس��یار مهمي را 
ایفا میکنند. موسس��ه خدماتي آزمون غیر مخرب باید کلیه تجهیزات الزم 
براي انجام فعالیتهاي مربوطه را تهیه نماید. این تجهیزات معموال ش��امل 
تجهی��زات آزمون فراصوت ، پرتونگاري ، جریان گردابي ، ذرات مغناطیس 
، مایع نافذ  و بازرس��ي چش��مي  و همچنین انتشار امواج صوتي  میگردد. 
البته این موارد تجهیزاتیس��ت که بطور معمول در بازرسي صنایع مختلف 
کارب��رد دارند. اما در صورتیکه فعالیت خاص دیگري نیز در حیطه وظایف 
موسس��ه قرار گیرد، باید تجهیزات یا م��واد مربوط به آن نیز فراهم گردد. 
بعنوان مثال میتوان از تجهیزات ترموگرافي براي موسساتي که بازرسي از 

الزامات قانوني و نیازهاي مشتري
وظیف��ه اصلي ش��رکتهاي خدماتي آزمونهاي غیر مخ��رب تامین نیازهاي 
مش��تري و الزامات قانوني ب��راي اطمینان از کارکرد ایم��ن تجهیزات در 
صنایع میباش��د. نیازهاي مش��تري معموال ش��امل کیفیت باالي خدمات 
NDT ک��ه دربرگیرن��ده نتایج صحیح و قابل اطمین��ان، خدمات خوب و 
هزینه پایین اس��ت،  میگردد. اما الزامات قانوني دربر گیرنده روش آزمون، 

تایید صالحیت کاربران و دسته بندي نتایج آزمون میباشد.
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تجهیزات برقي حین عملکرد را نیز انجام میدهند، نام برد.
کالیبراسیون دوره اي تجهیزات باید بطور منظم انجام گرفته و ثبت گردد 

بطوریکه دقت و تلورانس آنها مشخص شده و کنترل شود.
کنترل مواد ش��امل بررسي مناس��ب بودن آنها براي آزمون و مضر نبودن 
آنه��ا براي اجزاء تحت آزمون – بخصوص در م��ورد فوالدهاي زنگ نزن- 
میگ��ردد. بعن��وان مثال وقتي ی��ک قطعه از جنس ف��والد زنگ نزن براي 
اس��تفاده در نیروگاه هس��ته اي قرار باش��د که تحت آزمون فراصوتي قرار 
گیرد، مایع کوپالنت مورد اس��تفاده باید حاوي حداقل کلراید، سولفات و 

فسفات بوده و تایید شده باشد.

- دستورالعمل آزمون
دستورالعمل آزمون تعیین کننده مسئولیتها، تکنیکها، مراحل اجرا و موارد 
کنترلي براي هر روش آزمون بر اساس نوع، جنس و شرایط کاري قطعات/
تجهیزات تحت آزمون میباش��د. موسسه آزمون غیر مخرب باید مجموعه 
اي از دس��تورالعملهاي آزم��ون ب��راي کاربردهاي مختل��ف تدوین نماید. 
متخصصان س��ایت مهندس��ي جوش )www.weldeng.net) تا کنون 
براي چندین ش��رکت و موسسه در خالل فرآیند اس��تقرار نظام مدیریت 

کیفیت، دستورالعملهاي آزمون غیر مخرب الزم را تدوین نموده اند.
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Ultrasonic Testing  
Radiographic Testing  
Eddy Current Testing  
Magnetic Particle Testing  
Liquid Penetrant Testing  
Visual Testing  
Acoustic Emission Testing  
Monitoring  
Witness Point  
Hold Point  

- شرایط محیطي
گاهي ش��رایط محیطي میتواند تاثیرات بزرگي روي نتایج آزمون داش��ته 
باش��د. در این مورد باید توجه ویژه اي به دما، رطوبت، مواد پرتوزا و مواد 
موجود در اط��راف تجهیز صورت گیرد. بعنوان مثال س��رعت عبور امواج 
فراص��وت در ف��والد با تغییر دما بان��دازه یک درجه ح��دود 8m/s تغییر 
میکن��د. همچنین وجود م��واد پرتوزا میتواند نتایج آزم��ون پرتونگاري را 

تحت تاثیر قرار دهد.

- پایش  فرآیندهاي آزمون غیر مخرب
تعیین بازرس��ان ناظر کیفي براي پایش و بررسي کارآیي واقعي فعالیتهاي 
NDT، بعنوان یک ابزار مهم تضمین کیفیت به ش��مار میرود. بازرس��ان 
ناظ��ر کیفي در ای��ن زمینه باید اطالعات خوب و کاف��ي از آزمونهاي غیر 
مخرب داش��ته باشند. این بازرسان باید پیش نیازهاي اجراي آزمون براي 
کاربرد مورد نظر ش��امل تایید صالحیت بازرس��ان NDT، شرایط تجهیز 
و مواد مورد اس��تفاده براي آزمون، مناس��ب بودن دستورالعمل و شرایط 

محیطي را بررسي کنند.
این بازرس��ان قس��متي از اجراي آزمون را بررس��ي میکنند ت��ا از تطابق 
عملکرد بازرس NDT با دس��تورالعمل اطمینان حاصل نمایند. همچنین 

نتایج آزمون را از نظر صحت و تطابق با الزامات قانوني ارزیابي میکنند.
البته مس��ئولیت آزمون همچنان بر عهده بازرس NDT میباشد. وظیفه 
ب��ازرس ناظر کیفي ممیزي عملکرد میباش��د. این ممیزي معموال با پیاده 
س��ازي و اجراي یک برنامه کنترل کیفي )ش��امل نقاط مش��اهده  و نقاط 

ایست  بازرسي( براي آزمونهاي غیر مخرب انجام میگیرد.

بازخورد مشتریان
موسسه خدماتي NDT باید داراي سیستمي براي ثبت، بررسي و کنترل 
نظرات مش��تریان باش��د. تمامي بازخوردها باید آنالیز ش��ده و براي بهبود 

مستمر کیفیت مورد استفاده قرار گیرند.

جمع بندي
براي حصول اطمینان از کیفیت خدمات آزمون غیر مخرب باید سیس��تم 
مدیریت کیفیت در سازمان ارائه دهنده این خدمات استقرار یافته و بطور 
مستمر بهبود یابد. باید از ابزار تضمین کیفیت موثر به منظور جلوگیري از 

وقوع هرنوع عدم انطباق در خالل فعالیتهاي NDT استفاده گردد.
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