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 پیع گفتار

 هی تْاىتمـیجب .  هی ثبىؼزبت کبؿعبً صیبتی ػؿ ثغو ٌٍبیٜ ّ ثبفؿمی چيوی ّرْه یکی اف اؿکبى اٍلی ّ

گفت کَ ُوَ اًنبًِب ُـ ؿّفٍ ثَ ًضْی ػؿ فًؼگی ؿّفهـٍ ّیب ػؿ هضیٔ پیـاهْى عْػ ثَ ًضْی هيغْل کبؿ 

ثْٞی اف ایي ثبفؿمی ُب ثٌب ثَ ًیبف ؿّفهـٍ ثْٖؿ ٝوْهی تْمٔ ُوگبى اًزبم . ثبىٌؼثبفؿمی چيوی هی

ثَ آى کبؿ ؿا ػاؿػ آًچَ ؿا  تغٌَ هـثْٓ ّثْٞی اف ثبفؿمی ُب ثب تْرَ ثَ ىـایٔ عْاً اصتیبد ثَ ػاًو ّ

 ّػؿ ّاصؼ ُبی ٌٍٞتی  ثقؿگ ثبفؿمیامت اف ػًیبی  ییي کتبة هـّؿ ًوبیین ثغو کْچکا عْاُین ػؿ یکَ ه

 . رْىکبؿی کبؿگبٍ ُبی 

تب ثتْاى ّمیلَ ای .  هی ثبىؼهضبمجبت گًْبگْى  ثبیؼ یبػ آّؿ ىؼ کَ ثـای مبعت ّتْلیؼ لَٖٞ اصتیبد ثَ ٕـاصی ّ

ارـای ػلیك هـاصل مبعت ٕجك ؿا تْلیؼ ًوْػ تب ٕجك ًیبف هب لبػؿ ثَ اًزبم کبؿی هيغٌ ثبىؼ اف ایي ؿّ ثـای 

ًیبف کبؿفـهب توبهی هـاصل اف فهبى اًتغبة هْاػ اّلیَ تب پبیبى مبعت اصتیبد ثَ ًٚبؿت ّهـالجت  ًميَ ُب ّ

 . فٌی ػاؿػ  تغََی ّ

ثبىین  رْه هی تبهیي ًیـُّبی فٌی ّهتغٌَ ػؿ فهیٌَ ثبفؿمی چيوی ّ ًیبفهٌؼ آهْفه ّػؿ ُویي ؿامتب هب 

مٖش ٝلوی فٌی کبؿىٌبمبى ّ  مِوی ػؿ اؿتمب ّمٞی ثـ آى ػاؿین تب ثتْاًین لؼهی کْچک ػؿ ایي ؿامتب ثـػاىتَ ّ

 . تکٌنیي ُبی ّاصؼ ُبی ٌٍٞتی ػاىتَ ثبىین 

کَ ثـ امبك ؿئْك هٖبلت  هی ثبىؼي کتبة ثبفؿمی چيوی ّ رْه ػؿ عبتوَ ثبیؼ یبػ آّؿ ىْین کَ ایي اّلی

اًزوي آفهبیيبت غیـ هغـة American Society For Nondestructive Testing (ASNT)آهْفىی 

 . ػؿ ایـاى تِیَ ّتؼّیي گـػیؼٍ امت  Level  llثبفؿمیي ثـای مٖش  آهـیکب ثـای آهْفه تکٌنیي ُب ّ

اٍالس ایي  ًیق ًغْاُؼ ثْػ لؾا اف ىوب عْاًٌؼگبى هضتـم تمبّب ػاؿین تب ثـای اؿتمبهٖوئٌب ایي کتبة ثؼّى اىکبل 

 .پیيٌِبػ ُبی عْػ ثی ًَیت ًگؾاؿیؼّ  اف اًتمبػات ا ؿ کتبة هب
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  Introductionهمذهَ 

تب ثب ػاؿا ثْػى إالٝبت فٌی هـتجٔ ثب آى کبؿ  هی ثبىؼثـای اًزبم یک ثبفؿمی کبهل ّفٌی اصتیبد ثَ کبؿىٌبمی 

 . اف اثتؼا تب پبیبى کبؿ ًٚبؿت ربهٜ ّػلیمی ثـ ارـای کبؿ ػاىتَ ثبىؼ 

ػؿ ُویي ؿامتب ثبفؿمی ؿا ثـای آى کبؿ اًزبم هی کٌین ثبیؼ ػاؿای عٍَْیبت ّ ىـایٔ هٌبمجی ثبىؼ کَ ػؿ اػاهَ 

 .ثَ چٌؼ ّیژگی هِن یب ثبفؿك اىبؿٍ هی کٌین 

 

 .ػاؿای إالٝبت فٌی هٌبمت ّهـتجٔ ثب کبؿ ثبىؼ  ینتبث یه -0

 . کبهل ثب هـاصل مبعت ّ تْلیؼ لَٖٞ ػاىتَ ثبىؼ آىٌبیی-1

 . ػاىتَ ثبىؼرْىکبؿی ُبی کبهل ثب فـایٌؼ آىٌبیی  - 2

 . کبهل ثب هْاػ هَـفی هْؿػ ًیبف ػؿ پـّژٍ ثبىؼ آىٌبیی -4

 . کبهل ػاىتَ ثبىؼ آىٌبییثب تزِیقات ثبفؿمی ًّضٍْ امتفبػٍ اف آًِب  -5    

 کبهل ثب امتبًؼاؿػ پـّژٍ ػاىتَ ثبىؼ   تنلٔ ّ آىٌبیی -6    

 .ثب اًْاٛ آفهبیيبت هغـة ّ غیـ هغـة ػاىتَ ثبىؼ  آىٌبیی -1

 .ّىـایٔ هٌبمت فیقیکی هتٌبمت ثب کبؿ ػاىتَ ثبىؼ  تْاًبییػاؿای  -8

   .هنئْلیت پؾیـی ثبىؼػاؿای صل  -9

 .ػاؿای تٞبػل ؿفتبؿی ّ گفتبؿی هٌبمت ثبىؼ -0    

 

ػؿ اػاهَ . ؼ ػؿ ؿًّؼ کبؿی ثبفؿك ّ کبؿ ثبفؿمی تبحیـ گؾاؿ ثبىؼ هی تْاًُـچٌؼ ْٝاهل هتٞؼػ ػیگـی ًیق 

 . ثبىؼ ؿا تّْیش عْاُین ػاػ مٞی عْاُین ًوْػ ثَ اعتَبؿ هجبصج هغتلفی کَ هـتجٔ ثب کبؿ یک ثبفؿك هی
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 1فؿل  

 

  ًْؿ 

  هٌبثٜ ًْؿ 

  ْٝاهل هْحـ ػؿ اًزبم ثبفؿمی 

  َٖٞؿّىِبی هغتلف اؿفیبثی ل 

  ين اًنبىچ وبىمبعت 
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    Lightingًْر

همؼاؿ  ّهمؼاؿی ػؿ هْؿػ هبُیت ًضٍْ اًؼافٍ گیـی  ینتثب  هیثـای ػؿک ثِتـ اُویت ًْؿ ػؿ هضیٔ ثبفؿمی 

 . ُبی هغتلف ٍضجت کٌین  هْؿػ ًیبف ًْؿ رِت ثبفؿمی

 

   Light Natureهاُیت ًْر 

 Waveتئْؿی اهْاد . ُبی هغتلفی ػؿ ثبؿٍ پیؼایو ّ ًضٍْ پؼیؼ آهؼى اًـژی اىَٞ ثیبى کـػیؼٍ امت  تئْؿی

Theory  ْاًتْهیکّ تئْؿی Quantum Theory  هی ثبىؼیکی اف هِوتـیي تئْؿیِبی هْؿػ لجْل ٝوْم 

یٌٞی الکتـّى ُبی ػؿ صبل )ذ ؽؿات ثبؿػاؿ ثْرْػ هی آیؼ ییػؿ تئْؿی اهْاد هی گْیٌؼ کَ اىَٞ تْمٔ تِ. 

هی ـفتَ اف ػل فیقیک گهی ثـ ْْاًتکتئْؿی  کٌٌؼ هیفهبى ثَ ٍْؿت یک هْد صـکت  ػؿ فْب ّ ّ (لـفه

گـػػ اگـ چَ  یب رؾة هی ْاًتب پغو ّکیب  (تْى ْف)ی اف اًـژی یثَْؿت ثنتَ ُبگْیؼ اًـژی  هی ّ ثبىؼ

کیلْهتـ ثـ حبًیَ   211111ػّ تئْؿی ثـ ایي امبك امتْاؿ ُنتٌؼ کَ اىَٞ ثؼّى ثبؿ ّرـم ثْػٍ ّثب مـٝت 

 (ّیت لبثل ؿ)ًْؿ مفیؼ .هغتلفی ثیبى ػاىتَ اًؼؿاثَ ٍْؿت  هْاػ ّلی ًضٍْ ثـعْؿػ اىَٞ ثب هی کٌؼصـکت 

 111تب  281چين اًنبى ثْػٍ ّػاؿای ْٕل هْری ثـاثـ ثب یثبىؼ کَ لبػؿ ثَ تضـیک ملْلِب تيٞيٞبتی هی

 .V. I. B. Gىًْؼ ایي ٕیف  ًْؿ لـهق هضؼّػ هی َیٌٞی اف ًْؿ هبّؿاء ثٌفو ىـّٛ تب ث هی ثبىٌؼ،ًبًْ هتْ 

Y .O . R  ثبىؼ کَ ثَ تـتیت ىبهل  هی : 

      V=  Violet  ثٌفو 

 I= Indigo ًیلی 

    B = Blue آثی 

 G = Green مجق   

 Y = Yellow فؿػ 

 O = Orange  ًبؿًزی 

      R  = Red لـهق 

 

ٕیف ُبی الکتـّ هغٌبٕینی ىبهل اهْاری ثب ْٕل هْد .  هی ثبىؼًْؿمفیؼ ػاؿای ىـایٔ ُـ ػّ تئْؿی فْق 

 .ثبىؼ کَ ػؿ ىکل فیـ ًيبى ػاػٍ ىؼٍ امت کْچک تب اهْاری ثب ْٕل هْد ُبی چٌؼ کیلْهتـی هی ُبی ثنیبؿ
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ّی عبؿری ثبٝج ًیـ. آیؼ  َ الیَ الکتـًّی یک اتن ثْرْػ هیًْؿ مفیؼ ثب ثـعْؿػ یب اٝوبل ًیـّی عبؿری ث 

الکتـّى  ،ّػؿ فهبى ثبفگيت الکتـّى ثَ ربی اّلیَ عْػ هی گـػػُبی اتن اف هؼاؿ عْػ  ربثزب ىؼى الکتـّى

هنتمین ایي ًْؿ ىـّٛ ثَ صـکت ػؿ هنیـی  .ًؼىْ ُبیی اف ًْؿ مبٕٜ هی َْؿت کْاًتْمهمؼاؿ اًـژی اّبفی ث

 .هی کٌؼ تب فهبًی کَ ثب یک هبػٍ ثـعْؿػ ًوبیؼ کَ ثبٝج اًٞکبك ، اًکنبؿ یب تزقیَ آى ىْػ 

 .ًيبى ػاػٍ ىؼٍ امت ًْؿ ػؿ فهبى ثـعْؿػ ثب مٖش لٖٞبت ػچبؿ ػگـگًْی هی گـػػ کَ ػؿ ىکل فیـ 

 

 

 

 

 

 

 

. ػؿ ّالٜ یک ٕیفی اف فـکبًل ُبی هغتلف ًْؿی هی ثبىؼ هی ثبىؼّیت کَ ثَ ًبم ًْؿ مفیؼ هٞـّف ًْؿ لبثل ؿ

ّ هب لبػؿ ثَ ػیؼى  هی گـػػَ فـکبًل ُبی هغتلف عْػ تزقیَ اگـ ًْؿ ؿا اف یک هٌيْؿ ٝجْؿ ػُیؼ ، ًْؿ ث

نیبؿ هِوی کَ ثبیؼ ُوْاؿٍ ثَ یبػ ػاىتَ ثبىین ایي امت کَ اهْاد ثًکتَ . ؿًگِبی هغتلف آى عْاُین ثْػ 

ػیؼى ٕیف  ثبىٌؼ ّ ایي عٍَْیبت چين اًنبى امت کَ فمٔ لبػؿ ثَ یُوگی هيبثَ یکؼیگـ ه یالکتـّهغٌبٕین

 . هی ثبىؼکْچکی اف ایي اهْاد 
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 Light Measuringًسٍْ اًذازٍ گیری ًْر 

هی ـی همؼاؿ اًـژی اىَٞ ًْؿ مفیؼ ّمیلَ ای ثـای اًؼافٍ گی( اًؼافٍ گیـی ًْؿ) photometry ًْؿمٌزی 

لِبی الکتـیکی لبثل  ًْؿمٌذ تجؼیل اًـژی اىَٞ ُبی ػؿیبفتی ثَ میگٌب photometryاًؼافٍ گیـی تْمٔ .ثبىؼ

ّ لبًْى  (Snell’s Law)ًْؿ مفیؼ ، لبًْى ٝکل هزؾّؿ فبٍلَ  گیـی ػؿ فهبى اًؼافٍ. هی ثبىؼٍ گیـی اًؼاف

لبًْى ٝکل هزؾّؿ فبٍلَ . گیـػ هْؿػ امتفبػٍ لـاؿ هی (Lambert Cosine)کنیٌْك ّاصؼ ػؿعيٌؼگی 

هی گْیؼ کَ همؼاؿ تغییـات ػؿعيو مٖش ثَ ْٕؿ هٞکْك ثب هـثٜ فبٍلَ ( 0ّ ىکل ىوبؿٍ  0هٞبػلَ ىوبؿٍ )

 .تغییـ هی کٌؼ

 

                                   E = ػؿعيٌؼگی (Illumination ) 

I =           E = 2d          ىؼت تبثو                    0فـهْل ىوبؿٍ 

I
     

                                  d = فبٍلَ ثیي ًْؿ ّ مٖش لَٖٞ                                                    

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 Lux  151ثَ ( فْتی 0)مبًتی هتـی 21ػؿ فبٍلَ  Lux  0111ثـای هخبل، یک هٌجٜ ًْؿ ثب همؼاؿ ػؿعيٌؼگی 

 .ؿمیؼ( فْتی 1)مبًتی هتـی 61ػؿ فبٍلَ 

ػاؿػ کَ ػؿعيو مٖش ثَ ًنجت کنیٌْك فاّیَ  ثیبى هی( 1هٞبػلَ ىوبؿٍ ) Lambert Cosineػؿ لبًْى 

 .                                                                     ثـعْؿػ تغییـ هی کٌؼ

                    E =ؿعيو مٖش ػ                                                                      

    

     E = I.COSө                I = ٜػؿعيو هٌج                                 

ө= فاّیَ ثـعْؿػ                                           
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 1فـهْل ىوبؿٍ                                        

 

 ف همؼاؿ ىؼت ًْؿ ؿا هضبمجَ کٌیؼ فّایبی هغتلهی تْاًیؼ ػؿ فْاٍل هغتلف ّ  1لبًْى فْق ػؿ ىکل  1ثب اػغبم 

 

 

 

فیقیک ػّلتی اٝالم هی گـػػ ،  ُبی اًؼافٍ گیـی ًْؿ مفیؼ ثـ امبك هـارٜ امتبًؼاؿػ اّلیَ کَ تْمٔ آفهبیيگبٍ

امتبًؼاؿػُبی فیقیک ؿا هيغٌ ( هـکق تکٌْلْژی ّ امتبًؼاؿػ هلی) NISTػؿ آهـیکب ًیق .هٞیي هی گـػػ

ػمتگبُِبی کَ امتبًؼاؿػُبی هضیٔ کبؿ ثـای کبلیجـامیْى  هی ثبىؼتْمٔ ُویي امتبًؼاؿػُبی اّلیَ . یٌؼًوب هی

تْاى ثـاصتی همؼاؿ ىؼت ًْؿ ػؿ هضیٔ ُبی  ثب امتفبػٍ اف ایي تزِیقات ًْؿمٌزی هی. ًْؿمٌذ تِیَ ىؼٍ امت

 .هغتلف ؿا اًؼافٍ گیـی ًوْػ

 

 Lighting Techniquesرّظ ُای هختلف ًْر پردازی 

ُـ فهبى کَ همؼاؿ ؿّىٌی ػؿ هضل اًزبم ثبفؿمی کبفی ًجبىؼ،اف ُـ ًْٛ ّمیلَ هی تْاى ثـای تبهیي ّ رجـاى 

ثـای تبهیي ًْؿ الفم ٌُگبم ثبفؿمی چيوی اف چـاٟ لٍْ،الهپ میبؿ ّ یب . کوجْػ ًْؿ الفم امتفبػٍ ًوْػ

اًتمبل لَٖٞ کبؿ ثَ هضلی ؿّىي ًْؿ کبفی هی تْاى ثب ؿاٍ صل ػیگـ ثـای تبهیي . پـّژکتْؿ هی تْاى امتفبػٍ ًوْػ

ػؿ . هی ثبىؼلٖٞبت کْچک یب لبثل صول هینـ  ػؿ ٍْؿت اهکبى فمٔ ثـای،کَ الجتَ ایي ؿاٍ صل فمٔ هی ثبىؼ

ّوي ٝالٍّ ثـ همؼاؿ ىؼت ًْؿ ػؿ هضیٔ ثبفؿمی، ؿًگ ًْؿ هْؿػ امتفبػٍ ًیقاف اُویت ثنیبؿ فیبػی ثـعْؿػاؿ 

. هی کٌؼافقایو یب کبُو همؼاؿ کٌتـامت ػؿ مٖش ثبفؿمی، ؿًگ ًمو ثنیبؿ فیبػی ؿا ایفب ثـای . هی ثبىؼ 

ًْؿ رِت ثبفؿمی، ًْؿ آثی الهپ  تـیي هٌبمت(آة کـّم)ثـای هخبل ػؿ ثبفؿمی اف ًیکل یب ؿّکو کـّهیْم 

 .ثبىؼ هی( Day Light)فلْؿمٌتی 
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ثنیبؿ هتفبّت عْاُؼ ثْػ، اف ایي ؿّ هيغَبت ًْؿ هْؿػ یبفتي ٝالئن ثـ ؿّی مْٖس ثٌب ثَ ًْٛ ًْؿ تبثیؼٍ ىؼٍ 

ُـ ًْٛ هٌجٜ ًْؿی ؿا . امتفبػٍ ػؿ فهبى ثبفؿمی ثبیؼ تب صؼ اهکبى ًقػیک ثَ ًْٛ ًْؿ لیؼ ىؼٍ ػؿ امتبًؼاؿػ ثبىؼ 

 مٖش تغییـات فبٍلَ هٌجٜ ًْؿ اف. ییؼ، ثبیؼ ثَ ًْٛ ّ هضل لـاؿگـفتي آى ًیق ثنیبؿ تْرَ ًوبییؼ کَ اًتغبة هی ًوب

لَٖٞ ّ ُوچٌیي فاّیَ تبثو آى ًیق هی تْاًؼ ثبٝج تغییـات فیبػی اف ًٚـ ىؼت ًْؿ ثـ ؿّی مٖش لَٖٞ ّ 

 .اف ؿّی مٖش لَٖٞ گـػػ Glare))ُوچٌیي ثْرْػ آهؼى اًٞکبك ىؼیؼ ًْؿ 

 

 Light Sourcesهٌاتغ ًْر 

ؼ تْمٔ یک چـاٟ هی تْاًهْؿػ امتفبػٍ ػؿ ثبفؿمی چيوی  ُوبًْٖؿ کَ ػؿ هجبصج لجلی اىبؿٍ گـػیؼ، هٌبثٜ ًْؿ

     ثبىؼ صتی یک ىوٜ ُن ثَ ٌْٝاى یک هٌجٜ ًْؿ هی.لٍْ للوی ّ یب تْمٔ یک پـّژکتْؿ ثنیبؿ لْی تبهیي گـػػ

الجتَ ًْؿ ىوٜ ثنیبؿ ّٞیف ثْػٍ ّ اف ایي ؿّ ( همؼاؿ ًْؿ آى ػؿ امتبًؼاؿػ هْؿػ امتفبػٍ لـاؿ گـفتَ ىؼٍ امت ) 

 .هٞوْال اف هٌبثٜ الکتـیکی ثـای تبهیي ًْؿ هْؿػ ًیبف عْػ امتفبػٍ هی ًوبیین هب

 :هی گـػػایي هٌبثٜ ًْؿی ٝوْهب ثَ مَ ػمتَ کلی تمنین 

     Incandescent Light(صـاؿتی)ًْؿ میوبثی  -0

                  Fluorescent Light     ًْؿ فلْؿمٌتی -1

                Dicharge(arc)ًْؿ لْك الکتـیکی  -2

 

 .صبل ػؿ فیـ ایي ًْؿُب ؿا هْؿػ ثـؿمی ػلیمتـهی ػُین

 

     Incandescent Light(  زرارتی)ًْر ضیواتی -1

لبػؿ  ُبی تٌگنتي ُبی ًبفک تٌگنتي ثْرْػ هی آیؼ فیـا مین نٝجْؿ ػاػى رـیبى ثـق اف ػاعل می ًْؿ میوبثی ثب

ُبی ًبفک فٌـی ىکل  ٝوْهی تـیي ًْٛ تْلیؼ میوبثی تْمٔ مین.ثبىٌؼ ثَ تضول ّ ایزبػ صـاؿت ُبی فیبػ هی

ثب ٝجْؿ رـیبى ثـق اف ػاعل ایي مین فٌـی ىکل . آیؼ ة ىیيَ ای ػؿ هضیٔ عالء ثْرْػ هیػؿ ػاعل یک صجب

 .کٌؼ صـاؿت فیبػی ثْرْػ هی آیؼ کَ ُویي صـاؿت ثبال تْلیؼ ًْؿ هی

ُب هی ثبىؼ کَ ثَ ربی هضیٔ عالء ػاعل الهپ اف گبفُبی عٌخی یب الهپ ُبی ُبلْژًی ًْٛ ػیگـی اف ایي الهپ 

الهپ ُبی ُبلْژًی ػاؿای ٝوـ ثیيتـی ثَ ًنجت الهپ ُبی هٞوْلی هی ثبىٌؼ ّ ػلیل . ُبلْژًی امتفبػٍ هی گـػػ

 ؿّی ػیْاؿٍ الهپ تْمٔ گبف ّ تـکیت ایي تجغیـات ثب گبفـاف تجغیـ فیالهٌت ّ تيکیل ؿمْة ثآى ًیق رلْگیـی 

ایي فـایٌؼ ًیق اف میبٍ ىؼى الهپ،کَ اغلت .ّ ػؿ فهبى عبهْه ىؼى الهپ هزؼػا ثـؿّی فیالهٌت ؿمْة هی کٌٌؼ

 .کٌیؼ،رلْگیـی هی کٌؼ ػؿ الهپ ُبی هٞوْلی هيبُؼٍ هی
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      Fluorescent Lightًْر فلْرضٌتی       -1

ثْرْػ  هی کٌؼالهپ کَ ثْمیلَ ًْؿ تْلیؼ ىؼٍ تْمٔ فیالهٌت ػؿعيو  گبف ػاعلًْؿ فلْؿمٌت تْمٔ 

ػاعل الهپ ثـعْؿػ ًوْػٍ ّ ثـ الکتـّى ُبی آفاػ ىؼٍ تْمٔ فیالهٌت ػؿ ػاعل الهپ ثب اتن ُبی گبف .آیؼ هی

پْػؿ رؼاؿ ػاعلی الهپ ثب یک الیَ اف .آیؼ هبّؿاء ثٌفو ثْرْػ هیّعْؿػ ًْؿُبی هبػّى لـهق،ًْؿمفیؼ ایي ثـاحـ

 .کٌؼ هغًَْ پْىیؼٍ ىؼٍ کَ ثب ثـعْؿػ ًْؿ هبّؿاء ثٌفو ثَ آى اف عْػ ًْؿ مفیؼ تْلیؼ هی

 

    Dicharge (arc)ًْر لْش الکتریکی    -2

ایي الهپ ُب ػؿ ثـعی اف ػمتگبُِبی .آیؼ  ـیکی ثْرْػ هیػؿ ایي ًْٛ اف الهپ ُب،ًْؿ تْمٔ لْك الکت    

ػؿ .امتفبػٍ لـاؿ هی گیـًؼ ّ ًْؿی ثب ىؼت ثنیبؿ ثبال ؿا اف عْػ تْلیؼ هی کٌٌؼی هْؿػ ثپـّّیؼیْتَْیـثـػاؿی 

ایي الهپ ُب ػّ الکتـّػ ّرْػ ػاؿػ کَ ػؿ ػاعل یک صجبة یب هضفَٚ گبفی یب عالء لـاؿ گـفتَ اًؼ ّ رـیبى ثـق 

کْاؿتق ػؿ مـ اف یبلْت یب .کٌؼ  اف ًْک ػّ الکتـّػ ثَ موت یکؼیگـ ثَ ٍْؿت یک لْك الکتـیکی ٝجْؿ هی

فبٍلَ ایي الکتـّػُب،ّلتبژ لْك الکتـیکی،ىکل .ایي الکتـّػُب ثَ ٌْٝاى ًمبٓ عـّری رـیبى امتفبػٍ هی گـػػ

تبثو کٌٌؼٍ ّ ًْٛ هبػٍ هْؿػ امتفبػٍ ثَ ٌْٝاى ًمبٓ عـّری ثـق ػؿ مـ الکتـّػُب،ىؼت ًْؿ تْلیؼ ىؼٍ ػؿ ایي 

 .ؿّه ؿا هيغٌ هی ًوبیؼ

 

 (تازرضی خْظ)تازرضی چػویػْاهل هْثر در آزهایع 

ْٝاهل فیبػی ّرْػ ػاؿًؼ کَ هی تْاًٌؼ ػؿ اًزبم ّ یب ًتیزَ ًِبیی ( ثبفؿمی رْه)ػؿاًزبم آفهبیو چيوی 

 :ػاىتَ ثبىٌؼ ایي ْٝاهل ىبهل ثبفؿمی تبحیـ ثنقایی 

 Material Attributesىـایٔ هْاػ     -الف 

 Environmental Factorsْٝاهل هضیٖی     -ة

 Physiological Factorsفیقیْلْژیکی   ْٝاهل -د

 

 .صبل مٞی هی کٌین ػؿ اػاهَ ُـ کؼام اف ایي ْٝاهل ؿا ثْٖؿ رؼاگبًَ هْؿػ ثـؿمی لـاؿ ػُین

 

 Material Attributesىـایٔ هْاػ     -الف 

ؿ ػاًو ّ إالٝبت الفم ػ. اًؼافٍ لٖٞبت ّ ىـایٔ آًِب ًمو ثنیبؿ فیبػی ؿا ػؿ ًْٛ ّ ًتیزَ ثبفؿمی ػاؿػ

ثب تبحیـ ُـکؼام اف ایي ْٝاهل ثـ ؿّی آفهبیو ثَ یک ثبفؿك کوک عْاُؼ ًوْػ تب توبهی ٝالئن ّ ٓ اؿتجب

 .ثغو هْؿػ ثـؿمی لـاؿ ػاػ 1ْاى ػؿت ىـایٔ لَٖٞ ؿا هی.ٌ ّ تٞییي ًوبیؼگننتگی ُبی لَٖٞ ؿا هيغ

 



 شرکت مهندسی آزمون جوش آسیا      

12 

a )َغرایط ضطر لطؼ 

تویس تْدى اف  ثبفؿمی ػاؿػ ٝجبؿت امتىـایٔ هْرْػ ؿّی مٖش لَٖٞ کَ تبحیـ هنتمین ثـ ؿّی 

کَ ػؿ اػاهَ ثَ تّْیش ایي هْاؿػ  ضطر،رًگ،غرایط ضطر،غکل،اًذازٍ،درخَ زرارت ّ پردازظ ضطر لطؼَ

 :عْاُین پـػاعت

 

 : Cleanliness    تویس تْدى ضطر لطؼَ

. آفهبیو هی ثبىؼ تویق ثْػى مٖش هْؿػ تـیي الؼاهبت اّلیَ ثـای اًزبم ثبفؿمی چيوی ،  یکی اف ّـّؿی

تْاًؼ ثبٝج پْىبًیؼٍ ىؼى مٖش  ّرْػ هْاػ ًبعْامتَ ّ فائؼ اف رولَ کخیفی،ؿّغي،گـیل،گـػ ّ عبک ّ غیـٍ هی

مٖش تویق یک لَٖٞ ثَ .لَٖٞ ّ ُوچٌیي ٝیْة هْرْػ ػؿ مٖش آى گـػػ ّ یب ایزبػ ٝالئن غیـّالٞی ًوبیؼ 

 .ی هْرْػ ثـ ؿّی مٖش هيغٌ گـػػثبفؿك کوک عْاُؼ ًوْػ تب توبهی ٝالهبت ّ گننتگی ُب

 

 : Colorرًگ    

    ثـای یک ثبفؿمی هْحـ ایفبتٌبمت ؿًگ ًْؿ هْؿػ امتفبػٍ ػؿ ثبفؿمی ثب ؿًگ لَٖٞ ًمو ثنیبؿ هِوی ؿا  

ثـای ثبال ثـػى ػؿرَ ؿًگ ػلغْاٍ ، .گـػػ ؿًگ ًْؿ ثبٝج افقایو یب کبُو کٌتـامت مٖش لَٖٞ هی .هی کٌؼ

 .اف آى ؿًگ هْؿػ ًیبف ثبىؼ ّ ثـٝکللبػؿ ثَ تْلیؼ ْٕل هْد هٌبمجی هی ثبینت هٌجٜ ًْؿ 

تْاى اف ًْؿ آثی  ثبفؿمی ّؿق اف رٌل ًیکل ثب ؿّکو کـّم هی یثـای هخبل ُوبًْٖؿ کَ ػؿ لجل ؽکـ ىؼ ، ثـا

 .امتفبػٍ ًوْػ(  Day Light) الهپ فلْؿمٌت

 

 : Texture    تافت ضطر لطؼَ

لَٖٞ ، ثَ مْی چين ثبفؿك ایفب لَٖٞ ًمو ثنیبؿ هِوی ؿا ػؿ ثبفتبة ًْؿ تبثیؼٍ ىؼٍ اف مٖش   مٖش  ىـایٔ

ػؿ ایي .اگـ مٖش لَٖٞ ٍیملی ثبىؼ ، ثبفتبة ًْؿ ثبٝج ػؿعيٌؼگی ىؼیؼ ّ غیـ لبثل لجْل عْاُؼ ىؼ .هی کٌؼ

اگـ مٖش لَٖٞ ثنیبؿ اف ٕـف ػیگـ . صبلت ػؿ فهبى تبثبًؼى ًْؿ ثَ مٖش لَٖٞ هی ثبینت ثنیبؿ ػلت ًوْػ 

فثـ ّ ًبٍبف ثبىؼ ، ثـای ثبفؿمی آى مٖش اصتیبد ثَ ًْؿی لْی عْاُین ػاىت فیـا ًْؿ ثبفتبة ىؼٍ اف مٖش 

 .لَٖٞ ثنیبؿ ّٞیف عْاُؼ ثْػ

کن کـػى .تْاى ثب افقایو فاّیَ تبثو ّ یب کن کـػى ىؼت تبثو ًْؿ تَضیش ًوْػ  ػؿعيو ىؼیؼ مٖش ؿا هی

ًوبیؼ فیـا ثب اٝوبل  ثـای مْٖس فثـ ّ ًبٍبف کوک ثَ ثبال ؿفتي ػلت ػؿ ثبفؿمی هیفاّیَ تبثو ّ فاّیَ ػیؼ 

 .تْاى همؼاؿ مبیَ ًبُوْاؿی ُبی مٖش ؿا تب صؼ هوکي کبُو ػاػ ایي تَضیضبت هی
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b  )یسیکی لطؼَغرایط ف 

ىـایٔ فیقیکی لَٖٞ اف لجیل هْلٞیت لَٖٞ ،ىکل ّ اًؼافٍ اف رولَ ْٝاهل هضؼّػ کٌٌؼٍ ثبفؿمی تْمٔ ثبفؿك  

 .ػؿ اػاهَ ػؿ ایي عًَْ ثضج عْاُین ًوْػ کَ هی ثبىؼ 

 

 : Spicimen Conditionغرایط لطؼَ   

   هـاصل تْلیؼ ّ مبعت یک لَٖٞ ، ىـایٔ کبؿی ّ الیَ ُبی لـاؿ ػاػٍ ىؼٍ ثـ ؿّی مٖش ُوگی اف ْٝاهلی 

آُي )پْمتَ ُبی ثْرْػ آهؼٍ ػؿ فهبى کبؿی . هی ثبىٌؼ کَ ىـایٔ فیقیکی لَٖٞ ؿا ثـای ثبفؿمی تغییـ هی ػٌُؼ 

ؼٍ ُوگی اف رولَ ْٝاهلی هی ثبىٌؼ ل رْه ثبلیوبًؼٍ ثـ ؿّی رْه ، مْٖس ؿًگ ىؼٍ یب ّؿق کبؿی ىگ( کبؿی

 .هی گـػػکَ ثبٝج پْىبًیؼٍ ىؼى ٝیْة مٖضی اف چين ثبفؿك 

 

 : Shapeطؼَ  غکل ل

لٖٞبت ثب اىکبل . یکی ػیگـ اف ْٝاهل تبحیـگؾاؿ ػؿ اًزبم یک ثبفؿمی ػلیك ّ کبهل رْه ،ىکل لَٖٞ هی ثبىؼ 

   پْىیؼٍ ىؼى ٝیْة اف چين ثبفؿك گـػًؼ،اف ایي ؿّتْاًؼ ثبٝج  پیچیؼٍ هخل ّرْػ ىیبؿُب ،ػؿفُب ّ غیـٍ هی

 .ایي لنوتِب ثب ؿیقثیٌی ثیيتـی هْؿػ ثبفؿمی ّ ثـؿمی ػلیك لـاؿگیـًؼ ینتهی ثب

 

 : Size  اًذازٍ لطؼَ

هْؿػ ثبفؿمی لـاؿ گیـػ ،ثبیؼ تْرَ ىْػ کَ توبهی  ینتهی ثبػؿ ؿاثَٖ ثب لٖٞبت ثنیبؿ صزین ّ ثقؿگ کَ 

ثـای رلْگیـی اف .ُیچ لنوتی اف لَٖٞ ًجبیؼ اف چين ثبفؿك ثَ ػّؿ هبًؼٍ ثبىؼ .مْٖس آى ثب ػلت ثبفؿمی گـػػ

 .َ ْٕؿ کبهل هْؿػ ثـؿمی لـاؿ ػاػایي هنئلَ هی تْاى ثب لنوت ثٌؼی لَٖٞ ػؿ چٌؼ هـصلَ توبهی مْٖس آى ؿا ث

 

 : Temperatureدرخَ زرارت لطؼَ   

امتفبػٍ اف لٖٞبت فلقی ػؿ ػؿرَ . ػؿرَ صـاؿت ثبال ْٝاهلی ثـای کْتبٍ ىؼى ٝوـ ثنیبؿی اف فلقات هی ثبىؼ 

ثـ ؿّی مٖش لَٖٞ ، عنتگی ُبی صـاؿتی ّ ىکنتگی ثـ  Creep عقهصـاؿتِبی ثبال ، ثبٝج ثْرْػ آهؼى 

 .ػػاحـ ّرْػ ثبؿ ّ فيبؿ ثـ ؿّی لَٖٞ هی گـ

ػؿ اٍل تغییـ ىکل فلق ثَ ػلیل لـاؿ گـفتي ػؿ فیـ فيبؿ هنتوـ ػؿ ػؿرَ صـاؿت فیبػ  : Creepخسظ

 .ثْرْػ هی آیؼ 

ثبال ّ )ًیق ثـ احـ تغییـات ػؿرَ صـاؿت  : Thermal Fatigue Cracks  زرارتی ترکِای خطتگی

 .ػؿ لَٖٞ ، ثْرْػ هی آیؼ کَ ثبٝج اًمجبُ ّ اًجنبٓ ( پبییي ؿفتي ػهب
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ُوبًٌؼ صـاؿت  ،صـاؿتِبی لضَٚ ای ثـ احـ اٍٖکبک  ػؿ احـ : Heat Crackingترکِای ریسضطسی  

 . ًبهین هی Heat Crackingکَ آى ؿا ثْرْػ هی آیؼ  صـاؿتیتْلیؼ ىؼٍ ػؿ لٖٞبت تـهق ، تـکِبی ؿیق 

 تـکِبی عنتگیاگقّف هْتْؿُب ًیق ػؿ صبل گـم ىؼى ّ مـػ ىؼى هی ثبىٌؼ ّ ایي عْػ هٌيب ثْرْػ آهؼى 

 .ػؿ اگقّف هی گـػػ صـاؿتی

ٝول گـم ىؼى ّ مـػ ىؼى ػؿ لٖٞبتی کَ ػؿ هضیٔ ُبی اکنیؼی لـاؿ ػاؿًؼ ثبٝج تيکیل الیَ ای اکنیؼی ثـ 

ایي الیَ ُبی پْمتَ ای هی تْاًٌؼ ثبٝج پْىیؼٍ ىؼى مٖش گـػًؼ ، لؾا لجل اف اًزبم . ؿّی مٖش لَٖٞ عُْؼ ىؼ 

 .ؼى مٖش اف ّرْػ ایي الیَ ُبی اکنیؼی إویٌبى صبٍل ًوْػثبفؿمی هی ثبینت اف پبک ى

 

 Environmental Factorsػْاهل هسیطی     -ب

ىـایٔ ّ ْٝاهل هضیٖی یکی اف هِوتـیي ْٝاهل تبحیـگؾاؿ ثـ ؿّی ًتیزَ ثبفؿمی چيوی هی ثبىؼ کَ هی تْاى 

 ، تویقی هضیٔ کبؿ Atmosphere( ىـایٔ رْی )اتونفـ: ػمتَ تمنین ًوْػ  4ایي ْٝاهل ؿا ثَ 

Cleanliness ؿْٕثت ّ ػؿرَ صـاؿت ،  Humidity&Temperature ّ ایوٌیSafety . 

 

 : Atmosphere( غرایط خْی )اتوطفر

. گـػػ ىـایٔ رْی کَ تبحیـ فیقیکی ّ ؿّاًی ثـ ؿّی ثبفؿك هی گؾاؿػ إالق هیاتونفـ ػؿ ایي لنوت ثَ 

ػیگـ ْٝاهل هيبثَ تبحیـ فیبػی ثَ ؿّی ؿاًؼهبى  گـػ ّ غجبؿ،ػّػ ّاتونفـ ٝبؿی اف ٍؼاُبی ثلٌؼ ّ ًبٌُزبؿ ، 

 .کبؿی ّ ًتیزَ ثبفؿمی هی گؾاؿػ

 

 : CleanLinessتویسی هسیط تازرضی   

ٝبهل ػیگـی کَ اف ًٚـ ػؿرَ اُویت . تویقی لَٖٞ هْؿػ آفهبیو ثنیبؿ هِن هی ثبىؼ  ،ُوبًْٖؿ کَ لجال لیؼ ىؼ

اّلیي ػلیل ثْرْػ آهؼى آلْػگی،ربثزبیی لٖٞبت افیک .ثْػى هضیٔ کبؿ هی ثبىؼ ، تویق ػؿ ُویي ؿامتب لـاؿ ػاؿػ 

اگـ ربثزبیی لَٖٞ فهبى ثبفؿمی الفم ثبىؼ ،کخیفی  ػیگـ آلْػگی ُبی هْرْػ ػؿ  .ًمَٖ ثَ ًمَٖ ػیگـ هی ثبىؼ

هی تْاًؼ  هضیٔ ثبفؿمی اف ؿاُِبی هغتلفی.إـاف هضیٔ لَٖٞ هی تْاًٌؼ ثَ ؿّی مٖش لَٖٞ اًتمبل پیؼا کٌؼ

یکی اف ایي ْٝاهل ػّػ ّ ثغبؿ ػؿ هضیٔ کبؿ هی ثبىؼ کَ ثـ ؿّی مْٖس لٖٞبت ًينتَ ّ ثبٝج  .آلْػٍ گـػػ

 .پبییي آهؼى ػؿعيٌؼگی ّ ثبفتبة کٌٌؼگی مْٖس هی گـػػ

 

  Humidity & Temperature رطْتت ّ درخَ زرارت 

 اًنبى ُب ػاؿای. ؿّی ثبفؿمی چيوی ػاؿًؼؿْٕثت ّ صـاؿت اف ْٝاهل هضیٖی هی ثبىٌؼ کَ تبحیـ هنتمین ثـ 
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هی هتفبّت ُب ّ لبثلیت ُبی هغتلفی هی ثبىٌؼ ّ لؼؿت تضول گـهب ّ ؿْٕثت ػؿ افـاػ هغتلف ثنیبؿ  تْاًبیی 

. ایي یک اٍل امت کَ ثب افقایو ػؿرَ صـاؿت ثؼى ، لؼؿت فکـی ّ تَوین گیـی اًنبى پبییي هی آیؼ.ثبىؼ

ػؿرَ  21تٍْیَ ًوْػٍ امت کَ ػؿ صؼاکخـ ػؿرَ صـاؿت  NIOSHاًنتیتْ صفبٙت ّ مالهت کبؿی آهـیکب 

WGB  اگـ . مبٝت کبؿ فهبًی ثـای امتـاصت ّ عٌک ىؼى ثَ ثبفؿك ػاػٍ ىْػ  1ثَ افای ُـ هی ثبینت

WGB فهبى ثٌؼی ثـای  ػؿ اعتیبؿ ًؼاىتیؼ ّ همؼاؿ صـاؿت ّ ؿْٕثت ثبال ثبىؼ ، ثَ ًنجت ىـایٔ هضیٔ کبؿ

 .اًزبم ثبفؿمی هيغٌ گـػػ تب ثبفؿمیي ثتْاًٌؼ کبؿ ثبفؿمی ؿا ثَ ْٕؿ هْحـ ّ هفیؼ اًزبم ػٌُؼ

 

 : Safetyایوٌی 

ػؿ . ثب تْرَ ثَ توبهی ْٝاهل هضیٖی هـتجٔ ثب ثبفؿمی چيوی ّ رْه ، یکی اف صیبتی تـیي ْٝاهل هی ثبىؼ 

ؿا  ٓوي ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ ثنیبؿ کن هی ثبىؼ ، ّلی ُوچٌیي اصتیبهـاکقی کَ ػؿ آًِب ىـایٔ کبؿی ایٌٍٞت تٞؼاػ 

 .هی تْاى ػؿ ُوَ ىـایٔ لضبٗ ًوْػ تب ؿینک ّ عٖـات هْرْػ ػؿ هضیٔ کبؿ ؿا ثَ صؼالل ؿمبًؼ 

ٕالٝبت لجل اف اًزبم کبؿ هی تْاًؼ ثـای پیؼا کـػى ؿاٍ صل ُبی هٌبمت ػؿ رِت رلْگیـی اف صْاػث گـفتي ا

اف )ػؿثبؿٍ رٌل ّ هبُیت اٍلی لَٖٞ إالٝبت . ّ اصتوبلی هـتجٔ ثب هضیٔ کبؿ ثنیبؿ هْحـ هی ثبىؼ  هتـلجَغیـ

، هضل لـاؿگـفتي ثبفؿك ، فهبى اًزبم ثبفؿمی ّ ػمتـمی ثَ توبم ًمبٓ لَٖٞ (لجیل اًؼافٍ،ىکل،رٌل ّ غیـٍ 

ؿا ػؿ اؿتجبٓ ثب اًزبم یک ثبفؿمی هی تْاًؼ کوک هْحـی ثـای ثبفؿك ثبىؼ تب اّ لْافم ّ هْاػ هْؿػ ًیبف عْػ 

ثبفؿمیي ثبیؼ ػاؿای إالٝبت الفم ػؿ ؿاثَٖ ثب ایوٌی هضیٔ ّ افـاػ ثَ .هِیب ًوبیؼ ػؿ هضلی اهي ؿا هيغٌ ّ 

ػؿ  ینت ثب هیثـای ایي هٌْٚؿ ػؿ فهبى ىـّٛ ثَ کبؿ ػؿ ُـ هضل رؼیؼ . ّ ىـایٔ کبؿی عْػ ثبىٌؼ ًنجت هضیٔ 

آى مبیت پـمیؼٍ ّ ثَ کلیَ ًکبت ایوٌی مبیت  HSEهٞوْل هضیٔ کبؿی اف هنئْل هْؿػ اصتوبالت ّ ىـایٔ غیـ 

 .ٝول گـػػ

 

  Physiological Factors     یکیتْلْژػْاهل فیس-ج

ؿاصتی : کَ هی تْاًؼ ثـ ؿّی ًتیزَ یک ثبفؿمی رْه چيوی ػاىتَ ثبىؼ ٝجبؿتٌؼ اف یْلْژیکیْٝاهل فیق

فیقیکی ، مالهتی رنوبًی ، تنلٔ ثـ اَٝبة ، همؼاؿ عنتگی ّ ُوچٌیي هضل لـاؿ گـفتي لَٖٞ هْؿػ آفهبیو 

 .ثَ ًنجت هضل لـاؿ گـفتي ثبفؿك

 

 : Physical Comfortرازتی فیسیکی   

ّت هی ثبىؼ ، اهب فـاُن ًوْػى ىـایٔ فیقیکی هٌبمت  فیقیکی ثـای ُـ ثبفؿك هتفب ُـچٌؼ ىـایٔ ّ ًْٛ ؿاصتی

 ثـای یک ثبفؿك ثبٝج ثبال ؿفتي توـکق ّ ػلت کبؿی ثبفؿك گـػیؼٍ ّ کوتـ فکـ عْػ ؿا هتوـکق هنبئل هـثْٓ
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ًؼیؼى ٝیْة اًزبم ثبفؿمی ػؿ صبلت غیـ هتٞبػل ّ ػؿ فهبى ُبی ْٕالًی ثبٝج . ثَ إـاف عْػ عْاُؼ ًوْػ  

، فیـا ثبفؿك ػؿ آى ىـایٔ تٌِب ثَ فکـ اتوبم مـیٜ ثبفؿمی ّ ثبفگيت هْرْػ ػؿ لَٖٞ تْمٔ ثبفؿك هی گـػػ 

 .ثَ هضل اهي ّ هٖوئي عْاُؼ ثْػ ثٌبثـایي ػلت الفم ثـای یبفتي ٝیْة ثَ صؼالل عْاُؼ ؿمیؼ

 

 : Healthضالهتی  

. ثنیبؿی اف ْٝاهل فیقیکی هی تْاًؼ تبحیـ هنتمین ثـ ؿّی لؼؿت ّ صنبمیت ػیؼ چين یک ثبفؿك ػاىتَ ثبىؼ 

ؿحی هی ثبىؼ ّلی ثْٞی ػیگـ ثنتگی ثَ تنلٔ َٝجی ّ مینتن اثْٞی اف ًبؿمبیی ُب ػؿ افـاػ ثَ ٍْؿت 

 .ػاعلی افـاػ ػاؿػ 

ثب افقایو مي افـاػ ، ّاکٌو ّ صنبمیت چين ثَ . کٌؼ  ثبال ؿفتي مي ًیق ًمو ثنیبؿ هِوی ػؿ لؼؿت چين ایفب هی

گْیٌؼ کَ ( ػّؿثیٌی)یب پیـچيوی  Presbyopiaایي ّبیَٞ ؿا . ػلیل ّغین تـ ىؼى لٌق چين کوتـ هی ىْػ 

ْٝاهل ػیگـ تبحیـ گؾاؿ ىبهل . ج هی ىْػ تب اًنبى ًتْاًؼ ارنبم ًقػیک ثَ چين عْػ ؿا ثَ ّّْس ثجیٌؼ بٝث

ػؿ ٍْؿت ّرْػ .یب ػیگـ هنبئل هی ثبىٌؼ یت ثَ ًْؿ ، ؿیقه ىؼیؼ آة ،ػؿػ ّ مْفه چينػّؿثیي ىؼى ،صنبم

ثَ چين  ُـ کؼام اف ایي ًبؿاصتی ُب ، ثبفؿك لبػؿ ثَ اًزبم کبؿ هفیؼ ًغْاُؼ ثْػ ّ ثِتـ امت رِت هؼاّا مـیًٞب

 .پقىک هـارَٞ ًوبیؼ

 

 : Mental Attitudeتطلط تر اػؿاب    

تْاًؼ یکی ػیگـ افْٝاهل ثنیبؿ هِن تبحیـ گؾاؿ ثـ ؿّی ًتیزَ ثبفؿك ثبىؼ ، فیـا ثب صبلت َٝجی ثبفؿك هی 

ػاىتي پیو فهیٌَ فکـی ّ پیو ػاّؿی لجل اف اًزبم ثبفؿمی،ػؿ ٌُگبم ثبفؿمی هوکي امت فمٔ توـکق ثَ آًچَ 

 .عْاُؼ ثجیٌؼ کـػٍ ّ ثَ ؿاصتی اف ػیگـ ٝیْة هْرْػ ٝجْؿ ًوْػٍ ّ آًِب ؿا هيبُؼٍ ًکٌؼ هی

فمٔ ثب آى تْاًؼ ثبٝج ىْػ تب ثبفؿك ػؿ فهبى ثبفؿمی  تَْیـی کَ اف لجل ػؿ هغق ّ ؽُي پـّؿػٍ ىؼٍ ثبىؼ هی

یبؿ لْی ّ چين اًنبى ػاؿای مینتن صنی ثن. تَْؿات ثَ لَٖٞ ًگبٍ کـػٍ ّ ػچبؿ اىتجبٍ ػؿ ًتیزَ ثبفؿمی گـػػ 

ول کـػٍ ّ فمٔ ُوبى چیقی ؿا کَ هی عْاُین امت هتبحـ اف ًْٛ ّ ٕـف فکـ اًنبى ٝ صنبمی هی ثبىؼ کَ لبػؿ

ثَ ْٕؿ هخبل هوکي امت ّاؿػ اتبلی ىْیؼ ّ ثالفبٍلَ ىغَی کَ ثـایتبى . ٌین هيبُؼٍ کٌؼ جیّ یب ػّمت ػاؿین کَ ث

بًی کَ اًتٚبؿ صْْؿ آًِب ؿا ػؿ آى روٜ ًؼاؿیؼ غبفل آىٌبیآىٌبمت ؿا ثجیٌیؼ ، ػؿ صبلیکَ کبهال اف صْْؿ ػیگـ 

، اگـ یک ثبفؿك ثب ایي ٕـف فکـ ىـّٛ ثَ ثبفؿمی ًوبیؼ  هی کٌؼُویي هخبل ثـای یک ثبفؿك ًیق ٍؼق .ىْیؼ

کَ فمٔ ثَ ػًجبل ػیؼى تغلغل ُبی مٖضی رْه ثبىؼ هوکي امت ثَ ؿاصتی ٝؼم ؽّة لجَ رْه ؿا ًؼیؼٍ ّ اف آى 

 .ٝجْؿ کٌؼ

 

 : Fatigue   خطتگی
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. تْاى کتوبى ًوْػ  تبحیـی ؿا کَ مالهتی یک ثبفؿك هی تْاًؼ ثـ ؿّی ًتیزَ ثبفؿمی ّی ػاىتَ ثبىؼ ؿا ًوی

عنتگی ًَ تٌِب تبحیـ هنتمین ػؿ صبلت رنوبًی یک ثبفؿك ػاؿػ ثلکَ ػلت ّ ؿیقثیٌی ػؿ تفنیـ ّ اؿفیبثی اّ ؿا 

ّٞیف ّ یب لـاؿگـفتي ًبهٌبمت ثؼى ثبٝج ٝؼم ػلت ػیؼ  عنتگی ْٝالت چين ثَ ػلیل ًْؿ. گیـػ  ُن ػؿ ثـ هی

 .ػؿ چين ّ پبییي آهؼى ػلت ثبفؿمی هی گـػػ

 

 : Positionًسٍْ لرارگرفتي لطؼات  

ثبیؼ تبکیؼ ًوْػ کَ  هزؼػا. ثبفؿمی ػاؿػ  ًضٍْ لـاؿ گـفتي لٖٞبت ّ فبٍلَ آًِب اف ثبفؿك تبحیـ ثنقایی ػؿ ًتیزَ

ػؿرَ  61ّ صؼاکخـ فاّیَ ػیؼ ( ایٌچ 14)هیلیوتـ 601 ینتهی ثبفبٍلَ ّ فاّیَ پیيٌِبػ ىؼٍ ثـای اًزبم ثبفؿمی 

ىکل فیـ فاّیَ ّ . ثبىؼ ( فمی لَٖٞ اػؿرَ ًنجت ثَ مٖش  21)ًنجت ثَ هضْؿ ٝوْػی مٖش هْؿػ ثبفؿمی 

 .فبٍلَ پیيٌِبػ ىؼٍ ؿا ثَ ىوب ًيبى هی ػُؼ

 

 

 

 

 

 

 

  Methods of measurementsرّغِای هختلف ارزیاتی ضطر لطؼَ    

 :ؿّه ُبی هغتلفی هْرْػ هی ثبىؼ کَ هی تْاى اف ؿّه ُبی فیـ ًبم ثـػثـای ثبفؿمی ّ ىـایٔ مٖش لَٖٞ 

 

  Comparatorsتلْک ُای همایطَ ای      -1

ًوْػ ّ اف ٕـیك همبینَ ثَ ٍْؿت چيوی  ثـای اؿفیبثی ىـایٔ مٖش لَٖٞ هی تْاى اف مْٖس امتبًؼاؿػ امتفبػٍ

ثْٞی اف ایي لٖٞبت کْچک ّ لبثل صول ثَ مبیت ثْػٍ ّلی ثْٞی اف مْٖس . یب لونی ثبفؿمی ؿا اًزبم ػاػ 

 .کَ ثقؿگ ّ لبثل اًتمبل ثَ مبیت ًوی ثبىٌؼ( هـرٜ)امتبًؼاؿػ 

 

  Surface Machine Readersهاغیي ُای زطاش تَ ضطر     -2

 هی ثبىؼ ایي Capacitance Typeّ ًْٛ پؾیـىی  Indaction Typeایي تزِیقات ػؿ ػّ ًْٛ همبینَ ای 

 .تزِیقات ثب امتفبػٍ اف مْٖس امتبًؼاؿػ ٝول همبینَ ؿا اًزبم ّ ثبفؿمی ؿا اًزبم هی ػٌُؼ 
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  Replica رّظ ًطخَ ترداری از رّی ضطر    -3

آى ًمبٓ آمبى ًجْػٍ ّ یب اهکبى ػمتـمی ّرْػ ًؼاؿػ ، اف لجیل ثـای ثبفؿمی مٖش لٖٞبتی کَ ػمتـمی ثَ 

مْؿاط ُبی هنؼّػ ّ ىیبؿُب ، هی تْاى اف هْاػ هغٍَْی امتفبػٍ ًوْػ کَ ثب هبلیؼى آى ثَ ؿّی مٖش هْؿػ 

مپل ثب .ًٚـ ّ ثب مفت ىؼى آى ، فثـی ّ ًبُوْاؿی ُبی مٖش لَٖٞ ثـ ؿّی آى تبحیـ گؾاؿػٍ ّ حجت هی گـػػ

ّ هٖبلَٞ مٖش ایي ًنغَ ػؿ فیـ ًْؿ هٌبمت یب هیکـّمکْپ هی تْاى ىـایٔ مْٖس لٖٞبت ؿا هْؿػ ثبفثیٌی 

 .تزقیَ ّ تضلیل ّ ثبفؿمی لـاؿ ػاػ 

هی ی فثـی ُبی ىٌبعتَ ىؼٍ هی ثبىؼ فثـی مْٖس ؿا هٞوْال ثب امتفبػٍ اف ثلْک ُبی امتبًؼاؿػ هـرٜ کَ ػاؿا

 .هْؿػ اؿفیبثی لـاؿ ػاػ تْاى

ميَ ُب ثـای ًيبى ػاػى همؼاؿ فثـی مْٖس اف یک هخلج ّاژگْى امتفبػٍ هی گـػػ کَ همبػیـ هٞوْال ػؿ ً

 :هيغٌ ىؼٍ ثـای ُـ کؼام ثَ لـاؿ فیـ امت

 in)Rough Surface   0111 to 211  )micron 8215  =                                                فثـ                         

 

in) Fine Surface   320 to 63  )micron 8-  026                            =                      ٍبف        

 

in) Extra fine Surface          62 to 0  )micron  026- 12115    =                                   ًـم 

 

  Less than 0.025micron (Less than 1µ in) Ultra Surface Fine =                      ثنیبؿ ًـم

 

 .ثـای اًؼافٍ گیـی فثـی مٖش لٖٞبت هی ثبینت اًؼافٍ گیـی ٝوْػ ثـ رِت ىیبؿُبی مٖش لَٖٞ اًزبم گیـػ 

 

 

   1µ inch               = 610  inch 

 

 0 µm or Micron  = 610  inch 

 

   1 Micron           = 40 µ inch  

Inch Micro 

0.4 16 

0.8 32 

1.6 63 

3.2 125 

6.4 250 
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 :ػمتَ تمنین ًوْػ 1مٖش لٖٞبت ؿا اف ًٚـ پـػاعت هی تْاى ثَ 

  Specular Surfaceضطْذ ؾیملی    -0

ثـعْؿػ ثب ایٌگًَْ مْٖس،ثب ُوبى فاّیَ ثـعْؿػ مْٖس ایي لٖٞبت ثنیبؿ ٍبف ّ ٍیملی ثْػٍ ّ ًْؿ پل اف 

ػؿ ثبفؿمی ایٌگًَْ مْٖس ثبیؼ تْرَ ػاىت تب ایي ثبفتبة ثبٝج اعتالل ػؿ ػیؼ . ى تفـق اًٞکبك پیؼا هی کٌؼ ّثؼ

 .ّؿػهی ًبهٌؼ ، ثْرْػ ًیب Glarcکَ اٍٖالصب آى ؿا 

 

 

 

 

 

 

  Diffused Surfaceضطْذ ًاؾاف یا زتر   -1

مْٖس ایي لٖٞبت ًبٍبف ّ فثـ ثْػٍ ّ ًْؿ پل اف ثـعْؿػ ثب ایٌگًَْ مْٖس ، ػؿ رِبت هغتلف اًٞکبك پیؼا 

تب اف ىؼت ًْؿ هٌبمت ثـای ثبفؿمی ایي مْٖس امتفبػٍ ػؿ ثبفؿمی ایٌگًَْ مْٖس ثبیؼ تْرَ ػاىت . هی کٌؼ 

 .ىْػ

 

 

 

 

 

 

گـػًؼ ، کَ  اف ػاعل آًِب ثَ چٌؼ ػمتَ تمنین هیلٖٞبت اف ًٚـ مبعتبؿ ّ هبُیت عْػ ػؿ ؿاثَٖ ثب ٝجْؿ ًْؿ 

 :ٝجبؿتٌؼ اف 

 

  Transparent Materialsهْاد غفاف      -1

ایي ًْٛ هْاػ لبػؿًؼ تب ًْؿ ؿا کبهال اف عْػ ٝجْؿ ػٌُؼ ّ ًْؿ ثب کوتـیي همؼاؿ رؾة ّ اًضـاف هی تْاًؼ اف ػاعل 

 .ایٌگًَْ هْاػ ٝجْؿ ًوبیؼ
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  Translucent Materialsهْاد ًیوَ غفاف     -1

پل اف همؼاؿی رؾة ػؿ ػاعل لَٖٞ ، ػؿ فهبى  ًْؿایي ًْٛ هْاػ لبػؿًؼ تب صؼّػی ًْؿ ؿا اف عْػ ٝجْؿ ػٌُؼ ّ 

 .هخل ٍفضَ تلمی ػمتگبٍ ّیّْؿ. عبؿد ىؼى ، ػؿ توبهی رِبت ثبفتبة هی ًوبیؼ 

 

 

 

 

 

 

 

          Materials Opaqueهْاد هات   -2

ػٌُؼ ّ ًْؿ پل اف ثـعْؿػ ثب مٖش ایي لٖٞبت ، کبهال رؾة ىؼٍ ایي ًْٛ هْاػ لبػؿ ًینتٌؼ ًْؿ ؿا اف عْػ ٝجْؿ 

 .هخل چْة ، فلقات. ّ ًْؿی اف آى ٝجْؿ ًغْاُؼ کـػ 
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  Human Eyeضاختواى چػن اًطاى     

چين یک . ّ رْه ثَ صنبة هی آیؼ چين یک ثبفؿك یکی اف هِوتـیي اثقاؿ هْحـ ػؿ اًزبم ثبفؿمی چيوی 

ْْٝ ثنیبؿ پیچیؼٍ ّ صنبك هی ثبىؼ ّ اف ارقای هغتلفی تيکیل گـػیؼٍ،چين اًنبى لبػؿ ثَ ػیؼى ًْؿ ػؿ ْٕل 

ػؿ ىکل فیـ مبعتوبى یک چين ؿا .هی ثبىؼًبًْهتـ  111تب  281ثـاثـ ثب  هْد ُبی هغتلفی ػؿ هضؼّػٍ ای

ْؿت هی ثبىؼ کَ ًْؿ ثبفتبة ىؼٍ اف ارنبم ثب گؾىتي اف یک الیَ امبك کبؿ چين ثؼیي ٍ. هيبُؼٍ هی کٌیؼ 

ایي ًْؿ ُب پل اف گؾىتي اف لٌق ىفبف رلْی چين ّ پل اف ٝجْؿ اف . َ ّاؿػ چين هی ىْػ ًیًبفک ثَ ًبم لـ

ثـای ایٌکَ . کَ ػؿ اًتِبی کـٍ چين لـاؿ گـفتَ ،تبثیؼٍ هی ىًْؼ هیبى هبیٜ ىفبف ػاعل چين ، ثـ ؿّی ىجکیَ 

ين صبلت حبثت ّ پبیؼاؿی ػاىتَ ثبىؼ ػاعل فْبی عبلی آى هبیٞی ژل هبًٌؼ ّ ىفبف پـ گـػیؼٍ کَ آى ؿا هبیٜ چ

 .هی ًبهٌؼ Vitreous Humorىیيَ ای  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کَ ثَ ٍْؿت یک صلمَ ًبفک ؿًگی إـاف لٌق ؿا ػؿ ثـ گـفتَ کوک ثَ  Irisلٌق رلْی چين تْمٔ ٌٝجیَ 

لٌق هی گـػػ،ثب ایي ٝول چين لبػؿ عْاُؼ ثْػ ارنبم ػؿ فْاٍل هغتلف ( ّغین ّ ًبفک ىؼى)اًمجبُ ّ اًجنبٓ 

 .ؿا ثـاصتی هيبُؼٍ ًوبیؼ

لْل ُب ثبٝج تضـیک آًِب ثـ ؿّی ىجکَ چين ػّ ًْٛ ملْل هغتلف صنی ّرْػ ػاؿػ کَ ثب ثـعْؿػ ًْؿ ثَ ایي م

 .ىْػ تَْیـ آى ًْؿ ػیؼٍ هی ىؼٍ ّ ثب اؿمبل پیبم ثَ هغق

 :ایي ملْل ُب ٝجبؿتٌؼ اف 

  Cone Cellsرّطی   ضلْل ُای هخ -0

ثَ ثبال  011Luxملْل ُبی هغـّٕی چين لبػؿ ثَ ػؿیبفت ٕیف ًْؿ مفیؼ هی ثبىٌؼ ّ ػؿ ثـاثـ ًْؿ ثب ىؼت  

 .هی ًبهٌؼ Vision Photopicاًنبى ؿا  Day Visionىـّٛ ثَ فٞبلیت هی کٌٌؼ ، اف ایي ؿّ ػیؼ ؿّف چين 
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ملْل ُبی هغـّٕی ثـامبك ًْٛ لـاؿ گـفتي لبػؿًؼ ؿًگ ُبی هغتلف ؿا ثـ امبك ْٕل هْد هـثَْٕ ػؿیبفت 

 .ّ تزقیَ ّ تضلیل ًوبیٌؼ

 

 

 

 

 

 

  Rod Cellsضلْل ُای هیلَ ای    -1

ثـمؼ ػؿ ایي فهبى توبم  ملْل ُبی هغـّٕی  Lux 11ُـ فهبًی کَ اف ىؼت ًْؿ کبمتَ ىْػ ّ ىؼت آى ثَ فیـ 

 Night غیـفٞبل گـػیؼٍ ّ ثبلٞکل توبهی ملْل ُبی هیلَ ای کبهال فٞبل هی گـػًؼ ، ػیؼ چين اًنبى ػؿ ىت

Vision  ؿاScotopic Vision  هی لْل ُبی هیلَ ای لبػؿ ثَ ػیؼى م ػؿ ىت چين اًنبى فمٔ تْمٔ . هی ًبهٌؼ

ّ چْى ایي ملْل ُب لبػؿ ثَ تيغیٌ ًْؿ ؿًگی ًوی ثبىٌؼ ، ػؿ ىت هب فمٔ لبػؿ عْاُین ثْػ تب ُوَ اىیب ّ  ثبىؼ

 .ّ مفیؼ ثجیٌین ٍپیـاهْى عْػ ؿا میب  هضیٔ

 

 

 

 

 

ٝؼم کبؿکـػ ٍضیش ایي ملْل . هغتلف ػؿیبفت ّ ثَ هغق اؿمبل هی ًوبیٌؼ ایي ملْل ُب ًْؿ ؿا ثب ْٕل هْد ُبی 

اًؼ  ملْل ُبی هیلَ ای ّ هغـّٕی ؿّی ىجکَ چين لـاؿ گـفتَ .ػیؼ اًنبى ػاؿػ ُب تبحیـ ثنقایی ػؿ لؼؿت ّ ًضٍْ

چين ًبهیؼٍ هی ىْػ ، ػؿ ایي ىـایٔ  Mesopic Visionؿا  Lux 011تب  11ّ ػؿ هضؼّػٍ ؿّىٌبیی هضیٔ ثیي 

 .اًنبى ثبالتـیي صنبمیت ؿا ثـای تيغیٌ مبیَ عبکنتـی عْاُؼ ػاىت 

ػؿ آى ًبصیَ  هیلَ ای تـاکن ملْل ُبی هغـّٕی ّ. ّرْػ ػاؿػ  Foveaػؿ هـکق ىجکیَ چين یک گْػی ثَ ًبم 

ػؿ فهبًیکَ هب هنتمین ًگبٍ هی کٌین ثیيتـیي ّّْس تَْیـی ؿا کَ هيبُؼٍ هی کٌین ػلیمب .  هی ثبىؼثنیبؿ فیبػ 

 .تَْیـی امت کَ ثـ ؿّی ایي ًبصیَ لـاؿ گـفتَ امت
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 خْغکاری اخسای هػترک فرایٌذُای :2فؿل 

 

 همذهَ

اف ایي ( (GMAW,FCAW,GTAW,SMAWًمبٓ هيتـک فـاّاًی ػاؿًؼ الکتـیکیرْىکبؿی فـایٌؼُبی 

 :ایي هْاؿػ ٝجبؿتٌؼ اف.ؿّ هی تْاى ُوَ اًِب ؿا یکزب ثـؿمی کـػ

 

 اًْاٛ اتَبالت

 آهبػٍ مبفی لجَ اتَبل

 ثغو ُبی هغتلف رْه

 اًتغبة ىیٍْ اهبػٍ مبفی اتَبل

 رْىکبؿی ّّٞیت ُبی 

 رْىکبؿی ػیگـ اًْاٛ 

 رْىکبؿی اٍالصبت 
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  Type of Jointsاًْاع اتؿاالت خْظ     

 

 .لٖٞبت ًضٍْ لـاؿگـفتي ػّ لَٖٞ ػؿ کٌبؿ ُن ثـای ایزبػ اتَبل هی تْاًؼ ثَ فـهِبی فیـ ثبىؼرْىکبؿی ٌُگبم 

 

                          Butt Weld-1رْه لت ثَ لت                                                 -0

 

 

                                                                     Corner Weld-2رْه گْىَ ای   -1

 

 

                                                                          Edge Weld-3رْه لجَ ای    -2

 

 

                                                                                 T Weld-4 مپـیرْه  -4

 

 

                                                                  Lap Weld-5رْه ؿّی ُن          -5

 

 

                                         Cruciform Weld-6رْه ٍلیجی                           -6

 

 

 تْاى ًْٛ اتَبل ؿا لت ثَ لت ًبهیؼ کَ فاّیَ لـاؿگـفتي ػّ لَٖٞ صؼاکخـثبیؼ تْرَ ػاىت تب فهبًی هی 

 .ثبىؼ  
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 .ثبىؼ ، ایي اتَبل ؿا رْه گْىَ ای هی ًبهین 030اگـ فاّیَ لـاؿ گـفتي ػّ لَٖٞ ثیيتـ اف

 

 

 

 

 

 

 

 ثـمؼ ، ایي اتَبل ؿا رْه030اگـ ًضٍْ لـاؿگـفتي ػّ لَٖٞ ْٕؿی ثبىؼ کَ فاّیَ ػاعلی آًِب ثَ کوتـ اف 

 .ای هی ًبهینلجَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Type of Beveisاًْاع هختلف لثَ ضازی        

 

 

 

1-Square Bevel 
 

 

                                         2-Single Bevel       

 

 

                                         3-Single “Vee” 
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 تخع ُای هختلف لثَ ضازی در لطؼَ
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  Fillet Welds   خْظ ُای گْغَ ای

 

فـم گـػٍ ّ پـّفیل ثَ ایي رْه ُب اف ًٚـ . رْه ُبی گْىَ ای یکی اف اًْاٛ هغتلف اتَبل لٖٞبت هی ثبىؼ 

 :ػمتَ تمنین هی ىًْؼ کَ ٝجبؿتٌؼ اف  2

 

 

 

 

 

 

 

 

اف یک یب ػّ پبك تيکیل ىؼٍ ثبىؼ اف ًٚـ همبّهت ، رْه رْىکبؿی ػؿ هیبى رْه ُبی فْق اگـ کل ٝولیبت 

ایي ثؼیي ػلیل امت کَ . گْژ ّ ػؿ ٍْؿتیکَ تٞؼاػ پبك ُب ثیو اف مَ پبك ثبىؼ رْه کبّ هٌبمت تـ عْاُؼ ثْػ 

فاّیَ ثـعْؿػ فلق رْه ثَ فلق پبیَ ػؿ رْه گْژ تٌؼ ثْػٍ ، ّ ایي اهـ هی تْاًؼ هٌيب توـکق تٌو ّ عْؿػگی ػؿ 

گـػػ ، اف ٕـف ػیگـ تٞؼاػ کن پبك ُب ػاؿای گلْگبٍ ّٞیف تـی ثْػٍ ّ رْه گْژ هی تْاًؼ کوک لَٖٞ 
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لؾا مٞی هی ىْػ کَ ثب اًزبم رْه کبّ اف ثْرْػ آهؼى ایي ًْٛ ٝیْة ارتٌبة . ىبیبًی ثَ امتضکبم رْه ًوبیؼ 

 .هی کيین صبل ػؿ اػاهَ ، لنوت ُبی هغتلف رْه ُبی گْىَ ای ؿا ثَ تفکیک ثَ تَْیـ.ًوْػ 

 : Legضاق خْظ   

 .ثبالتـیي لنوت رْه کَ ثب فلق ؽّة گـػیؼٍ ؿا مبق رْه هی ًبهین

 

 

 

 

 

 

 : Sizeضایس خْظ   

 .اًؼافٍ ای اف فلق رْه کَ ػؿ امتضکبم رْه تبحیـ هنتمین ػاىتَ ّ هيبؿکت هی کٌؼ ؿا اًؼافٍ رْه هی ًبهٌؼ

 

 

 

 

 

 

 

 : Throatگلْگاٍ خْظ      

 گلْگبٍ هی ثبىٌؼ کَ ثَ تـتیت ػؿ اىکبل فیـ ًيبى ػاػٍ ىؼٍ امت 4ػاؿای رْه ُبی فیلت 
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 آهادٍ ضازی لثَ ُای اتؿال

 هبػٍ مبفی ىْػ؟آچـا ثبیؼ لجَ اتَبل 

ثؼّى آهبػٍ مبفی،لنوت .آهبػٍ مبفی اتَبل اهکبى ػمتـمی ثَ ػاعل اتَبل ؿا فـاُن هی مبفػ

ثَ یبػ ػاىتَ ثبىیؼ کَ یک اتَبل .ّاتَبل ّٞیف عْاُؼ ثْػ ؽّة ًوی ىْػػاعلی اتَبل کبهال 

یک اتَبل ثب ًفْؽ .اتَبل ّٞیفی عْاُؼ ثْػ ًفْؽ کَ لجَ ُبی اتَبل کبهال ؽّة ًيؼٍ اًؼ ؼّى ث

ٍضیش هی تْاًؼ ثَ اًؼافٍ عْػ فلق پبیَ،ثبؿ تضول کٌؼ اهب ًفْؽ کبهل،تٌِب ثب آهبػٍ مبفی  ّ  کبهل

 .بى پؾیـ امتاتَبل اهک ٍضیش
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 ًسٍْ غکل دُی لثَ ُا ترای آهادٍ ضازی اتؿال خْظ چگًَْ اضت؟

مٌگ فػى آهبػٍ   یب پالموب  لْك  ،ثـىکبؿی ىٞلَ ای  کبؿی ثـه  ثَ کوک هٞوْال ایي لجَ ُب

ّموجبػٍ فًی ًیق ػؿ آهبػٍ مبفی  یی هبًٌؼ ؿیغتگـی،آٌُگـی،ثـىکبؿی هی ىًْؼ اهب اف ىیٍْ ُب

 .هی ىْػلجَ ُب امتفبػٍ 

 اًتخاب ًْع آهادٍ ضازی اتؿال

 ؟چَ ْٝاهلی ؿّی اثٞبػ هْؿػ امتفبػٍ ثـای آهبػٍ مبفی اتَبل احـ ػاؿًؼ

 :ایي ْٝاهل ٝجبؿتٌؼاف

 (کيو،فيبؿ،ثـه،پیچو)ًْٛ ثبؿُبی اتَبل 

 مٖش ثبؿ گؾاؿی اتَبل

 ثبؿ گؾاؿی ػیٌبهیکی یب امتبتیکی

 ّغبهت ًّْٛ فلقات هتَل ىؼٍ

 رْىکبؿی ّّٞیت 

 ػمتـمی یک یب ػّ ٕـفَ ثَ رْه

 هِبؿت ُبی رْىکبؿ

اتَبل ،ُقیٌَ ُبی فلق پـکٌٌؼٍ ّ ُقیٌَ ًیـّی کبؿ  تْافى هیبى ُقیٌَ ُبی آهبػٍ مبفی

 .،ُـکؼام اف اثٞبػ اتَبل،ُقًَ کلی هغًَْ ثَ عْػ ػاؿػرْىکبؿی 

 

 اضت؟ فْالد ّآهادٍ ضازی آى کذامخْغکاری هٌثغ اؾلی اطالػات هرتْط تَ طرازی اتؿال 

ًميَ هفَل 51مٌؼی امت کَ ػاؿای ثیو اف AWSD1-1/ANSIمبفٍ ای فْالػرْىکبؿی کؼ 

 FCAW,ّSMAWثـای ٕـاس ُبی اتَبالت اف پیو تبییؼ ىؼٍ امت کَ ثـای اًزبم فـاییٌؼُبی 

GMAWّSAWإالٝبت اّبفی ثـای اتَبل لْلَ .ؿًّؼ ؿّی ّؿلِب ّلْلَ ُبی فْالػی ثکبؿ هی

  .ًیق ػؿ ایي امتبًؼاؿػ آهؼٍ امتُب،تنت ّ ثبفؿمی رْه 
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  Welding Symbols   خْغکاری ضوثل ُای 

، اف موجل ُب امتفبػٍ هی گـػػ کَ ػؿ فیـ ثَ رْىکبؿی ػؿ ًميَ ُبی ٌٍٞتی ثـای ًيبى ػاػى ًْٛ لجَ مبفی ّ 

 .ْٕؿ عالٍَ ثَ تيـیش اًْاٛ هغتلف ایي ٝالئن هی پـػافین

 

 

 

 

 

 

 .ثغو تيکیل ىؼٍ امت  اف مَرْىکبؿی ٝالئن 

  Reference Lineخط هرخغ     -1

رْىکبؿی عٖی امت افمی کَ کلیَ ػمتْؿات رِت اًزبم ٝولیبت لجَ مبفی ّ  Reference Lineعٔ هـرٜ یب 

فیـ ایي عٔ ثَ ًوبیو ػؿآیؼ هٌْٚؿ آى امت کَ هی ثبینت  ػؿ ُـ ػمتْؿی کَ. ثـ ؿّی آى ًوبیو ػاػٍ هی ىْػ 

ّ ُوچٌیي ُـ ػمتْؿی کَ ػؿ ثبالی ایي عٔ ثَ  اًزبم پؾیـػ Arrow Sideػؿ موت فلو ػمتْؿات ػاػٍ ىؼٍ 

 .اًزبم پؾیـػ  Other Sideًوبیو ػؿآیؼ هٌْٚؿ آى امت کَ هی ثبینت ػمتْؿات ػاػٍ ىؼٍ ػؿ موت هغبلف فلو 

 

 موت هغبلف فلو

Other Side 

 موت هْافك فلو

Arrow Side 
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   Arrowفلع      -1

اف یک موت ثَ عٔ هـرٜ هتَل گـػیؼٍ ّ اف موت ػیگـ ثَ ؿّی مٖش لَٖٞ توبك پیؼا کـػٍ  Arrowفلو یب 

 .ّ ثَ موت هضلی لـاؿ هی گیـػ کَ هی ثبینت ػؿ آى هضل ٝولیبت اًزبم پؾیـػ

 

 موتی کَ ثَ عٔ هـرٜ           

 هتَل هی گـػػ              

 

 

 َٖٞموتی کَ ثـّی ل                                                                     

 ىْػهتَل هی                                                                          

 

اگـ فلو ثَ ىکل هنتمین ًيبى ػاػٍ ىْػ ، ثؼیي هٌْٚؿ عْاُؼ ثْػ کَ آهبػٍ مبفی هی تْاًؼ ثـ ؿّی ُـ کؼام اف 

 .موت اًزبم پؾیـػ ػؿ ُوبى(  1ثب  0لَٖٞ ) لٖٞبت 

 

 

 

 

 

 

ّلی اگـ ٕـاس،لَٖٞ ثغٍَْی ؿا هؼ ًٚـ ػاىتَ ثبىؼ کَ ٝولیبت هی ثبینت صتوب ثـ ؿّی آى اًزبم ىْػ ، اف 

 .فلو ىکنتَ امتفبػٍ ًوْػٍ ّ فلو ؿا ثَ مٖش آى لَٖٞ هتَل هی ًوبیؼ

 

 

 

 

 

 

 



 شرکت مهندسی آزمون جوش آسیا      

33 

 Tailدم    -2

هٞوْال ٝولیبتی ؿا . ّ ػؿ موت ػیگـ عٔ هـرٜ لـاؿ هی گیـػ ثْػٍ رْىکبؿی آعـیي ثغو ٝالئن  Tailػم یب 

 َٞ اًزبم پؾیـػ هبًٌؼ ٝولیبت تٌوثـ ؿّی لٖرْىکبؿی ّ یب ثٞؼ اف اتوبم رْىکبؿی کَ هی ثبینت ػؿ اػاهَ 

 .ّ غیـٍ ؿا ػؿ ػاعل آى ثَ ًوبیو ػؿهی آّؿًؼ  NDTفػایی ، مغتی مٌزی ، 

   

                    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

/ اًْاع ضوثل ُا در خْظ ُای ًفْری 

 غیاری

Butt / Groove Welding 

Symbols 
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هی ثبینت  Jointثـای آى رْىکبؿی امت کَ ٝولیبت  ـعْؿػ فلو ثب عٔ هـرٜ ثیبًگـ ایيؿمن پـچن ػؿ هضل ث

 (هٖبثك ىکل فیـ. )ػؿ مبیت اًزبم ىْػ

 

 

 

 

 

رْىکبؿی ّرْػ ٝالهت ػایـٍ ػؿ هضل ثـعْؿػ عٔ هـرٜ ثب فلو ثیبًگـ ایي امت کَ ٝولیبت آهبػٍ مبفی لجَ ّ 

 (هٖبثك ىکل فیـ)هٖبثك ػمتْؿات هی ثبینت ػّؿ تب ػّؿ لَٖٞ اًزبم ىْػ

 

 

 

 

 

ي ػؿ ًميَ، همؼاؿ آى ثَْؿت ٝؼػ کْچکی ػؿ پبییي تـی(  Root Gap)ثـای ًيبى ػاػى فبٍلَ ػُبًَ ؿیيَ 

ُوچٌیي همؼاؿ فاّیَ ی ىیبؿ ًیق ػؿ لنوت ثبالی . لنوت ػؿ ػاعل ػُبًَ ػمتْؿ لجَ مبفی ًوبیو ػاػٍ هی ىْػ 

 .اًؼاؿٍ ی رْه ؿا ثیـّى ّ ػؿ کٌبؿ ٝالهت ػاػٍ هی ىْػ اگـ الفم ثبىؼ،. آى هٖبثك ىکل فیـ لـاؿ هی گیـػ 

 

 

 

 

 

 

 

 

چٌبًچَ ًیبف ثبىؼ تب مٖش گـػٍ رْه مٌگ فػٍ ىْػ ّ ثب مٖش لَٖٞ ُن تـاف گـػػ ، ثب کيیؼى عٖی ٍبف ثَ 

 .ػؿ ثبالی ٝالهت هٖبثك ىکل فیـ ًيبى ػاػٍ هی ىْػ Gُوـاٍ صـف 
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  Fillet Welding Symbolsاًْاع ضوثل ُا در خْظ ُای گْغَ ای      

اف آى ربیی کَ . ّت هی ثبىؼ  هغبلف فلو کوی ثب رْه ُبی ىیبؿی هتفب ُبی گْىَ ای ، موت هْافك ّػؿ رْه

ػؿ ایي ًْٛ اف رْه ُب فمٔ ثـ ؿّی یک لَٖٞ هی تْاى لجَ مبفی ؿا اًزبم ػاػ ،لؾا موت هْافك ّ هغبلف 

 .هٖبثك ىکل فیـ عْاُؼ ثْػ

 

 

 

 

 

 

 .مَ ىـایٔ فیـ ػؿ آًِب ثْرْػ آیؼاتَبالتی کَ هٖبثك ثب ىکل ثبال اًزبم هی گیـًؼ هی تْاًٌؼ ػاؿای یکی اف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .، اف ٝالهبت فیـ امتفبػٍ هی گـػػ Weld Profileثـای ًيبى ػاػى فـم گـػٍ رْه 
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ػؿ ایٌزب مٞی عْاُین . ػؿ رْه ُبی فیلت ثَ ٍْؿت هٌمٖٜ اًزبم هی گیـػ  Tاتَبالت رْىکبؿی هٞوْال 

 .ؿا ثـای ىوب تيـیش ًوبیینرْىکبؿی ًوْػ تب ػّ ًْٛ هتؼاّل ػؿ ایي ؿّه ُبی 

 :ایي ػّ ؿّه ٝجبؿت امت اف

  Chain Weldرْه ُبی فًزیـٍ ای       -

  Staggered Weldرْه ُبی ىٖـًزی         -

 Chain Weld    رْه ُبی فًزیـٍ ای     

ْٕل رْه ُب ّ فبٍلَ . ػؿ ایي ؿّه رْه ُب اف ُـ ٕـف ثَ ٍْؿت هتمبؿى ّ پيت ثَ پيت اًزبم هی گیـػ 

 .ثـای ایي ًْٛ رْه ثَ ىکل فیـ ػاػٍ هی ىْػ رْىکبؿی ثیي آًِب ثبیؼ ثب ُن ثـاثـ ثبىٌؼ ، لؾا ػمتْؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Staggered Weldخْظ ُای غطرًدی        

ْٕل رْه ُب ّ . ػؿ ایي ؿّه رْه ُب اف ُـ ٕـف ثَ ٍْؿت ًبهتمبؿى ػؿ ػّ موت لَٖٞ اًزبم هی گیـػ 

 .ثـای ایي ًْٛ رْه ثَ ىکل فیـ ػاػٍ هی ىْػ رْىکبؿی فبٍلَ ثیي آًِب ثبیؼ ثب ُن ثـاثـ ثبىٌؼ ، لؾا ػمتْؿ 
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  Welding Position         خْغکاری ًسٍْ لرار گرفتي لطؼات ترای 

تـیي صبلت ثـای اًزبم یک رْه هٌبمت صبلت تغت ّ افمی هی ثبىؼ ّلی  هٌبمترْىکبؿی ػؿ فهبى اًزبم 

 .ؿا ػؿ ایي هْلٞیت اًزبم ػاػرْىکبؿی ُویيَ ًوی تْاى ٝولیبت 

لبثلیت ّ تجضـ عْػ ؿا ثَ احجبت هی ثبینت رْىکبؿی رْىکبؿاى ًیق ثٌب ثَ هْلٞیت لـاؿگـفتي لٖٞبت ثـای 

ػؿ ایي ثغو هْلٞیت ُبی هغتلف لـاؿ گـفتي .بًٌؼ ، یٌٞی ثـای ُـ هْلٞیت ثبیؼ هْؿػ آفهبیو لـاؿ گیـًؼثـم

 .امتفبػٍ هی گـػػ Fاف ٝالهت اعتَبؿی  Fillet Welds لٖٞبت ؿا ػؿ رْىِبی ًفْؽی ّ گْىَ ای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  امتفبػٍ   Gاف ٝالهت اعتَبؿی  Groove Weldsثـای ًيبى ػاػى هْلٞیت ُبی هغتلف رْه ُبی ًفْؽی 

 .هی گـػػ
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 ٛایي ًْرْىکبؿی ًْٛ آهبػٍ مبفی لجَ ّ . ػؿ مبفٍ ُبی فلقی اف لْلَ امتفبػٍ هی ىْػ   T  K  Yاتَبالت 

 .ػؿ فیـ اىکبل هغتلف ایي ًْٛ مبفٍ ُب ؿا هيبُؼٍ هی کٌیؼ. مبفٍ ُب ثب ػیگـ مبفٍ ُب کوی هتفبّت هی ثبىؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرکت مهندسی آزمون جوش آسیا      

39 

 

 

 

 

 

 

 

 3فؿل 

 

 

 تدِیسات تازرضی ضطْذ داخلی 

 لٌسُا 

 تدِیسات اًذازٍ گیری 

 گیح ُای خْظ 
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 تدِیسات تازرضی ضطْذ داخلی

ٌُگبم اًزبم ثبفؿمی رْه ، اگـ ثَ ػالیل هغتلف ثبفؿك لبػؿ ًجبىؼ تب هضل هْؿػ ًٚـ ؿا ثَ ْٕؿ هنتمین ّ یب ثب 

چين غیـهنلش ثبفؿمی ًوبیؼ،هی ثبینت ثب امتفبػٍ اف اثقاؿ ّ ّمبیل کوکی اهکبى ػمتـمی ثَ آى ًبصیَ ؿا هِیب 

ثْؿمکْپ ، فبیجـمکْپ ، : گیـػ ٝجبؿتٌؼ اف تزِیقاتی کَ ػؿ ثبفؿمی چيوی هْؿػ امتفبػٍ لـاؿ هی. مبفػ 

، آییٌَ ُب ، مینتن ُبی ی هغتلف، گیذ ُبی رْه ، ؽؿٍ ثیي، گیذ ُبکو ، کْلیل ، هیکـّهتـمکْپ ، عٔ ّیؼیْ

 .کبهپیْتـی ، مینتن ُبی تَْیـپـػافی ، مینتن ُبی هغًَْ اپتیکی ّ تلْیقیْى ُبی هؼاؿثنتَ

 

  Borescopeتْرضکْپ       

ّمیلَ ای امت کَ ثَ هب اهکبى هی ػُؼ تب مْٖس ػاعلی لٖٞبتی ؿا کَ ػؿ ػمتـك هب یب ػؿ ػیؼ هنتمین ثْؿمکْپ 

ّ ایي ّمیلَ ثب  هی گـػػػؿ مبعتبؿ ایي ّمیلَ اف چٌؼیي لٌق ّ هٌيْؿ امتفبػٍ  .لـاؿ ًؼاؿًؼ ؿا ثبفؿمی ًوبیین

ػلت ثیيتـ هٞبیت هْرْػ ػؿ مْٖس ثقؿگ ًوبیی هضل هْؿػ ًٚـ ، ایي اهکبى ؿا هی ػُؼ تب ثَ ؿاصتی ّ ثب 

ًْؿ هْؿػ ًیبف ػؿ هضل ثبفؿمی ؿا هی تْاى ثَ ّمیلَ یک الهپ . ػاعلی ّ غیـ لبثل ػمتـك ؿا هيغٌ ًوبیین 

ثْؿمکْپ ُب ػؿ لٖـُب ّ ْٕل ُبی هغتلفی مبعتَ . کْچک ػؿ ًْک ثْؿمکْپ یب تْمٔ فیجـ ًْؿی تبهیي ًوْػ

 .ىؼٍ ّ هْرْػ هی ثبىٌؼ
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  Eye Piece Lensثـای اًتمبل تَْیـ ّ اف لٌق چيوی( کْژ)ّهضؼة( کبّ)مکْپ ُب اف لٌق ُبی همٞـػؿ ثْؿ

تَْیـ ؿا اف یک لٌق ثَ  Relay Lensesػؿ ػاعل ثؼًَ ( کْژ)لٌق ُبی هضؼة . ثـای ؿّیت امتفبػٍ هی گـػػ

ثَ ٝلت هضؼّػیت ػؿ اًتمبل تَْیـ ػؿ هنبفت ُبی ْٕالًی ّ کبُو همؼاؿ ًْؿ ػؿ . لٌق ػیگـ اًتمبل هی ػُؼ 

ْٕل هنیـ اًتمبل تَْیـ ّ ُوچٌیي ثَ ٝلت غیـ لبثل اًٖٞبف ثْػى ثْؿمکْپ ًوی تْاى اف ایي ّمیلَ ثـای 

   هتـ مبعتَ  2هتـ تب  125ال ثْؿمکْپ ُب ػؿ اًؼافٍ ُبی ثیي هٞوْ. هنیـُبی ثلٌؼ ّ غیـهنتمین امتفبػٍ ًوْػ

 .هی ىًْؼ
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  Fiberscopeفایثرضکْپ       

ُوچٌیي اًْاٛ هغتلفی اف فبیجـمکْپ ُب هْرْػ . اف ًٚـ ًْٛ امتفبػٍ فبیجـمکْپ ىجیَ ثَ ثْؿمکْپ هی ثبىؼ 

ُوبى ْٕؿ کَ لجال تّْیش ػاػٍ ىؼ ،ػؿ ثْؿمکْپ ثـای اًتمبل تَْیـ اف چٌؼیي لٌق امتفبػٍ هی گـػػ . هی ثبىؼ

یؼٍ ّ ثب ٝجْؿ ًْؿ اف ایي الیبف تَبّیـ ثَ امتفبػٍ گـػ Fibersثَ ربی لٌق اف ػمتَ ای  ّلی ػؿ فبیجـمکْپ ُب

. ایي فبیجـ ُب اف رٌل ىیيَ یب کْاؿتق هی ثبىؼ ّ آى ؿا ُؼایت کٌٌؼٍ تَْیـ هی ًبهٌؼ . چين ُؼایت هی ىًْؼ

لبثلیت اًٖٞبف پؾیـی ایي فیجـُب ، فبیجـمکْپ ؿا لبؿػ هی مبفػ تب ػؿ هنیـُبی غیـهنتمین ّ فاّیَ ػاؿ ثـاصتی 

ػؿ ایي مینتن تَْیـ تْمٔ لٌق . ٍْؿتیکَ ثب امتفبػٍ اف ثْؿمکْپ ایي کبؿ اهکبى پؾیـ ًوی ثبىؼ ٝجْؿ ًوبیؼ ػؿ 

 .گـفتَ ىؼٍ ّ ثَ ػمتَ الیبف فیجـ کَ ثنیبؿ ًبفک هی ثبىٌؼ ُؼایت هی ىْػ  Objective Lensػؿیبفت تَْیـ

ػؿ هنیـ ػاعل ایي فیجـُب ٕجك اٍل  ؿًْ. هی ثبىؼ  (ایٌچ 121112)هیکـّى  8هٞوْال لٖـ ُـ الیبف صؼّػ 

  ؿّپْه ّرْػ   ّالَٞ ای  چٌیي  لػلی .صـکت هی کٌؼ  Total  Internal Reflection  ػاعلی اًٞکبك کبهل 

ای ثـ ؿّی الیبف هی ثبىؼ فیـا ىیيَ ػاؿای ىبعٌ اًکنبؿ پبییي تـی ًنجت ثَ فیجـ ُب هی ثبىؼ ّ ثـ  ىیيَ

 .ـ ثؼّى ٝجْؿ اف ػیْاؿٍ هزجْؿ ثَ ٕی هنبفت ػؿ ْٕل فیجـ هی ثبىؼامبك ُویي اٍل ، ًْؿ ػؿ ػاعل فیج

 

 

 

 

 

اف آًزبیی کَ ُـ یک اف فیجـُب لنوتی اف تَْیـ ؿا ُؼایت هی کٌؼ ،ثنیبؿ هِن هی ثبىؼ کَ مـ ّ تَ ُـ فیجـ 

ثـای تبهیي ّ اًتمبل ًْؿ ػؿ مـ ایي ّمیلَ ثبفؿمی اف یک ػمتَ .ػلیمب ػؿ ًمَٖ هيبثِی لـاؿ گـفتَ ّ ربثزب ًيْػ

د ًْؿ اف هٌجٜ فبٍلَ ػاؿػ ، ًْؿی کَ ًْک فیجـ ًْؿی رؼاگبًَ امتفبػٍ هی ىْػ ّ اف آًزبیی کَ هضل عـّ

ثَ ػلیل لبثلیت اًٖٞبف پؾیـی ، هٞوْال . هی ًبهٌؼ Cold Lightفبیجـمکْپ ّرْػ ػاؿػ ؿا ًْؿ مـػ یب 

 .هتـ مبعتَ هی ىْػ 21تب  0فبیجـمکْپ اف 
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  Videoscopeضکْپ    ّیذیْ

اف آًزبیی کَ . ایي ّمیلَ ػاؿای لبثلیت ُبیی هی ثبىؼ کَ آى ؿا ًنجت ثَ ثْؿمکْپ ّ فبیجـمکْپ هتوبیق هی ًوبیؼ

مکْپ ثـای اًتمبل تَْیـ اف لٌق یب فیجـ امتفبػٍ ًوی گـػػ ّ تٌِب یک مین ربیگقیي آى گـػیؼٍ ، لٖـ ّیؼیْػؿ 

 .متلْلَ اًتمبل تَْیـ ثَ ىکل لبثل هالصَٚ ای کبُو یبفتَ ا

 

 

 

 

 

 

 

 

ُوبى ْٕؿ کَ ػؿ تَْیـ ػیؼٍ هی ىْػ تَْیـ تْمٔ یک لٌق ػؿیبفت ّ ثَ ؿّی یک ٍفضَ صل گـ کَ لبػؿ 

امت ًْؿ تبثیؼٍ ىؼٍ ثـ ؿّی آى ؿا ثَ پبلل ُبی الکتـیکی تجؼیل ّ اف ٕـیك مین آى ؿا ثَ یک ٍفضَ ًوبیيگـ 

بػؿ عْاُین ثْػ کَ تَْیـ گـفتَ ىؼٍ اف هضل ُؼایت هی ًوبیؼ ّ ثَ ُویي ؿّه ثب کوک گـفتي اف ایي مینتن ل

ّجٔ ثبفؿمی ؿا ثب ثبالتـیي ّّْس ثَ ػّؿتـیي هضل اؿمبل ًوْػ ّ یب صتی آى تَْیـ ؿا ثـای هٖبلٞبت ثیيتـ 

 .ایي ّمیلَ ػؿ اًْاٛ ّ هؼل ُبی ثنیبؿ هتٌْٝی مبعتَ ّ هْؿػ امتفبػٍ لـاؿ هی گیـػ. ًوْػ

 

  Magnifiersررٍ تیي ُا     

اف ایي رِت ّمبیل کوکی اف لجیل لٌقُب . هٞوْال ػاهٌَ ػیؼ اًنبى ثـای ػیؼ ثنیبؿ ػلیك لٖٞبت هٌبمت ًوی ثبىؼ 

ثـاثـ ّ ػاهٌَ ػیؼ  1111تب  025لٌقُب هٞوْال ػؿ لؼؿت ُبی هغتلف ثیي . رِت تمْیت ػیؼ ثَ کبؿ ثـػٍ هی ىًْؼ 

. هیکـّهتـ هی ثبىؼ 1هیلیوتـ تب  1215ثیي  لؼؿت ىفبفیت آًِب. هیلیوتـ هتغیـ هی ثبىؼ 1205تب  89اف 

ػؿ فهبى اًتغبة .ػیگـ ّمبیل اف اًْاٛ هغتلف لٌقُب امتفبػٍ هی کٌٌؼهیکـّمکْپ ُب ، ؽؿٍ ثیي ُبی کْچک ّ 

هٞوْال ُـ چَ لؼؿت ثقؿگ . یک لٌق هی ثبینت ثَ لؼؿت ثقؿگ ًوبیی ، ػاهٌَ ػیؼ ّ هنبفتی کَ ثبیؼ لـاؿ گیـػ

ػاهٌَ صـکت ثَ ٝمت ّ رلْ یک لٌق ثنیبؿ کن عُْؼ ثْػ ّ ُوچٌیي اف ػاهٌَ ػیؼ ثنیبؿ  ًوبیی لٌق ثیيتـ ثبىؼ

 .کْچکتـی ًیق ثـعْؿػاؿ عْاُؼ ثْػ
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  Mirrors (Reflectors)آیٌَ ، تازتاب کٌٌذٍ ُا      

یب  لـاؿ ًؼاؿًؼػؿ ثْٞی اف ىـایٔ هزجْؿ ثَ امتفبػٍ اف آیٌَ ُب هی ثبىین،ثـای ثبفؿمی لٖٞبتی کَ ػؿ هنیـ ػیؼ 

لَٖٞ هبًٜ اف ػیؼ هنتمین ثبفؿك هی ىْػ ثب کوک گـفتي اف آیٌَ ُب هی تْاًین آى ثغو ُب ؿا  ىـایٔ لـاؿ گـفتي

 .ثبفؿمی ًوبیین 

ّ صؼاکخـ ( ایٌچ 14)هیلیوتـ  601خـ ػاهٌَ هٌبمت کَ ثتْاًین ثب چين غیـهنلش یک لَٖٞ ؿا ثبفؿمی ًوبیین صؼاک

ثٌب ثَ ًیبف آیٌَ ُب . آیٌَ ُبی ثبفؿمی ػؿ اًْاٛ هغتلفی مبعتَ ىؼٍ اًؼ.ًنجت ثَ مٖش لَٖٞ هی ثبىؼ 030ػؿ فاّیَ 

 .ثب لبثلیت ثبفّیی تبىْ ّ ػاؿای چـاٟ رِت تبهیي ًْؿ ػؿ هضل ثبفؿمی مبعتَ ىؼٍ اًؼ

 

 

 

  Automated Systemsضیطتن ُای اتْهاتیک      

کَ لؼؿت ػیؼى (  Machine Visionهبىیي ثیٌٌؼٍ ) مینتن ُبی اتْهبتیک ثبفؿمی چيوی ػؿ َٝـ رؼیؼ ثٌبم

 ػّؿثیي ّیؼّکبى  هبىیي ٝول ثبفؿمی ؿا تْمٔ  .ٍ ىؼٍ ؿا تفنیـ ّ اٝالم هی کٌؼػاىتَ ّ إالٝبت ػیؼ
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Videoco  یبCCD  ُب(Charged Coupled Device   ) لیقؿ ّ غیـٍ ، اًزبم ، إالٝبت ؿا ػؿ ، 

کبؿعبًَ  .ّ لجْلی یب ؿػی ؿا اٝالم هی کٌؼهیکـّپـّمنْؿ تزقیَ ّ تضلیل کـػٍ ّ إالٝبت ؿا ثب ػاػٍ ُب همبینَ 

مـٝت ثبفؿمی ؿا ثبال ثـػٍ ّ ػلت ثبفؿمی ؿا کَ ثَ ٝلت عنتگی ّ ُب ثب امتفبػٍ اف ایي تزِیقات اتْهبتیک 

ثـای هخبل کبؿعبًَ فْالػمبفی اف ػّؿثیي .آیؼ ؿا ثَ صؼاکخـ عْػ هی ؿمبًٌؼاًنبى پبییي هی  ىـایٔ هضیٖی ػؿ

کبؿعبًَ ُبی . ثـای ثبفؿمی ىوو ُبی ػاٟ ػؿ فهبى ٝجْؿ آًِب اف ؿّی غلتک امتفبػٍ هی کٌٌؼ CCDُبی 

ه ، صجبة فػگی ّ اتْهجیل مبفی اف ایي تزِیقات اتْهبتیک ثـای ثبفؿمی ٝیْة ؿًگ ثؼًَ هبىیي اف لجیل عـا

 .غیـٍ امتفبػٍ هی کٌٌؼ

 

  Lensesلٌسُا    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اف ایي ؿّ ػؿ فهبى اًتغبة یب . یکی اف ارقای هِن ػؿ ػمتگبٍ ُبی هْؿػ امتفبػٍ ػؿ ثبفؿمی لٌق ُب هی ثبىٌؼ 

عـیؼ یک ػمتگبٍ هی ثبینت ػؿثبؿٍ لبثلیت ُب ّ هضؼّػیت ُبی لٌق هْؿػ امتفبػٍ ػؿ آى ، اف لجیل ػاهٌَ ػیؼ ، 

ُوبًْٖؿ کَ ػؿ اىکبل ثبال . ؿا ثَ عْثی ثيٌبمین ٝوك ػیؼ، همؼاؿ ثقؿگٌوبیی ، ًضٍْ ىکنت ًْؿ ػؿ لٌقُب ّ غیـٍ
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ثـای ثقؿگٌوبیی . ّ تـاًک هْرْػ هی ثبىؼ( کبّ)، همٞـ ( گْژ)ػیؼین لٌقُب اف هٚـ ًْٛ ثـه ػاػٍ ىؼٍ هضؼة 

 لٌقُب ی گْژ یب تـاًک امتفبػٍ هی گـػػ اف

 یرنن ؿا ثب ثقؿگٌوبی ، تَْیـ آى ًْؿ هٌٞکل ىؼٍ اف رنن ثَ موت لٌق صـکت کـػٍ ّ پل اف ٝجْؿ اف لٌق

 .ػؿ فبٍلَ ای ػؿ پيت لٌق ثَ ُن ؿمیؼٍ ّ تيکیل هی گـػػ( هتٌبمت ثب همؼاؿ تضؼة ) 

 

 

. 

 

 

 

 : Depth Fieldػوك دیذ      

ٝوك ػیؼ ثـاثـ امت ثب آى همؼاؿ ربثزبیی ، کَ لَٖٞ هی تْاًؼ ربثزب ىْػ ثؼّى آًکَ تَْیـ آى رنن فْکْك 

(Focus )عبؿد گـػػ. 

 

 

 

 

 

 : Field of View     داهٌَ دیذ 

ػاهٌَ ػیؼ ثـاثـ امت ثب آى ػمتَ اف ًْؿ ُبی هٌٞکی ىؼٍ اف لَٖٞ کَ ػؿ هْافات هضْؿ هـکقی لٌق ّاؿػ لٌق  

ثب همؼاؿ ثقؿگٌوبیی ؿاثَٖ ػاهٌَ ػیؼ .ثَ ُن ؿمیؼٍ ّ تيکیل تَْیـ ػُؼ( Focus)ىؼٍ ّ ثتْاًؼ ػؿ ًمَٖ کبًًْی  

 .ثقؿگٌوبیی یک لٌق ثیيتـ ثبىؼ ، ػاهٌَ ػیؼ آى لٌق کْچکتـ عْاُؼ ثْػ یٌٞی ُـ چمؼؿ . ٝکل ػاؿػ 

 

Field of View =  M

I
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 : Focus $ Focal Lengthفاؾلَ ّ ًمطَ کاًًْی      

ػاهٌَ ػیؼ ثـاثـ امت ثب آى ػمتَ اف ًْؿُبی هٌٞکل ىؼٍ اف لَٖٞ کَ ػؿ هْافات هضْؿ هـکقی لٌق ّاؿػ لٌق ىؼٍ 

 .ثَ ُن ؿمیؼٍ ّ تيکیل تَْیـ ىْػ  Focusّ ثتْاًؼ ػؿ ًمَٖ کبًًْی  

Focal Length = 
2

Focus
 

 

 

 

 

 : Magnificationهمذار تسرگٌوایی     

ػاؿا ، همؼاؿ ثقؿگٌوبیی ّٞیف تـ یب لْی تـی ؿا  Convexityلٌقُب ثـ امبك همؼاؿ ثقؿگی یب کْچکی تضؼ ة 

یک لٌق ثـاثـ امت ثب اًؼافٍ تَْیـ ثَ اًؼافٍ عْػ رنن کَ ثـ  Magnificationهمؼاؿ ثقؿگٌوبیی . هی ثبىٌؼ

 .امبك فـهْل فیـ ثَ ػمت هی آیؼ
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 : Spherical Aberrationاًسراف کرّی     

ُـ چَ ٕیف ًْؿ ًقػیکتـ ّ هْافی ثب هضْؿ هـکقی ّاؿػ لٌق گـػػ ّّْس تَْیـ ثیيتـ عْاُؼ ثْػ کَ ایي اهـ 

رقّ ّٞف ُبی لٌق ثَ ىوبؿ  ایي عبٍیت . لٌق ثنتگی ػاؿػ   Convexity  ّ کْچکی تضؼة ثَ همؼاؿ ثقؿگی 

           .ّی لٌق کوتـ عْاُؼ ثْػثیيتـ ثبىؼ ، اًضـاف کـ( تضؼة ) گٌوبیی لٌق ُـ چَ همؼاؿ ثقؿ . ؿّػ  هی
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 لٌق تَضیش ىؼٍ ثتْاًین ػؿ لٌقُب ثب لؼؿت ثقؿگٌوبیی ثبال ّّْس تَْیـ ثیيتـی ػاىتَ ثبىین ثبیؼ افثـای ایٌکَ 

 . امتفبػٍ ًوبیین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Aspherical Lensلٌس غیر کرّی      

ُوبًْٖؿ کَ گفتَ ىؼ هی تْاى ثب اًزبم یکنـی تَضیضبت ثـ ؿّی مٖش لٌق، هيکل ّّْس تَْیـ ػؿ ایي 

ثـای ایي هٌْٚؿ ثب تکٌْلْژی ُبی رؼیؼ مٖش لٌق ؿا ثَ ٍْؿت چٌؼیي لٌق کْچک ػؿ . ثـٕـف ًوْػ لٌقُب ؿا 

ػؿ ىکل فیـ ًوًَْ ای اف . کـػى لٌق ّّْس تَْیـ ؿا اؿتمب هی ػٌُؼ Asphericalکٌبؿ ُن تـاه ػاػٍ ّ ثب 

اف آًزبیی کَ مبعت چٌیي لٌق ُبیی اصتیبد ثَ في آّؿی عبً ػاؿػ ، لؾا ایي ًْٛ . ایي لٌق ؿا هيبُؼٍ هی کٌیؼ 

 .لٌقُب ػاؿای لیوت ُبی ثبالیی هی ثبىٌؼ

 

 

 

 

 

 

 

 : Chromatic Aberrationتدسیَ رًگ در لٌس     

. ّ ُـ ٕیف ؿًگ ثب ْٕل هْد عبً عْػ ػؿ لٌق اًتيبؿ هی یبثٌؼ ًْؿ ػؿ فهبى ٝجْؿ اف ػاعل لٌق تزقیَ ىؼٍ 

ایي یکی . ایي اهـ مجت هی گـػػ تب ّّْس تَْیـ کبُو ّ یب ثبٝج اًضـاف ػؿ ًضٍْ ىکل گیـی تَْیـ گـػػ 

 هی ًبهٌؼ Chromatic Aberration ػیگـ اف ّٞف ُب ػؿ لٌق هی ثبىؼ ّ آى ؿا تزقیَ ؿًگی ػؿ لٌق 

 .ّ تغییـ ػؿ ًمَٖ کبًًْی ؿا هيبُؼٍ هی ًوبییؼ  ػؿىکل فیـ ىکنت ًْؿ
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 : Achromaticخاؾیت تی رًگی در لٌس   

فهبى ٝجْؿ اف ػاعل لٌق کَ ػؿ ثبال تّْیش ػاػٍ ىؼ ، ثب ثـای ثـٕـف ًوْػى ّٞف لٌق اف ًٚـ تزقیَ ًْؿ ػؿ 

ًْؿ پل اف ٝجْؿ اف ػاعل ایي ًْٛ لٌق ىکنت ًْؿ ؿا . امتفبػٍ تـکیجی اف لٌقُب هی تْاًین لٌق ؿا تَضیش ًوبیین 

اًتيبؿ  ًْؿ ؿا ثب ُوبى ىـایٖی کَ ّاؿػ لٌق گـػیؼٍ ؿاتَضیش ًوْػٍ ّ ثب یک مْ ًوْػى ٕیف ُبی هغتلف ، 

 .ػؿ ىکل فیـ ًوًَْ ای اف تـکیت لٌق ُب ، رِت تَضیش ىکنت ًْؿ ًيبى ػاػٍ ىؼٍ امت  .ػُؼ 

 

 

 

 

 

 

 

 : Image Aberrationدگرگًْی در تسرگٌوایی    

هی ثبىٌؼ ّ ػؿ  Aberration  Sphericalلٌقُبی اؿفاى لیوت هْرْػ ػؿ ثبفاؿ ػاؿای هٞبیت اًضـاف کـّی

ػؿ فهبى اًتغبة ّ یب عـیؼ یک لٌق هی ثبینت صتوب لٌق . ثقؿگٌوبیی ارنبم ، تَبّیـ ؿا ػگـگْى هی کٌٌؼ  ٌُگبم 

ثـای ایي هٌْٚؿ هی تْاى اف یک ٍفضَ چِبؿعبًَ مبػٍ هخل ىکل . ؿا ثـای ایي ًْٛ ٝیت چک ّ آفهبیو ًوْػ 

ُبی هغتلفی اف رولَ اىکبل فیـ  ، تَْیـ ؿا ثَ ىکلػؿ ٍْؿتیکَ لٌق ػاؿای ٝیت ثبىؼ . فیـ امتفبػٍ ًوْػ 

اهب اگـ لٌق ػاؿای کیفیت هٖلْة ثبىؼ چِبؿعبًَ ؿا فمٔ ثَ صبلت ثقؿگ ىؼٍ ًيبى هی ػُؼ ّ . ًيبى هی ػُؼ 

 .تغییـی ػؿ ىکل کلی آى ثْرْػ ًغْاُؼ آّؿػ 
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 تدِیسات اًذازٍ گیری

  Rollerعٔ کو   

ایٌچی هی ثبىؼ کَ ػاؿای ػؿرَ ثٌؼی  6 فْالػ فًگ ًقىیکی اف مبػٍ تـیي ّمبیل اًؼافٍ گیـی ْٕل ، عٔ کو 

ػؿ فهبى امتفبػٍ ّ ثـای ثبال ثـػى ػلت ػؿ اًؼافٍ گیـی مٞی هی ىْػ کَ هجؼا ْٕل ػؿ . هتـ هی ثبىؼ 12106تب 

عٔ کو ؿا ثَ ٍْؿت ٝوْػی ثـ ؿّی ىـّٛ ىْػ ّ ًَ اف ٝؼػ ٍفـ ّ ُوچٌیي  0فهبى اًؼافٍ گیـی اف ٝؼػ 

 .مٖش لـاؿ ػُیؼ تب ػؿرَ ثٌؼی ُب ػؿ ًقػیک تـیي صبلت ثَ مٖش لَٖٞ لـاؿ گیـػ ، هيبثَ ىکل فیـ

 

 

 

 

 

 

  Caliperکْلیص      

اًْاٛ ثنیبؿ فیبػ ّ گًْبگًْی اف کْلیل . اف کْلیل ثـای اًؼافٍ گیـی ْٕل ّ لٖـ لٖٞبت امتفبػٍ هی ىْػ 

ػؿ ًْٛ عْاًؼى غیـ هنتمین . تْاى ثَ ٍْؿت هنتمین ّ غیـ هنتمین اٝؼاػ ؿا ثَ هب ًيبى ػُؼ  کَ هیمبعتَ ىؼٍ 

 .هٖبثك ىکل فیـ هی تْاى اًؼافٍ هْؿػ ًٚـ ؿا هيغٌ ّ آى ؿا ثـای اًؼافٍ گیـی هٌتمل ًوْػ 
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َ ی پبیَ ُبی آى ػؿ ثـای هخبل ػؿ اًؼافٍ گیـی لٖـ عبؿری یک لْلَ ْٕؿی ثبیؼ کْلیل ؿا تٌٚین ًوْػ تب ػّ لج

ایٌچ  0264اگـ ػؿ فهبى امتفبػٍ ػلت الفم اتغبؽ ىْػ هی تْاى اًؼافٍ ُب ؿا ثب ػلت . ثِتـیي لنوت لْلَ لـاؿ گیـًؼ

تْاًؼ  کْلیل ُب هیایي ًْٛ اف. مبعتَ ىؼٍ اًؼکْلیل ُب ثب لبثلیت عْاًؼى هنتمین ػؿ اًْاٛ هغتلفی . هيغٌ ًوْػ 

عٔ کو ّ یک فک هتضـک تيکیل ىؼٍ ّ یب اف ًْٛ ٝمـثَ ای ّ یب ػیزیتبلی ثـای اف ًْٛ ثنیبؿ مبػٍ کَ اف یک 

ثنیبؿ مبػٍ  ّ ػیزیتبلی ٝمـثَ ای کبؿ ثب کْلیل ُب ی(. 0ىکل ىوبؿٍ )اًؼافٍ گیـی ُبی ثنیبؿ ػلیك ثَ کبؿ ؿًّؼ 

. ثبىؼ اف مغت تـیي ًْٛ ُبی کْلیل اف رِت عْاًؼى اًؼافٍ هی Vernierکْلیل ُب ی کيْیی . هی ثبىؼ

لنوت  01ُـ ایٌچ ثـ ؿّی ایي ثؼًَ اٍلی ثَ .کيْی ایي کْلیل ػاؿای ػؿرَ ثٌؼی حبثت ّ صک ىؼٍ هی ثبىؼ 

لنوت ػیگـ تمنین گـػیؼٍ کَ ثؼیي تـتیت ُـ عٔ  4هنبّی تمنین ىؼٍ امت کَ ػؿ ًِبیت ُـ ػؿرَ آى ًیق ثَ 

تفبّت ثیي تمنین ثٌؼی . منین ىؼٍ امت لنوت ت 15عٔ کو ؿّی فک هتضـک ثَ . ایٌچ هی ثبىؼ  0241ًوبیبًگـ 

ایٌچ ّ  تمنیوبت فک  0241ثٌبثـایي چْى تمنیوبت اٍلی ثـاثـ . اف تمنیوبت اٍلی هی ثبىؼ  0215ثـاثـ ثب 

 .ؿا اًؼافٍ گیـی ًوبیؼ 12110ایٌچ یب  020111تمنیوبت اٍلی هی ثبىؼ ، کْلیل لبػؿ امت تب  0215هتضـک 
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 Gauges (Micrometers)   Mechanical(ّهترُاهیکر)گیح ُای هکاًیکی 

 ثنیبؿ فیبػی تٌْٛ  ػاؿای  یذ ُبایي گ ؼکبؿ هی ؿًّ   ثَ ػلیك   ثنیبؿ   ُبی ایي ًْٛ گیذ ُب ثـای اًؼافٍ گیـی

ثبىٌؼ ّ لبػؿًؼ تب اًؼافٍ ُبی ػاعلی ّ عبؿری لٖٞبت ، اًؼافٍ گیـی لٖٞبت ٍبف ، هضؼة ، ػًؼاًَ ػاؿ، ّ  هی

 .هيغٌ ًوبیٌؼامتْاًَ ای 

ایي گیذ ُب یک ًْٛ اف کْلیل ُب هی ثبىٌؼ کَ ثب چـعو ُـ ػّؿ ػؿ لنوت اًتِبیی همؼاؿ ربثزبیی فک ؿا 

. ثـای ىٌبعت ػلیك تـ ایي ّمیلَ الفم امت لنوت ُبی گًْبگْى ایي ّمیلَ ؿا ثِتـ ثيٌبمین.ّىغٌ هی ًوبیؼ

لٖٞبت ایي . ؼؿد ّ چـط ػًؼٍ امت ایي گیذ ىبهل ثؼًَ اٍلی ، یک ًيیوٌگبٍ ، فک کيْیی ، ثؼًَ امتْاًَ ای ه

. ًيیوٌگبٍ اًزبم هی ىْػ ( کيْیی)اًؼافٍ گیـی ثیي فک هتضـک . هيبُؼٍ هی کٌیؼ 2گیذ ؿا ػؿ ىکل ىوبؿٍ 

 0/025   ـاثثـا ثٌبثـایي ثب یک ػّؿ چـعو آى تمنین ىؼٍ ،  ایٌچ ـلنوت ثَ افای ُ 40اًتِبی گیذ ثَ  ؿلبٍک

 .ایٌچ عْاُؼ ثْػ
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 Welding Gaugesگیح ُای خْظ 

اًْاٛ هغتلف گیذ ُب کَ ثَ ْٕؿ هٞوْل هْؿػ امتفبػٍ ػؿ ثبفؿمی رْه لـاؿ هی گیـًؼ ىبهل گیذ ُبی کوجـیذ، 

 .ثبىؼ ّ غیـٍ هی Hi-Loگیذ رْىِبی فیت ّ گیذ 

 :ػاؿًؼ ٝجبؿتٌؼ افرْىکبؿی ّٙبیفی ؿا کَ گیذ ُبی 

 رْىکبؿی کٌتـل اثٞبػی لٖٞبت ّ اتَبالت آهبػٍ ىؼٍ ثـای  -0

 رْىکبؿی کٌتـل فاّیَ پٌذ لجَ لٖٞبت آهبػٍ ىؼٍ ثـای  -1

 کٌتـل فْاٍل الفم ثیي لٖٞبت فهبى هًْتبژ -2

 کٌتـل لٖٞبت لجل ّ ثٞؼ اف هًْتبژ اف ًٚـ ُن مٖش ثْػى -3

 رْىکبؿی کٌتـل اثٞبػ رْىِبی تکویل ىؼٍ ٕجك ًميَ ثٞؼ اف  -4

 ىؼٍرْىکبؿی کٌتـل ّ اًؼافٍ گیـی ٝیْة اصتوبلی ؿّی مٖش لٖٞبت  -5

الجتَ گیذ ُبی هْؿػ امتفبػٍ ػؿ ثبفؿمی رْه ثنیبؿ هتٌْٛ هی ثبىؼ،  ثْٞی اف ایي گیذ ُب تک هٌْٚؿٍ ّ 

 .ثْٞی اف آًِب ثَْؿت چٌؼ هٌْٚؿٍ ٕـاصی ّ مبعتَ ىؼٍ اًؼ

 

 Filltگیح فیلت 

یکی اف تزِیقاتی کَ هٞوْال ػؿ آفهبیو ثبفؿمی رْه ّ چيوی ثَ کبؿ ثـػٍ هی ىْػ، گیذ اًؼافٍ گیـی رْه 

ثَ کبؿ ( هیلیوتـ  25تب  3)ایٌچ  1تب   1/8ایي گیذ ثیيتـ ثـای اًؼافٍ گیـی گـػٍ رْه ثب اًؼافٍ . فیلت هی ثبىؼ

 3ػؿ ىکل ىوبؿٍ . ؿا ًیق اًؼافٍ گیـی ًوْػ  تْاى تضؼة ّ تٞمـ گـػٍ رْه ثب ایي گیذ ُب ُوچٌیي هی. ؿّػ هی

 .ًوًِْبی اف ایي گیذ ًيبى ػاػٍ ىؼٍ امت

 

 

 

 

 

 

 

 گیح ُای چٌذ هٌظْرٍ 

. یک گیذ چٌؼ هٌْٚؿٍ لبػؿ ثَ اًزبم چٌؼیي اًؼافٍ گیـی تضؼة ّ تٞمـ رْه، گـػٍ رْه ّ اًؼافٍ ؿیيَ هی ثبىؼ

ػؿ اػاهَ ثَ . اىبؿٍ ًوْػ AWSّambridge( Palmgren)تْاى ثَ گیذ ُبی  اف اًْاٛ ایي ًْٛ گیذ هی

 .تّْیش ػؿثبؿٍ ایي گیذ ُب هی پـػافین
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 AWS( Palmgren)گیح 

. ْػىػیؼٍ هی  4رْه هی ثبىؼ کَ ػؿ ىکل ىوبؿٍ  ًؼافٍ گیـی ا ُبی یکی ػیگـافگیذ Palmgren AWSگیذ

 ایي گیذ لبػؿ ثَ اًؼافٍ گیـی . تْاى امتفبؽٍ ًوْػ ایي گیذ ثـای تٞییي هيغَبت رْه ُبی گْىَ ای ّ لجَ ای هی

 8ّ3مبیق رْه فیلت ، اًؼافٍ گلْگبٍ رْه کبّ ّگْژ، اؿتفبٛ گـػٍ رْه ّ فبٍلَ ػُبًَ ؿیيَ ثب اًؼافٍ ُبی 

 .هیلیوتـ ؿا چک ّ اًؼافٍ گیـی ًوْػ

 AWSؿّه اًؼافٍ گیـی هيغَبت رْه ثب گیذ  

 .ًيبى ػاػٍ ىؼٍ امت AWSػؿ ىکل فیـ ؿّه ُبی هغتلف کبؿ ثب گیذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambridge گیح کوثریح

هْمنهَ رهْه ىهِـ    .یکی ػیگـ اف اًْاٛ هتٌْٛ گیذ ُبی اًؼافٍ گیـ رْه هی ثبىؼ  Gambridgeگیذ کوجـیذ 

       ایههي ّمههیلَ ثههب.امههت گـػیههؼٍ ًههبم هيههِْؿ ثههَ ایههي ػلیههل گههیذ هههی ثبىههؼ ّ ثههَ ُوههیي ـاس ایههيٕههکيههْؿاًگلیل  کوجههـیذ

ْاى فاّیَ پظ لجَ لَٖٞ، مبیق، اًؼافٍ گلْگبٍ رْه فیلت، اًؼافٍ ٝوك آًؼؿکبت ّ اؿتفبٛ گـػٍ رْه ؿا اًؼافٍ ت هی

ایي گیذ چٌؼ هٌٚهْؿٍ لهبػؿ    .هيبُؼٍ هی ًوبییؼ 5ًوًَْ ای اف کبؿثـػُبی ایي گیذ ؿا ػؿ ىکل ىوبؿٍ . وْػًگیـی 

 :ثبىؼهی ثَ اًؼافٍ گیـی هْاؿػ فیـ ػؿ ّاصؼ ُبی ایٌچ ّ هیلیوتـ 

   

 اؿتفبٛ گـػٍ رْه -      (ػؿرَ 60تب  0)فاّیَ آهبػٍ مبفی  -

 ٝؼم ُن تـافی  -(          گـػٍ رْه (اّبفَ فلق رْه  -

 اًؼافٍ گیـی گلْیی رْه گْىَ ُب -        Undercatٝوك ثـیؼگی لجَ ُب  -

 مبق گـػٍ رْه -    Pittingٝوك عْػؿگی مٖش لَٖٞ  -
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 Hi-Loگیح 

عبؿری اتَبالت لْلَ  ّ   ػاعلی  هی ىْػ ثـای اًؼافٍ گیـی ُن تـافی ًٍیق ًبهیؼ mismatchایي گیذ کَ گیذ 

 ّ گیذ ػؿ آّؿػٍ هی ىْػ تب ٝؼم ُنثٞؼ اف ّاؿػ کـػى ّ فـاؿ ػاػى گیذ، پیچ اًگيتی ؿا ثنتَ . ثَ کبؿ هی ؿّػ

 .ًيبى ػاػٍ ىؼٍ امت 6ػؿ ىکل ىوبؿٍ . ـافی هيغٌ هی ىْػت

 :یذ هی تْاًؼ ثـای اًؼافٍ گیـی ُبی فیـ ًیق ثَ کبؿ ؿّػایي گ

 ٝؼم ُن تـافی ػاعلی  -اؿتفبٛ گـػٍ رْه               -

  ّغبهت ػیْاؿٍ رْه -          fit-upفبٍلَ اتَبل  -
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 4فؿل                                                         

 

 

                       SMAW   خْظ لْضی تا الکترّد رّپْظ دار                      •
 

               GTAW خْظ لْضی تا الکترّد تٌگطتٌی ّ گاز خٌثی •
   
                  GMAW      خْظ لْضی تا الکترّد فلسی ّ گاز هسافظ         •

                                 
                     Saw                                 لْضی زیر پْدریخْغکاری  •

                
 FCAW                  الکترّد هغسدار -لْضی تاخْغکاری  •
 
                        Brazing & Soldering      خْظ ترًح ّ لسین کاری •
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   لْك الکتـیکی رْىکبؿی ی ثب اًْاٛ ؿّىِبی آىٌبی 

 (لْك ػمتیرْىکبؿی )لْمی ثب الکتـّػ پْىو ػاؿ رْىکبؿی ؿّه 

Shielded   Metal  Are  Welding (SMAW) U.S                                                                      

Manual    Are  Welding (MMA) U.K                                                                                      

، رـیبى ثـق رْىکبؿی ػؿ ایي ؿّه . هی ثبىؼرْىکبؿی ، یکی اف هتؼاّلتـیي ؿّىِبی رْىکبؿی ایي ؿّه 

اف ػاعل الکتـّػ ٝجْؿ کـػٍ ّ لْك الکتـیکی تيکیل ىؼٍ ثیي الکتـّػ ّ لَٖٞ هْؿػ ًٚـ، هْرت ؽّة ىؼى 

اف ٕـف ػیگـ ایي فـآیٌؼ ثبٝج ؽّة ىؼى عْػ . گـػػ هیرْىکبؿی مٖش فلق پبیَ یب لجَ ُبی اتَبل هْؿػ 

ب ًقػیک کـػى الکتـّػ ثَ لَٖٞ لْك ث. الکتـّػ ّ تقؿیك هْاػ هؾاة ثَ ػاعل صّْچَ هؾاة رْه هی گـػػ

ثَ هضِ ثـلـاؿی لْك ، ْٕل لْك ؿا حبثت ًگَ ػاىتَ ّ ثب هی ثبینت الکتـیکی تيکیل هی گـػػ ّ رْىکبؿ 

ىکل فیـ ًوبیی اف .ؿا اًزبم ػُؼرْىکبؿی ٝول هؾاة ؿیقی رْىکبؿی صـکت یکٌْاعت ػمت ػؿ ْٕل هنیـ 

 .ػُؼ ؿا ًيبى هیرْىکبؿی ایي ؿّه 
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 :ػمتَ تمنین ًوْػ3تْاى ثَ  هْؿػ هَـف ػؿ ٌٍٞت اهـّفی ؿا هیرْىکبؿی ػمتگبٍ ُبی 

i- ٍهتٌبّة  رْه تـاًنفْؿهبتْؿی یب تـاًل، کَ لبػؿ ثَ تْلیؼ رـیبى ػمتگب (AC  ) رْىکبؿی ثـای ٝولیبت

 .هی ثبىؼ

-ii  ػمتگبٍ رْه تـاًنفْؿ هبتْؿی ُوـاٍ ثب مینتن یکنْ مبف رـیبى(DC  ) ٍؿکتیفبیـ رْىکبؿی کَ ثٌبم ػمتگب

Rectifier ثب رـیبى هنتمین رْىکبؿی اف ایي ػمتگبٍ ثـای . ًیق هٞـّف هی ثبىؼDirect Current   ٍامتفبػ

 .هی ىْػ

 :ؼ ثَ ػّ صبلت فیـ هْؿػ امتفبػٍ لـاؿ گیـػهی تْاًلٖجیت ػؿ رـیبى هنتمین 

هٌفی رـیبى ثَ الکتـّػ ّ لٖت هخجت ثَ لَٖٞ هتَل ػؿ صبلت اّل اتَبل لٖت ُب ثؼیي تـتیت امت کَ لٖت 

 :یٌٞی الکتـئؼ ػاؿای لٖت هٌفی ّ لَٖٞ ػاؿای لٖت هخجت هی ىْػ کَ ثـاثـ عْاُؼ ثْػ ثب. هی گـػػ

DCEN - Direct  Current Electrode Negative OR                                                                                                      

DCSP -Direct   Current Straight Polarity                                                                                                                  

                                                                                           

ثَ ُویي ػلیل ػؿ ایي ؿّه تمـیجب 
3

2 صـاؿت ایزبػ ىؼٍ تْمٔ لْك الکتـیکی ػؿ لَٖٞ تْلیؼ گـػیؼٍ ّ   
3

1 

 .صـاؿت ػؿ الکتـّػ عْاُؼ ثْػ

 :ٝجبؿتٌؼ افرْىکبؿی ًکبت هِن ػؿ ایي ؿّه 

 .پبییي الکتـّػ ّ همؼاؿ ؽّة ػؿ لَٖٞ ثبال عْاُؼ ثْػ مـٝت ؽّة ىؼى -الف

 .رْه ثب ًفْؽ ثیيتـ ّ ثب اصتوبل ٝیت کوتـ ػؿ همٖٜ رْه ُوـاٍ عْاُؼ ثْػ -ة

کَ لٖت هخجت رـیبى ثَ الکتـّػ هتَل ّ رـیبى هٌفی ثَ  هی ثبىؼػؿ صبلت ػّم ًیق اتَبل لٖت ُب ثؼیي تـتیت 

 :ثـاثـ عْاُؼ ثْػ ثب، کَ هی گـػػلَٖٞ کبؿ هْؿػ ًٚـ ٍّل 

DCEP-Direct Current Electrode Positive OR                                                                       

DCRP-Direct Current Reverse Polarity                                                                    

ثَ ُویي ػلیل ػؿ ایي ؿّه تمـیجب 
3

صـاؿت ایزبػ ىؼٍ تْمٔ لْك الکتـیکی ثَ لَٖٞ ّاؿػ ىؼٍ ّ  1
3

صـاؿت  2

 .ػؿ الکتـّػ عْاُؼ ثْػ

 :ٝجبؿتٌؼاف رْىکبؿی ًکبت هِن ػؿ ایي ؿّه 

 .عْاُؼ ثْػمـٝت ؽّة ىؼى مین رْه ثبال ّ همؼاؿ ؽّة لَٖٞ پبییي  -الف

 لؼؿت ًفْؽ رْه پبییي -ة

 .رْه ػاؿای ٙبُـ ّ گـػٍ رْه هٌٚن ّیکٌْاعت تـ عْاُؼ ثْػ-د
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iii-  ػمتگبٍ ُبی رْه ژًـاتْؿی کَ تْلیؼ رـیبى ُبی ثـق هنتمینDC  ًْٛ ًّوْػٍ ّ هيبثَ ؿکتیفبیـ هی تْاى ػ

 .ؿا ػؿ ٝولیبت اٝوبل ًوْػرْىکبؿی رـیبى 

 :ٝجبؿت امت افرْىکبؿی ًکبت هِن ثبفؿمی ػؿ ایي ؿّه 

 رْىکبؿی تزِیقات  -1

 الکتـّػ -2

 .ثبفثیٌی ًوْػرْىکبؿی ؿا لجل اف ىـّٛ ثَ ٝولیبت رْىکبؿی ثبیؼ کلیَ تزِیقات 

 لْضی تا الکترّد پْغع دارخْغکاری هْارد هؿرفی در رّظ 

. ثبىؼ هیلیوتـ هی 8تب  1هیلیوتـ ّ لٖـ  350الی  150ثَ ْٕل ( مین)ثْٖؿکلی الکتـّػ ىبهل یک هغقی فلقی 

تِیَ  Steel Rimmedایي مین هٞوْال اف رٌل کن اؿفه آُي . پْىیؼٍ ىؼٍ امت  Fluxایي مین ثب یک الیَ 

ؿا یک ٝولیبت ؿیغتَ گـی کْچک تَْؿ ًوْػ ّ ثٌبثـایي اصتیبد ثَ هْاػی رْىکبؿی ٝول  وی تْاىمىؼٍ ّ 

ایي پْىو هخل میلیکْى ثب . ـفتي ًبعبلَی فلق هؾاة ػاؿػ کَ پْىو الکتـّػ ایي ّٙیفَ ؿا اًزبم هیؼُؼـای گث

رؾة اکنیژى فلق هؾاة ّ تجؼیل ىؼى ثَ اکنیؼ میلیکْى ، ثٌْٞاى یک هبػٍ هضبف٘ فلق رْه ػؿ ثـاثـ اکنیؼٍ 

 .هٌگٌق ثبٝج ثِجْػ لؼؿت ّ مغتی ػؿ فلق رْه هی گـػػ % 1/6ىؼى، ّ یب 

 

 :ْاػ ُبی ػیگـ ًیق ػؿ ُویي ؿامتب تبحیـات گًْبگًْی ػاؿًؼ کَ هی تْاى ثَ هْاؿػ فیـ اىبؿٍ ًوْػه

 کوک ثَ تيکیل لْك الکتـیکی  -1

 کوک ثَ ثـلـاؿی یک لْك پبیؼاؿ -2

 تْلیؼ گبف هضبف٘ لْك ّ صّْچَ هؾاة -3

 تَفیَ ّ تویق ًوْػى فلق هؾاة رْه  -4

 رْه اف مـػ ىؼى مـیٜتيکیل گل رْه ثـای هضبفٚت فلق  -5

 تقؿیك الوٌت ُبی اف ػمت ؿفتَ ثَ فلق رْه -6

 کٌتـل همؼاؿ ُیؼؿّژى فلق رْه -7

الکتـّػ ُب ثـ امبك مبعتبؿ پْىيی  ثْرْػ آّؿػى یک صبلت هغـّٕی ػؿ مـ الکتـّػ ثـای ُؼایت لْك -8

 :کٌینػؿ فیـ گـٍّ ثٌؼی کلی الکتـّػ ُب ؿا هيبُؼٍ هی . عْػ ػمتَ ثٌؼی ىؼٍ اًؼ
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 گرٍّ
هْاد تػکیل 

 دٌُذٍ
 هْارد اضتفادٍ گاز هسافظ

A 5.1     

AWS 

 ؿتیلی

Rutile 

 تیتبًیْم

Titania 

 ػی اکنیؼ کـثي

CO2 

 هَبؿف ٝوْهی

General 

Purpose 

 E6013  

 للیبیی

Basic 

 تـکیجبت کلنیْم

Calcium   

compounds 

 ػی اکنیؼ کـثي

CO2 

 کیفیت ثبال

High   

quality 

  E7018  

 ملْلقی

Cellulose 

 ملْلق

Cellulose 

 ُیؼؿّژى

Hydrogen 

 پبك ؿیيَ

Pipe  root  

runs 

E6010  

 

الفم ثَ ؽکـ امت الکتـّػ ُب لجل اف هَـف ثبینتی کبهال تویق ، عيک ثب پْىو مبلن ّ تـک ًغْؿػٍ ّ هغقی 

ؿْٕثت اًزبم گیـػ ّ فمٔ ػؿ فلقی ثؼّى ؿًگ ثْػٍ ّ ُوچٌیي ًگِؼاؿی الکتـّػ ُب ثبیؼ ػؿ ربی عيک ّ ثؼّى 

ثَ ْٕؿ کلی ػؿ ٌُگبم امتفبػٍ اف الکتـّػ ُب ًکبت فیـ ؿا ثبینتی .هْلٜ امتفبػٍ ثبیؼ اف ػاعل ثنتَ عبؿد ىًْؼ

 :ؿٝبیت ًوْػ

 c°350الکتـّػ ُبی للیبیی ؿا ثبیؼ ٕجك تٍْیَ مبفًؼٍ عيک ًوْػ یب صؼالل ثوؼت یک مبٝت ػؿ ػهبی ( الف

ًگِؼاؿی کـػ تب  c°150عيک گـػًؼ ّ پل اف آى ػؿ گـم عبًَ ای ثب ػهبی تمـیجی  ًگِؼاؿی ًوْػٍ تب کبهال

 .ػٍ آًِب فـا ؿمؼبفهبى امتف

ؿا ػؿ ىـایٔ هٞوْلی ًگِؼاؿی   الکتـّػ ُبی ملْلقی ًیبفی ثَ عيک ًوْػى ًؼاىتَ ّ ٍـفب ایي الکتـّػُب(ة

 .لـاؿ ػٌُؼ c°40ػؿ هضیٔ ُبی ثنیبؿ هـْٕة ثِتـ امت الکتـّػ ُب ؿا ػؿ گـػ عبًَ ، تب ػهبی . هی کٌٌؼ

 

   AWSغٌاضایی الکترّد ُای رّ پْظ دار طثك اضتاًذارد

 ؿلوی ثـ 5ب ؿلوی ی 4ىـّٛ ىؼٍ ّ پل اف آى یک ٝؼػ  Eٕجك ایي امتبًؼاؿػ الکتـّػُبی ؿّپْه ػاؿ ثب صـف 

 .ؿّی الکتـّػ ػؿد هی گـػػ 

 
 
 
E-XXXX    هبًٌؼ = E-6013 ّ E-7018 
E-XXXXX هبًٌؼ = E-11018       
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ػّ ؿلن اّل اف موت چپ ػؿ الکتـّػ ُبی چِب ؿلوی یب مَ ؿلن اّل اف موت چپ ػؿ الکتـّػ ُبی پٌذ ؿلوی، 

ّـة ىًْؼ، ثیبًگـ صؼالل امتضکبم کييی ًِبیی فلق رْه ثـ صنت ّاصؼ پًْؼ ثـ  1000ٌُکبهی کَ ػؿ ٝؼػ 

 :هخبل. هی ثبىؼ   (PSI)ایٌچ هـثٜ

 PSI    60*1000= 60000 6013       Eکييی فلق رْه ثـ صنت  صؼالل امتضکبم                         

 PSI             70*1000= 70000  E7018صنت صؼالل امتضکبم کييی فلق رْه ثـ                       

ثْٖؿ کلی صبالت . ثب الکتـّػ هی ثبىؼرْىکبؿی ػؿ ایي ًبهگؾاؿی ؿلن ػّم موت ؿامت ًيبى ػٌُؼٍ صبلت 

 :ػؿ یکی اف آى ّّٞیت ُب ٍْؿت هی گیـػ ٝجبؿت امت اف رْىکبؿی هغتلفی کَ 

 توبهی صبالت  -1

 توبهی صبالت ثغیـ اف ٝوْػ ؿّ ثَ پبییي -2

 E -2051   رْىکبؿی صبلت ّ هْلٞیت                                    ًفْؽی تغت ّ فیلت افمی               -3

 E -8011   رْىکبؿی صبلت ّ هْلٞیت                                                           فمٔ ًفْؽی تغت -4

 ًفْؽی تغت ّ ٝوْػ ؿّ ثَ پبییي  -5

ٕجك رؼّل فیـ رْىکبؿی ُوچٌیي اّلیي ؿلن اف موت ؿامت ًيبى ػٌُؼٍ ًْٛ پْىو ّ لٖجیت هْؿػ امتفبػٍ ػؿ 

 .هی ثبىؼ

                                     E-2510ًْٛ لٖجیت ّ پْىو الکتـّػ                                                

 E - 8110ًْٛ لٖجیت ّ پْىو الکتـّػ                                               

ىوـٍ ؿّی 

 الکتـّػ
 ًْٛ پْىو ًْٛ رـیبى

1 DC ملْلقی 

0 DC/AC ملْلقی 

1 DC/AC ؿتیلی 

2 DC/AC ؿتیلی 

3 DC/AC ؿتیلی ثب پْػؿ آُي 

4 DC للیبیی 

5 DC/AC للیبیی 

1 DC/AC 
پْػؿ آُي ّ اکنیؼ 

 آُي

8 DC/AC للیبیی ثب پْػؿ آُي 
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 (آرگْىخْغکاری )لْضی تا الکترّد تٌگطتٌی ّ گاز زافظ خٌثیخْغکاری 

Gas Tungsten Are Welding (GTAW) U.S.A 

Tungsten Inert Gas (TIG) U.K 

 

رْىکبؿی ػؿ ایي ؿّه ثب ثـلـاؿی لْك الکتـیکی ثیي الکتـّػ تٌگنتٌی غیـ هَـفی ّ لَٖٞ کبؿ ٝولیبت 

رْىکبؿ ثب . لْك ایزبػ ىؼٍ ثبٝج ؽّة ىؼى مٖش لَٖٞ ّ تيکیل صّْچَ رْه هی گـػػ. اًزبم هی ىْػ

ؿا اًزبم هی ػُؼ،ُوچٌیي هضیٔ رْىکبؿی ؿیقی ّ ًقػیک ًوْػى ًْک مین رْه ّ توبك ػاػى آى ٝول هؾاة 

OHإـاف رْه ًٚیـ گبف(  Ar)لْك ّ صّْچَ رْه تْمٔ ػهیؼٍ ىؼى گبف هضبف٘ ثی احـ ّ عٌخی آؿگْى  2
,

2O  ,
2N  ,

2CO غیـٍ رلْگیـی ثَ ٝول هی آیؼ ّ. 

 :ٌٍٞت ؿّف ػًیب ثَ ػّ ٕـیك فیـ اًزبم هی گیـػرْىکبؿی ایي ؿّه 

 ((Manual  ػمتی TIGرْىکبؿی -0

 (Automatic)اتْهبتیک  TIGرْىکبؿی  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ٝجبؿتٌؼ اف رْىکبؿی هْاػ هَـفی ثـای ایي ؿّه 

 Ar+Heیب هغلْٕی اف ُـ ػّ گبف  ّ Arآؿگْى  Heّ گبف هضبف٘ هخل ُلیْم  -0

 :رْىِبی هتٌبمت ثب ًْٛ لٖٞبت، ًٚیـمین  -1

 مین رْه فْالػی کن کـثي -الف

 مین رْه فْالػی فًگ ًقى -ة

 مین رْه غیـ آٌُی ًٚیـ آلْهیٌیْم ّ غیـٍ -د

 :ًٚیـ. ػؿ ایي ؿّه هی تْاًؼ اف رٌنِبی هغتلف ثبىؼ رْىکبؿی هْؿػ ًٚـ ثـای  Material لَٖٞ کبؿ

  

 آلیبژُبی تیتبًیْهی  -فْالػُبی کـثٌی ّ یب آلیبژی                                     ػ -الف
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 آلیبژُبی هنی  -فْالػُبی فًگ ًقى                                               ٍ -ة

 ًیکلی  آلیبفُبی -آلیبژُبی آلْهیٌیْم                                                  ّ -د

 :الکترّد ُای تٌگطتٌی

ثْػٍ ّ ػؿ صیي (  Tm=3400°c)ثـلـاؿ کٌٌؼٍ لْك الکتـیکی اف رٌل تٌگنتي  TIGرْىکبؿی ػؿ ؿّه 

 .هَـف ًوی ىْػرْىکبؿی 

 :ثبىؼ ایي الکتـّػُب ػؿ اًْاٛ هغتلف فیـ ػؿ ثبفاؿ هْرْػ هی

پبیؼاؿی  ACیب رـیبًِبی هتٌبّة یب رْىکبؿی رِت  EWP  یب ( مجق ؿًگ)  عبلٌ الکتـّػ تٌگنتٌی  -0

ایي الکتـّػ ٙـفیت ٝجْؿ رـیبًِبی فیبػ ؿا ًؼاىتَ . DCRPیب رـیبى  ACثب رـیبًِبی رْىکبؿی لْك ٌُگبم 

 .عبٍیت مبٕٜ ًوْػى الکتـّى ػؿ آى ّٞیف هی ثبىؼ. ّ اف صؼاکخـ ٙـفیت ایي الکتـّػ ًوی تْاى امتفبػٍ ًوْػ 

ّ  ACثب رـیبى هتٌبّة رْىکبؿی رِت  EWZR( مفیؼ ؿًگ) کًْیْم ػاؿالکتـّػ تٌگنتٌی آلیبژ فیـ  -1

ػاؿای پبیؼاؿی . هی ثبىؼهٞوْال ایي الکتـّػ ربیگقیي الکتـّػ عبلٌ . هْؿػ امتفبػٍ لـاؿ هیگیـػ DCهنتمین 

ْک ًػّام . تثْػٍ ّ ٙـفیت کبؿی الکتـّػ ثَ ًنجت الکتـّػ عبلٌ ثِجْػ یبفتَ ام ACهٌبمت لْك ثب رـیبًِبی 

 .هی ثبىؼالکتـّػ ثَ ًنجت الکتـّػ عبلٌ ثِتـ 

 تْؿین   ػؿٍؼ  امبك  ثـ  الکتـّػ  ایي  ؿًگ  (ٌَٝـ ؿاػیْ اکتیْ)   تْؿین ػاؿ  آلیبف  تٌگنتٌی  الکتـّػ -2

ُـ چَ ػؿٍؼ اکنیؼ تْؿین ثیيتـ (  ثَ ؿًگ اؿغْاًی% 2-لـهق ؿًگ % 1-فؿػ ؿًگ% 0.)ثبىؼ هتفبّت هی

ایي الکتـّػ ػؿ ٌٍٞت کبؿثـػ فیبػی  EWTH-1  ّEWTH-2.ثبىؼ هٖلْثتـ هی ثبىؼ ثِتـ ّ عْاً آى

اف صؼاکخـ ٙـفیت .ثبىؼ ػاؿای پبیؼاؿی لْك ّ ػّام کبؿی هی DCثب رـیبًِبی هنتمین رْىکبؿی ػاىتَ ّ ػؿ 

ػؿ آى صؼاکخـ رـیبى ؿا اف عْػ ٝجْؿ ػاػٍ ّ عبٍیت مبٕٜ ًوْػى الکتـّى . تْاى امتفبػٍ ًوْػ ایي الکتـّػ هی

 .ثبىؼ اىکبل ایي الکتـّػ ػؿ ّرْػ هبػٍ ؿاػیْاکتیْ آى هی. ثبىؼ هٌبمت هی

ایي ًْٛ الکتـّػ  EWZR( ثَ ؿًگ عبکنتـی ثـ امبك امتبًؼاؿػ اؿّپب) الکتـّػ تٌگنتٌی آلیبژ مـیْم ػاؿ -3

یؼی تْمٔ الکتـّػ ّ عٖـ هْاػ ؿاػیْ اکتیْ تْل هی ثبىؼتمـیجب توبهی هقایبی الکتـّػ ُبی تْؿین ػاؿ ؿا ػاؿا 

امتفبػٍ گـػیؼٍ ّ ػؿ ایي صبلت  DCSPثب رـیبى رْىکبؿی اف ایي الکتـّػ هٞوْال رِت . تْؿین ػاؿ ؿا ًؼاؿػ 

 .الکتـّػ عٌک تـ ثبلی هی هبًؼ

 (2COخْغکاری )فلسی تا زفاظت گازی  –لْضی خْغکاری 

Gas Metal Are Welding   (GMAW) U.S.A 

Metal Inert Gas Welding (MIG) U.K 

 Metal Active Gas Welding (MAG) U.K 
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ْى ثبىؼ ؿّه گفٚت کٌٌؼٍ لْك ،گبف عٌخی هخل آؿبگبف هضرْىکبؿی ػؿ ایي ؿّه ثنتَ ثَ آى کَ ٌُگبم 

ّ اگـ گبف هضبفٚت کٌٌؼٍ لْك گبف فٞبل هخل گبف  MIGؿا رْىکبؿی 
2CO ؿا ثٌبم رْىکبؿی ثبىؼ، ؿّه

MAG ىْػ هيبُؼٍ هیرْىکبؿی ػؿ ىکل فیـ لنوتِبی هغتلف ایي . ىٌبمٌؼ هی. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خْغکاری رّظ اًدام 

هَـف ىؼًی پیْمتَ کَ اف مْی کالف )لْك الکتـیکی ثیي ًْک الکتـّػ  MIG/MAGرْىکبؿی ػؿ ؿّه 

ىْػ کَ ثبٝج ؽّة ىؼى مٖش لَٖٞ کبؿ ّ تيکیل صّْچَ  ّ مٖش لَٖٞ کبؿ ثـلـاؿ هی( ىْػ میوی تبهیي هی

رْه  صّْچَ   مْی  ثَ  ىؼٍ  ؽّة پیْمتَ   کَ  ىؼًی  هَـف  الکتـّػ  ىؼى  ؽّة  ّ  آى  ثـ ؿّی رْه 

 .ىًْؼ گـػػ، ثـلـاؿ هی هٌتمل هی

 

 :تْاًؼ گبف هضبفٚت کٌٌؼٍ لْك ّ صّْچَ هؾاة ثنتَ ثَ ًْٛ آلیبژ لَٖٞ هی

گبف  -الف
2CO  ؿّػ فْالػُبی کـثٌی ثَ کبؿ هیرْىکبؿی عبلٌ ثبىؼ کَ رِت  
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 هغلْٕی اف -ة
2CO   Ar+  ثبال هْؿػ امتفبػٍ رْىکبؿی فْالػُبی کـثٌی ثب مـٝت رْىکبؿی ثبىؼ کَ رِت

 .گیـػ لـاؿ هی

OHآلیبژُبی صنبك ثَ گبفُبی هْـ ًٚیـ رْىکبؿی کَ رِت  He ّ Arهغلْٕی اف گبفُبی  -د 2
,

2O  ,
2N  

,
2CO ىْػ ّ غیـٍ ثکبؿ ثـػٍ هی. 

 

  MIG/MAGخْغکاری رّغِای 

تْاى ػؿ  ّ هی ثبىٌؼ ّ ؿمْة گؾاؿی هؾاة ؿا ػاؿا هیرْىکبؿی ،ثبالتـیي مـٝت رْىکبؿی ایي ػّ فـایٌؼ 

 :ًوْػرْىکبؿی ثغيِبی فیـ ثب ایي ؿّه 

 

 .ّؿلِبی ًبفک تب ًنجتب ّغین، ثب ٝوك ًفْؽ کن رْىکبؿی رِت ( Short circuit) ؿّه اتَبل کْتبٍ -0

ّؿلِبی ّغبهت هتْمٔ تب ّغین ثب رْىکبؿی رِت  ( globular mode)ؿّه اًتمبل هؾاة لٖـٍ ای  -1

 .پبىو فیبػ هؾاةٝوك ًفْؽ هتْمٔ ّلی ثب هیقاى 

ّغبهت  یِب ّؿلرْىکبؿی ثب مـٝت ثبال ّ عبً رْىکبؿی رِت ( spray  mode) ؿّه اًتمبل امپـی -2

 .هتْمٔ تب ّغین ّ ٝوؼتب ػؿ ّّٞیت ُبی تغت ّ افمی 

 ّغبهت ُبی  ثب مـٝت ثبال یب کن، اًْاٛ رْىکبؿی رِت (  pulse mode) ؿّه اًتمبل هؾاة پبلنی -3

 .رْىکبؿی بم ّّٞیت ُبی لٖٞبت فلقی ػؿ تو

 

 خؿْؾیات هْرد اضتفادٍ خْغکاری رّظ  ًْع گاز

 MIG آرگْى خالؽ
فْالد آلیاژُای خْغکاری ترای 

 ّ آلْهیٌیْم زًگ ًسى

لْش پایذار تا ًفْر ضؼیف 

 ّ پاغع کن

2COخالؽ MAG  فْالد زًگ ًسىخْغکاری ترای 
ًفْر تاال، لْش ًاپایذار ّ 

 زیادپاغع 

 آرگْى

+ 

5 – 25
2CO   %   

MAG  فْالد زًگ ًسىخْغکاری ترای 
ًفْر تاال، لْش ًاپایذار ّ 

 پاغع زیاد

 آرگْى

+ 

2CO یا %2 
2O 

MAG 

فْالد زًگ خْغکاری فمط ترای 

 ضذ زًگ آضتٌیکی ًسى

Austenitic  Stainless 

ONLY 

افسّدًیِای فؼال تاػث ایداد 

فْالد زًگ ضیالیت هٌاضة در 

ضذ زًگ غذٍ ّ تاػث  ًسى

ایداد رّب هٌاضة پاغٌَ 

 .گرددهی خْظ 
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 Submerged Are Welding(  SAW)لْضی زیر پْدری خْغکاری 

ٝجْؿ ًوْػٍ ّ لْك الکتـیکی ؿا  هی ثبىؼرـیبى اف ٕـیك الکتـّػ کَ ثَْؿت کالف  رْىکبؿی ػؿ ایي ؿّه 

ىْػ ّ لْك  ثَْؿت پْػؿ ّ رؼاگبًَ ثـ ؿّی صّْچَ هؾاة ؿیغتَ هی Flux. هی کٌؼثب لَٖٞ ثـلـاؿ 

ثَ ؿّه اتْهبتیک ٍْؿت ّ ػاؿای ًفْؽ ّ ؿمْة رْىکبؿی ایي . الکتـیکی ػؿ فیـ پْػؿ هؼفْى عْاُؼ ىؼ

 ثَْؿت پْػؿ ثـ ؿّی رْه ؿیغتَ هیرْىکبؿی ػؿ اف آًزبییکَ پْىو هْؿػ امتفبػٍ . ثبىؼ گؾاؿی ثبال هی

 .تْاى ثـای صبلت تغت ّ افمی امتفبػٍ ًوْػ فمٔ هیرْىکبؿی ىْػ، اف ایي ؿّه 

 

 Are Welding  Flux Cored( FCAW)تا الکترّد هغسی دار  -لْضیخْغکاری 

ثبىؼ ٝجْؿ ًوْػٍ ّ لْك الکتـیکی  ، رـیبى اف ٕـیك الکتـّػ کَ ثَْؿت کالف هیرْىکبؿی ػؿ ایي ؿّه 

ایي ثؼیي .ثَْؿت پْػؿ ػؿ ػاعل الکتـّػ ثَْؿت هغقی لـاؿ ػاػٍ ىؼٍ امت Flux .هی کٌؼؿا ثب لَٖٞ ثـلـاؿ 

تْاى ثَْؿت الکتـّػ پْىيی تِیَ ًوْػ ّ  ؿا ًوی Fluxّ  هی ثبىؼػلیل امت کَ چْى الکتـّػ ثَْؿت کالف 

ثبىؼ، لؾا الکتـّػ ثَْؿت تْ عبلی تِیَ ّ ػاعل آى ثب  هْؿػ ًٚـ هی ػؿ توبهی صبالترْىکبؿی ُوچٌیي اهکبى 

Flux ٍػؿ فهبى ؽّة الکتـّػ، . پـ گـػیؼFlux گیـػ ػاعل الکتـّػ ؽّة ّ ٝول صفبٙت اف رْه اًزبم هی .

مبفػ تب ػؿ توبهی صبالت ٝولیبت  فیـ پْػؿی ثْػٍ ّلی هبؿ ؿا لبػؿ هیرْىکبؿی ایي مینتن ػلیمب ُوبًٌؼ ؿّه 

 .ؿا ارـا ًوبیینْىکبؿی ر

 خْغکاری هتذُای هختلف 

 ّ رْىِبی آلتـامًْیک  Friction Weldingتْاى اف رْىِبی اٍٖکبکی  هیرْىکبؿی اف ػیگـ ؿّىِبی 

Welding Ultrasonic ًبم ثـػ. 

 .هی ثبىؼ Studیکی اف هتؼاّلتـیي هْاؿػ امتفبػٍ اف رْىِبی اٍٖکبکی ثـای رْه گل هیظ ُب 

  Brazing & Solderingخْظ ترًح ّ لسین کاری 

ثب رْىکبؿی تفبّت ایي ؿّه . ثبىٌؼ هْؿػ امتفبػٍ ػؿ ٌٍبیٜ هی تلفرْه ثـًذ ّ لضین کبؿی ًیق اف اًْاٛ هغ

ػیگـ ؿّىِبیی کَ تّْیش ػاػٍ ىؼ ػؿ ایي امت کَ ػؿ ایي هتؼُب اتَبل ثیي ػّ لَٖٞ ثؼ امبك اٍل تـکٌٌؼگی 

ػؿ ایي ؿّه ُب فلق پبیَ ؽّة ًگـػیؼٍ ّ تٌِب ثب صـاؿت . ثبىؼ ّ چنجٌؼگی امتْاؿ هی(  Wetting)      مٖش

ػاػى مٖش، تویق ًوْػى مٖش توبك ّ امتفبػٍ اف الکتـّػ کَ ثب ؽّة ىؼى ّ لـاؿ گـفتي ثیي ػّ لَٖٞ ّٙیفَ 

 .ىْػ چنجٌؼگی ػّ لَٖٞ ؿا ثـ ِٝؼٍ ػاؿػ، اتَبل اًزبم هی

 339°ثیو اف  Brazingّ ثـای رْه ثـًذ  Soldering °339ای لضین کبؿی هٞوْال صؼاکخـ صـاؿت الفم ثـ

 .عْاُؼ ثْػ
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 5فؿل 

  
                                                     Defectsاًْاع هختلف ػیْب        • 

                                         
                Inherent Defects                                     ػیْب راتی •

 
 Processing/Machining Defectsػیْب زهاى تْلیذ ّ هاغیي کاری  •

         
                               Servicing Machineػیْب زیي کار • 

 
                               Welding Defects خْغکاری ػیْب  •
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، ٝیْة فهبى مبعت   Inherentتْاى ثَ مَ ػمتَ تمنین ًوْػ، ٝیْة ؽاتی  ّ گننتگی ُب ؿا هیٝیْة 

Processing  ٝیْة فهبى کبؿ ّService   

 .هی ثبىؼایي ٝیْة ثَ ػلیل ّرْػ ٝیْة ػؿ ػاعل فلق هؾاة  – Inherentراتی   -0

 Inherent Wrought Discontinuitiesػیْب راتی هْاد خام 

لجل اف ٝولیبت ًْؿػ کبؿی آى ثـای  Ingotایي ٝیْة ثنتگی ثَ ًْٛ ؽّة فلق ّ ًضٍْ مـػ ىؼى لبلت اّلیَ 

 .ثبىؼ ػؿمت کـػى ىوو ّ پـّفیل هی

    Inherent Cast Discontinuitiesػیْب راتی لطؼات ریختَ گری  

ثبىؼ کَ ثَ ػالیل  هی  ؿیغتَ گـی  ُبی ًضٍْ اًزوبػ لبلتایي ٝیْة ّاثنتَ ثَ ًْٛ ؽّة، ٝول ؿیغتَ گـی ّ 

ًبکبفی ثْػى فلق هؾاة، ًبهٌبمت ثْػى ؿاٍ گبٍ ُب، ؿیغتي فلق هؾاة ثب ػؿرَ صـاؿت ثبال ّ هضجْك ىؼى ُْا 

 .ػاعل لبلت ثْرْػ هی آیؼ

لجیل  ایي ٝیْة ثَ ػالیل هغتلف ػؿ ؿاثَٖ ثب ٝولیبت مبعت اف – Processingػیْب زهاى ضاخت   -2

 Rollingًْؿػ کبؿی  Extrudingکيو  Forming ىکل ػاػى ثَ لٖٞبت Machiningهبىیي کبؿی  

 .ثْرْػ هی آیؼ platingّ ّؿق کبؿی  Heat Treatingتٌو فػایی  Weldingرْىکبؿی 

 ایي ٝیْة ّاثنتَ ثَ اًْاٛ هغتلف ىـایٔ کبؿی اف لجیل عْؿػگی ثـ احـ تٌو -  Serviceػیْب زهاى کار  -3

 .عنتگی ّ غیـٍ هی ثبىؼ ،

تْاًین ٝیْثی ؿا کَ ثَ مٖش ؿاٍ  کٌین فمٔ هی فهبًی کَ اف آفهبیو ؿًگ ًفْؽی امتفبؽٍ هی تْخَ داغتَ تاغین

 .ؿا هيغٌ ًوبیین ػاؿًؼ

ُوچٌیي ػؿ فهبى مبعت لٖٞبت، ثنیبؿی اف ٝیْة ُنتٌؼ کَ ػؿ فیـ مٖش لـاؿ ػاؿًؼ ّ ثـ احـ هبىیي کبؿی، 

  .   کٌٌؼ هيبثَ ػُبًَ ای ثبف ثَ ؿّی مٖش پیؼا هیمٌگ فػى ّ کبؿُبی 

 

 NDTُـ ٝالئوی کَ تْمٔ کبؿىٌبك .  تْاى یک ػیة داًطت تْخَ داغتَ تاغین کَ ُرگططتگی را ًوی

ىْػ تب فهبًی کَ ثب اؿفیبثی ّ تفنیـ آًـا یک ٝیت ثـای آى لَٖٞ  یک گننتگی ًبهیؼٍ هی هی گـػػهيغٌ 

 .ثٌبهین

هی ثبینت ؿا کَ ثب اًزبم آفهبیيبت غیـ هغـة  Discontinuities Typicalاٛ ٝیْة ػؿ فیـ فِـمتی اف اًْ

 .ًوبییؼ هيغٌ ىًْؼ ؿا هيبُؼٍ هی

تْاًٌؼ ثبٝج  ػؿ فهبى ٝولیبت تْلیؼ آُي هضَْؿ ىؼٍ اًؼ هی Ingotگننتگی ُبیی کَ ػؿ ػاعل لبلت ؿیغتَ ىؼٍ 

 .تْلیؼ گننتگی ُبی هتٞؼػی ػؿ لٖٞبت ػؿ صبل مبعت گـػػ
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 :هی گردددضتَ تمطین  3تَ  Ingotگططتگی ُای داخل لالة ریختَ 

 

 Porosityتخلخل  -1

 .ثؼلیل هضَْؿ ىؼى ُْا ػؿ ػاعل فلق هؾاة ثْرْػ هی آیؼ

 Nonmetallic Inclusionًاخالؿی ُای غیر فلسی  -2

 .ثؼلیل ّرْػ ًبعبلَی ُبیی کَ ثَْؿت ًب عْامتَ ػؿّى فلق هؾاة هضَْ گـػیؼٍ امت

 Piping زفرٍ ُای لْلَ ای  -3

 .ثؼلیل اًمجبُ ػؿ هـکق لبلت ػؿ فهبى اًزوبػ ثْرْػ هی آیؼ

 .هی ثبىؼ هٞوْال ایي ثغو ؿا ثـیؼٍ ّ ػؿّ هی اًؼافًؼ  Hot Topاف آًزبیی کَ اکخـ ٝیْة ؽکـ ىؼٍ ػؿ لنوت 

ػُین گننتگی  امتفبػٍ لـاؿ هیکَ لبلت ؿیغتَ ىؼٍ ؿا ثـای تْلیؼ لٖٞبت ػیگـ هخل ىوو یب پـّفیل هْؿػ  فهبًی

 .ُبی هْرْػ ػؿ لبلت اّلیَ هوکي امت اف ًٚـ ىکل ّ اًؼافٍ تغییـ کٌٌؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

. هی گـػػ Laminationپِي ىْػ ًبعبلَی ُبی فلقی ثبٝج ثْرْػ آهؼى ٝیت تْؿق  Billetفهبًیکَ ىوو 

ػاػٍ ىؼٍ امت ثبٝج ثْرْػ آهؼى ایي ؼ ُوبًْٖؿی کَ ػؿ ىکل فیـ ًيبى هی تْاًصفـٍ ُبی ُْایی ّ تغلغل ًیق 

 .ٝیت گـػًؼ
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ًْؿػ کبؿی ىؼٍ تب ثَ فـم ُبی ػیگـ تجؼیل ىْػ ًبعبلَی ُبی غیـ فلقی فيـػٍ ىؼٍ ّ ثَ  Billetفهبًیکَ ىوو 

 .ىْػ ًبهیؼٍ هی Stringerگننتگی ثب ْٕل ثلٌؼتـ ّ ًبفک تـ تجؼیل ىؼٍ کَ آًـا 

 

 

 

 

 

 

 

کٌین ًب ُوْاؿی مٖش ثبٝج ثْرْػ آهؼى ٝیت ػؿف  یک گـػ تْپـ تجؼیل هی فهبًی کَ ىوو چِبؿ گْه ؿا ثَ

Seam ػؿف . هی گـػػSeam  ثؼلیل تب عْؿػى فلق ػؿ ًتیزَ ًْؿػ کبؿی ًبػؿمت یب ثْمیلَ یک تـک ػؿ ىوو

 .چِبؿگْه هٖبثك ىکل فیـ ثْرْػ هی آیؼ

 

 

 

 

 

 

 

 :ُوبًٌؼ ىکل فیـ.کْچکتـ ًیق ثْرْػ آیؼؼ ثؼلیل آى ثَ یک ىوو چِبگْه هی تْاًًیق  Seamٝیت ػؿف 
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ٝیْة پـك کبؿی فهبًی ثْرْػ هی آیؼ کَ فلق ثنیبؿ ػاٟ ىؼٍ  ّ ثـای ىکل گـفتي ثَ فـم هيغَی چکو کبؿی 

ثبىؼ، فیـا  یک لَٖٞ پـك کبؿی ىؼٍ ػاؿای ػاًَ ثٌؼی هضکن ّ ثِن فيـػٍ ای هی. ىْػ یب پـك کبؿی هی

ؿّی ُن عْاثیؼگی ػؿ پـك کبؿی . ب گـػیؼٍ تب ایٌکَ لَٖٞ ىکل لبلت ؿا ثغْػ ثگیـػکـینتبلِبی آى لَٖٞ ربثز

Forging Lap هٞوْال ایي ٝیت . ثؼلیل عْاثیؼگی فلق ثـ ؿّی مٖش لَٖٞ پـك کبؿی ىؼٍ ثْرْػ هی آیؼ

 (پلینَ.)فهبًی ثْرْػ هی آیؼ کَ همؼاؿی اف فلق ثیي ػّ لنوت لبلت پـك لـاؿ هیگیـػ

 

 

 

 

 

 

فهبًی ثْرْػ هی آیؼ کَ ایي پـك کبؿی ػؿ ػؿرَ صـاؿت ًبهٌبمت  Forging Burstپـك کبؿی تـکیؼگی 

 :تْاًؼ ثَْؿت ػاعلی یب عبؿری ػؿ لَٖٞ ثْرْػ آیؼ،ُوبًٌؼ ىکل فیـ تـکیؼگی هی. اًزبم ىْػ

 

 

 

 

 

 

فهبًی ثْرْػ هی آیؼ کَ فلق هؾاة ثَ ػاعل  Casting Discontinuities گططتگی ُای ریختَ گری

 .لبلت ؿیغتَ ىؼٍ ّ ٍجـ ًوْػ تب ربهؼ گـػػ

 :ًیق ّلتی فلق هؾاة ثـ ؿّی فلق هٌزوؼ ؿیغتَ ىْػ، هخل ىکل فیـ  Cold Shutsثنتَ ىؼى مـػ
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پیًْؼًؼ کَ  فهبًی ثَ ّلْٛ هی  Hot Tears( Shrinkage Cracks)( ترکِای اًمثاضی) ترک گرم

 :اًمجبُ غیـ یکٌْاعت ثیي ػّ ًبصیَ ًبفک ّ ّغین لَٖٞ هٖبثك ىکل فیـ ثْرْػ هی آیؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هٞوْال ثؼلیل فمؼاى فلق هؾاة کبفی ثـای پـ ًوْػى فْبی  Shrinkage Cavitiesزفرٍ ُای اًمثاضی 

 Ingotsَ ای ػؿ لبلت ُب ایي ٝیت ثنیبؿ ىجیَ ثَ صفـٍ ُبی لْل. هی گـػػعبلی ثْرْػ آهؼٍ ثـ احـ اًمجبُ، ایزبػ 

 .هی ثبىؼ

 

 

 

 

 

 

 

یک مـی مْؿاعِبثی ثنیبؿ ؿیق فیـ مٖضی هی ثبىؼ  Micro Shrinkage ُای هیکرّضکْپی اًمثاـ

 ایي اًمجبُ ُبی هیکـّمکْپی ًیق فهبًی ثَ ّلْٛ هی. کَ ػؿ هضل ّؿّػی ػُبًَ لَٖٞ ؿیغتگی ثْرْػ هی آیؼ

 .ًبفک ثَ یک ثغو ّغین ربؿی ىْػاف یک ثغو هی ثبینت پیًْؼًؼ کَ فلق هؾاة 

ثبىؼ کَ ثـ احـ گبف یب ثغبؿ  مْؿاعِبی کْچکی ػؿ مٖش لَٖٞ ؿیغتگی هی Blow Holesصفـٍ ُبی ػهیؼٍ ىؼٍ 

 .آة هْرْػ ػؿ هبمَ ثَْؿت ثغبؿ آفاػ هی گـػػ. آة ثؼًَ لبلت ثْرْػ هی آیؼ

تغلغل هٞوْال فیـ مٖضی ثْػٍ اهب . تْمٔ گبفُبی هضَْؿ ىؼٍ ػؿ فلق هؾاة ثْرْػ هی آیؼ Porosityتغلغل 

 .هوکي امت کَ ػؿ مٖش لَٖٞ ًیق ثْرْػ آیؼ کَ ایي ثنتگی ثَ ىکل لبلت ػاؿػ
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ثـ احـ  Siressثبىؼ کَ ثؼلیل تٌو  گننتگی ُبی فهبى مبعت هی Grinding Crackترکِای ضٌگ کاری 

تـکِبی مٌگ کبؿی هٞوْال ٝوْػ ثـ رِت . و اف صؼ ثیي مٌگ ّ فلق ثْرْػ هی آیٌؼثْرْػ آهؼى صـاؿت ثی

 .چـعو مٌگ ثْرْػ هی آیٌؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

. هٞوْال ثـ احـ تٌو ثٞلت گـم ّ مـػ ىؼى ثْرْػ هی آیؼ Heat Treat Crackترکِای ػولیات زرارتی 

 .ایي ًْٛ اف تـکِب ىْػمـػ ىؼى غیـ یکٌْاعت ثیي ًبفک ّ ّغین هی تْاًؼ ثبٝج ثْرْػ آهؼى 

گیـػ کَ ثَ ایي  تـکِب ی ٝولیبت صـاؿتی ػاؿای رِت هيغَی ًوی ثبىؼّ هٞوْال اف گْىَ ُبی تیق هٌيأ هی

 .ًْاصی ًمبٓ توـکق تٌو هی گْیین

یکی اف گننتگی ُبی فهبى مبعت هی ثبىؼ کَ ػُبًَ ثبف ثـّی مٖش  Fatigue Cracks ترکِای خطتگی

تـکِبی عنتگی فمٔ فهبًی ثْرْػ هی آیؼ کَ لَٖٞ ػؿ صبل مـّیل . گیـػ  ػاىتَ ّ اف ًمبٓ توـکق تٌو هٌيأ هی

ّ کبؿ ثبىؼ، اهب هوکي امت ثـ احـ ّرْػ تغلغل، ًب عبلَی یب ػیگـ گننتگی ُب ػؿ لٖٞبت فلقی ثب تٌو ثبال 

 .رْػ آیٌؼثْ
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 خْغکاری تا ػیْب خْظ در فرآیٌذ ُای هختلف  آغٌایی

گبف ّ رْىکبؿی ىْػ ػؿ ثـ گیـًؼٍ کلیَ ٝیْة صبٍل اف اتغبؽ ؿّه غلٔ ػؿ  هٖبلجی کَ ػؿ ایي لنوت ثیبى هی

ىٌبعتَ لْك الکتـیکی ًغْاُؼ ثْػ ثلکَ ثْٖؿ اروبلی هٞبیجی ؿا کَ ٝوْهیت ػاىتَ ّ ثَ اٍٖالس رْىکبؿی یب 

 .ػٌُؼ ىؼٍ ُنتٌؼ هْؿػ امتفبػٍ لـاؿ هی

ٝللی کَ ثـای پیؼایو ایي ٝیْة ؽکـ ىؼٍ ُوگی ایي ٝلتِب ًینت ثْٖؿ هخبل ّلتی  هی گـػػهزؼػا یبػ آّؿی 

کٌین اهکبى ػاؿػ ػؿ ثْٞی هْاؿػ ٝلت ثغًَْ ػیگـی ٝبهل  ثـای تـک عْؿػى هضل اتَبل ٝلتی ؿا ؽکـ هی

کَ عْػ رْىکبؿی ثْرْػ آهؼى تـک گـػػ کَ ػؿ ایٌزب ؽکـ ًيؼٍ ثبىؼ ّ ایي ثَ عبٕـ گنتـػٍ ثْػى ػاهٌَ ٌٍٞت 

 .ًَ ثَ عبٕـ ًبؿمب ثْػى هٖلت هی ثبىؼیک ؿیغتَ گـی ػؿ صؼ کْچک امت 

 :ت فیـ ٕجمَ ثٌؼی ًوْػثْٖؿ کلی ٝیْة صبٍل ػؿ رْه ؿا هی تْاى ثَ ٍْؿ

 ٝیْة ؿیيَ ای رْه -0

 ٝیْة ػاعلی رْه -1

 ٝیْة مٖضی رْه  -2

ثْرْػ  (Root Pass)ىْػ کَ هٞوْال ػؿ پبك یک  ٕجمَ ثٌؼی ٝیْة ؿیيَ ای ثَ ًْالَی إالق هی  ػؿ ایي

 .هی آیؼ ّ رقء ًْالٌ هِن ىوـػٍ هی ىْػ

ثْرْػ هی آیؼ ّ اف ًٚـ اُویت ػؿ ػؿرَ  Hot Pass  ّFillingٝیْة ػاعلی ًْالَی امت کَ ػؿ لنوت ُبی 

 .ػّم ّالٜ هیيًْؼ

ىْػ ّ ثَ آمبًی  ایزبػ هی Capثبىٌؼ ّ ػؿ پبك ؿّ یب  ٝیْة مٖضی کَ ٝوؼتًب ثب ثبفؿمی چيوی لبثل ؿّیت هی

 .لبثل تٞویـ هی ثبىٌؼ

  Lack Of Fusionػذم رّب 

 :ٝلل ثْرْػ آهؼى ؽّة ًبلٌ ػؿ رْه ٝجبؿتنت اف 

 فیبػ امت رْىکبؿی مـٝت صـکت  -

 پبییي ثْػى آهپـ -

 غلٔ ثْػى ىکل آهبػٍ مبفی لَٖٞ  -

 لٖـ کن الکتـّػ -

 رْىکبؿی ٝؼم یکٌْاعتی ػؿ صیي لْك  -

 رْىکبؿی غلٔ ثْػى فاّیَ ًگِؼاؿی یب مین رْه ػؿ فهبى  -
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   Over Lapping رّی ُن خْاتیذگی ضرد گردٍ خْظ

 :ٝجبؿت امت افٝلل ایزبػ لبؿچی ؿّی ُن عْاثیؼگی مـػ گـػٍ رْه 

 رْىکبؿی مـٝت عیلی پبییي  -

 رْىکبؿی فاّیَ ًبػؿمت مین رْه، الکتـّػ ّ یب تْؿچ  -

 مبیق عیلی فیبػ مین رْه، یب الکتـّػ ًنجت ثَ آهپـ -

 

 

 

 

 

 Spatterپاغع خْظ 

 :ٝلل پبىو رْه ػؿ إـاف گـػٍ یب عٔ رْه ٝجبؿت امت اف

  Arc Blowمـ گـػاًی لْك  -

 رْىکبؿی ثبال ثْػى رـیبى  -

 رْىکبؿی فیبػ ثْػى ْٕل لْك  -

 ؿْٕثت، تویق ًجْػى لَٖٞ کبؿ، امتفبػٍ اف مین رْه یب الکتـّػ ُبی هٞیْة -

 

 

 

   Lack Of Penetration ػذم ًفْر

 :ٝلل هْحـ ػؿ تيکیل یک ٝؼم ًفْؽ ػؿ رْه ٝجبؿت امت اف 

 رْىکبؿی پبییي ثْػى رـیبى ثـای  -

 کْچک ثْػى فاّیَ ىیبؿ پظ ُب -

 ثْػى پبىَ رْهّغین  -
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 کن ثْػى فبٍلَ لجَ ُب ػؿ ًبصیَ ؿیيَ رْه -

 ٝؼم هِبؿت رْىکبؿ  -

 ٝؼم ُن تـافی لجَ لٖٞبت -

 

 

 

 

  Under Cuttingتریذگی کٌارٍ ُای خْظ 

 :ْٝاهل هْحـ ػؿ ثْرْػ آهؼى ثـیؼگی کٌبؿٍ ُبی رْه ٝجبؿت امت اف 

 ثب رـیبى عیلی فیبػرْىکبؿی  -

 ْٕل لْك عیلی فیبػ -

 مـٝت ثبال ّ فاّیَ غلٔ تْؿچ یب الکتـّػثب رْىکبؿی  -

 Arc Blow مـگـػاًی لْك  -

 

 

 

 

 

 Porosityتخلخل ُای گازی 

 :ٝلل ایزبػ تغلغل ػؿ رْه ٝجبؿت امت اف 

 کن یب فیبػ ثْػى ْٕل لْك ّ ؿٝبیت ًکـػى فبٍلَ ٍضیش تْؿچ تب مٖش کبؿ  -

 رْىکبؿی فیبػ ثْػى رـیبى  -

  TIG/MAG/MIGتٌٚین ًجْػى ٍضیش گبف هضبف٘ ػؿ رْه  -

 فیبػ ثْػى مـٝت صـکت تْؿچ یب الکتـّػ -

 اف ؿّغي، گـیل، الیَ ُبی اکنیؼ، گـػ ّ غجبؿ ّ کخیفی رْىکبؿی پْىیؼٍ ثْػى مٖش لَٖٞ هْؿػ  -

 هـْٕة ثْػى ّهٞیْة ثْػى مین رْه الکتـّػ -

 ّ ّفه ثبػ ػؿ هضیٔ کبؿ  TIG/MAG/MIGرْىکبؿی فاّیَ غلٔ تْؿچ ػؿ  -
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 Slag Inclusion (گل خْظ) ضرتارٍ

ایي ّافٍ ثَ هْاػ ربهؼ اکنیؼی ّ غیـ فلقی هخل گل رْه، تٌگنتي، الیَ ُبی اکنیؼی )ٝلل ثْرْػ آهؼى مـثبؿٍ 

 :ٝجبؿت امت اف( فلق ّ مْعتگی فلق ػؿ فهبى لجَ مبفی ثب ثـه گبف گفتَ هی ىْػ

 پـیؼگی یب مْعتگی کٌبؿٍ ُبی رْه ػؿ پبمِبی ؿیيَ ّ پبمِبی هیبًی  -

 رْىکبؿی مْعتگی مٖش لجَ ُبی آهبػٍ ىؼٍ ثـای  -

 TIGآلْػگی تٌگنتي ػؿ فلق رْه ػؿ رْه  -

 چٌؼ پبكرْىکبؿی ٝؼم پبکنبفی کبهل گل رْه ػؿ  -

 

 

 Crackترک 

 :ٝلل ثْرْػ آهؼى تـک ػؿ رْه ٝجبؿت امت اف

 امتفبػٍ اف الکتـّػ ّ یب مین رْه اىتجبٍ  -

 گـماًتغبة غلٔ ّ همؼاؿ ػهب ثـای پیو گـم ّ پل  -

 اًتغبة اىتجبٍ ثـًبهَ ّ ػهب ثـای ٝولیبت صـاؿتی لَٖٞ  -

 تٌو ُبی ػاعلی ّ مٖضی رْه ثَ عبٕـ ٕـاصی غلٔ اتَبل -
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 Craterتـک چبلَ رْه ّ یب تـک اًمجبّی رْىکبؿی ثـػاىتي مـیٜ الکتـّػ ّ لٖٜ مـیٜ  -

 ثب مـٝت ثبال رْىکبؿی مـػ ىؼى لَٖٞ  -

 

 

 

 

 

 Distortion( اػْخاج)پیچیذگی 

 :ىؼٍ ٝجبؿت امت افرْىکبؿی ٝلل ثْرْػ آهؼى پیچیؼگی ػؿ لَٖٞ 

 ؿٝبیت ًکـػى هْلٞیت عبل رْىِب ػؿ فهبى هًْتبژ لٖٞبت ّ اثٞبػ غلٔ عبل رْه  -

 (لَٖٞرْىکبؿی ػمتْؿالٞول ) WPSىؼٍ ٕجك رْىکبؿی لٖٞبت رْىکبؿی ؿٝبیت ًکـػى تـتیت  -

 ًکـػى لٖٞبتؿٝبیت ًکـػى اثٞبػ لٖٞبت لجل اف هًْتبژ ّ ػؿمت فیت  -

 لٖٞبت هًْتبژ ىؼٍرْىکبؿی ٌُگبم رْىکبؿی امتفبػٍ ًب ٍضیش اف فیکنچـ  -

 (ثبال ثـػى مبیق رْىِب)ؿٝبیت ًکـػى اثٞبػ رْه  -
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 6فؿل 

 

 Non Destructive Testing – NDTآزهایػات غیرهخرب        •     

 DT                   Destructive Testing -آزهایػات هخرب       •     

                                            Pumpsپوپ ُا       •     

                                                                   Valves (غیر ُا)دریچَ ُا  •     
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 تا رّظ ُای تازرضی تا اضتفادٍ از آزهایع ُای غیر هخرب  ٌاییآغ

رْىکبؿ تٌِب ىغٌ هنئْل ػؿ لجبل کیفیت رْه ًوی ثبىؼ،ثلکَ هٌِؼمی کَ اتَبل رْه ؿا ٕـاصی کـػٍ ، 

ّ کبؿگـاًی کَ ًمبٓ رْه ؿا آهبػٍ کـػٍ ّ لٖٞبت ّ ؿّه آى ؿا اًتغبة کـػٍ اًؼ رْىکبؿی افـاػی کَ فـآیٌؼ 

ؿا تبییؼ هی کٌٌؼ ػؿ ثـاثـ تْویي کیفیت رْه ًمو رْىکبؿی ًوًَْ ؿا هْؿػ آفهبیو لـاؿ هی ػٌُؼ ّ آًِبیی کَ 

ًؼاؿػ ثلکَ فمٔ ػؿ هْؿػ کیفیت آى رْىکبؿی ثبفؿك ُیچ ًميی ػؿ ؿاثَٖ ثب چگًْگی اًزبم . هِوی ػاؿًؼ

 .لْبّت هی کٌؼ 

اثتؼا ثبینتی . ي لؼم ػؿ رِت ایزبػ تْویي ، إویٌبى اف ًٖـ تٖجیك آى ثب کیفیت هْؿػ ًیبف هی ثبىؼ اّلی

رْىکبؿی امتبًؼاؿػی ػؿ ایي ؿاثَٖ تبییؼ گـػػ،پل اف تٞییي امتبًؼاؿػ الفم ، کلیَ افـاػی کَ ثَ ًضْی ثب ٝولیبت 

 .امتبًؼاؿػ ػلیمب ارـا گـػػ ػعیل هی ثبىٌؼ تغلفی ًکـػٍ ّ کلیَ ی ػمتْؿالٞول ُبی هٌؼؿد ػؿ

 

 ًمع تازرضی

ُـ چَ ایي ثبفؿمی هضؼّػ . ُـ چَ ثبىؼ ، کلیَ ی رْه ُب ثبیؼ هْؿػ ثبفؿمی لـاؿ گیـًؼرْىکبؿی امتبًؼاؿػ 

ثَ هيبُؼٍ فیـ ّ ؿّی رْه ثْمیلَ ی رْىکبؿ پل اف ُـ پبك رْه ثبىؼ ، ثبفؿك هيغٌ هی کٌؼ کَ آیب 

ٍ امت یب عیـ ، کَ ایي ّٙیفَ هوکي امت ثَ ِٝؼٍ گـٍّ ثبفؿمی رْه گؾاىتَ امتبًؼاؿػ هٞیي ىؼٍ ؿٝبیت گـػیؼ

آفهبیو ّٙبیف گـٍّ ثبفؿمی هی تْاًؼ اف تغییـ ًميَ ُب ّ هيغَبت ىـّٛ ىْػ ّ ثَ تزقیَ ّ تضلیل . ىْػ 

کبؿ ، عٖبُبی کْچک ؿا یبفتَ ّ الؼاهبت الفم رِت ؿفٜ آًِب ؿا ٍْؿت  پیيـفت  ّوي  ثبفؿك . عتن گـػػ

ثؼیي تـتیت اف اًجبىتَ ىؼى ٝیْة رقئی کَ هی تْاًؼ هٌتِی ثَ ْٝاؿُ ّ ْٝالت عٖـًبکی گـػػ . هی ػُؼ

 .رلْگیـی ثَ ٝول هی آیؼ

 

 :تازرضی چػوی 

هْاػ هْؿػ امتفبػٍ ػؿ . ایي ًْٛ ثبفؿمی لجل اف آًکَ اّلیي لْك الکتـیکی رْه فػٍ ىْػ آغبف هی گـػػ

ىْػ یٌٞی کیفیت،اًؼافٍ،تلـاًل،تویق ّ ٝبؿی ثْػى اف ُـ گًَْ ٝیجی ثبیؼ اف لضبٗ هيغَبت هٞیي رْىکبؿی 

هْاػ عبؿری اف لجیل گـیل،ؿًگ،ؿّغي،فیلن اکنیؼ ّ غیـٍ ثبیؼ فػّػٍ ىًْؼ ّ . هْؿػ ثبفؿمی لـاؿ گیـًؼ

لٖٞبت ٍؼهَ ػیؼٍ کَ . لـاؿ هی گیـػ ثبیؼ اف ًٚـ اثٞبػی،کیفیت مٖضی کٌتـل ىًْؼرْىکبؿی لٖٞبتی کَ هْؿػ 

ی پیچو هی ثبىٌؼ ّ یب ایٌکَ عْة ثـیؼٍ ًيؼٍ ثبىٌؼ ثبیؼ هْؿػ تٞویـ لـاؿ گـفتَ ّ یب هْؿػ امتفبػٍ ّالٜ ػاؿا
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ّ لیْ ّ ُوچٌیي یظ فػى اتَبالت ثبیؼ  Clampsامتمـاؿ لٖٞبت ثْمیلَ کلوپل ُن هضْؿی ّ چگًْگی . ًيًْؼ 

ؼ ىبهل ًْٛ الکتـّػ،اًؼافٍ ّ هیقاى هی تْاًرْىکبؿی ثبفؿمی ُبی لجل اف آغبف . هْؿػ ثبفؿمی لـاؿ گیـًؼ 

ثَ فـُ آًکَ ًیبفُبی همؼهبتی ثَ عْثی . ّلتبژ ّ آهپـ ّ ُوچٌیي ًیبف ُبی پیو گـم کـػى ّ پل گـم کـػى ثبىؼ

 :ٝجبؿت امت اف یبفتي ٝیْة فیـ رْىکبؿی ثـآّؿػٍ ىؼٍ ثبىؼ،هِوتـیي هـصلَ ثبفؿمی پل اف ٝولیبت 

 

 علل ّ فـد -0

 مْؿاط ُبی کـهی ىکل -1

 مـثبؿٍ -2

 ٝؼم ؽّة -4

 ٝؼم ًفْؽ -5

 تـک ُب -6

  ثـیؼگی کٌبؿٍ رْه -1

 

ثْػى  Convexityّ یب تضؼة  Concavityرْه ؿا اف ًٚـ تمٞـ  Profile ػؿ ثبفؿمی چيوی ، پـفبیل

صتی اگـ لـاؿ ثبىؼ رْه ثَ ّمیلَ ؿّه ُبی ػیگـ هبًٌؼ آلتـامًْیک ، ؿاػیْگـافی . ثـؿمی هی کٌؼ 

ّ یب ػیگـ ؿّه ُب هْؿػ آفهبیو لـاؿ گیـػ هی ثبینت ثَ ّمیلَ ی ثبفؿمی چيوی ، رْه ؿا ( پـتًْگبؿی)

 .هْؿػ ثـؿمی ، ّ ىـایٔ ؿا ثـای اًزبم تنت آهبػٍ ًوْػ 

 :یؼ ثَ مَ رٌجَ کلی تْرَ ىْػ ػؿ ثبفؿمی چيوی ثب

اًؼافٍ ُبی رْه هغٍَْب ػؿ رْه ُبی گْىَ ای ّ گـػٍ ای ، کَ ثبینتی هٖبثك ًميَ ّ امتبًؼاؿػُب  –الف 

 ثبىؼ

 هی ىًْؼرْىکبؿی هیقاى ّ همؼاؿ ًفْؽ ػؿ اتَبالتی کَ  –ة 

 هٞبیت مٖضی کَ ػؿ ؿّی مٖش لَٖٞ یب رْه ثْرْػ هی آیٌؼ –د 

هی تْاى ٝیْة هْرْػ ػؿ مٖش رْه ؿا اف لجیل تـک ، تغلغل ّ ًبهنبّی ثْػى مبق ثْمیلَ ثبفؿمی چيوی 

هی تْاى اًضـاف اف اثٞبػ رْه ، پیچو ّ . رْه ؿا هيغٌ ًوْػ تب ثَ ؿّه ُبی پیچیؼٍ ػیگـ هتْمل ًگـػین 

 .اىکبالت ٙبُـی ؿا ثب ثبفؿمی چيوی هيغٌ ًوْػ

هی تْاى اف ؽؿٍ ثیي یب .کبهال تویق گـػػ slagثبؿٍ ثـای ثبفؿمی رْه الفم امت مٖش رْه اف ُـ گًَْ مـ

امتفبػٍ اف مٌؼ ثالمت ّ ػیگـ . ، ثـای یبفتي تـک ُبی ؿیق ّ مبیـ ٝیْة امتفبػٍ ًوْػ 01تب  1ثقؿگٌوبیی ثیي 

ؿّه ُبی هکبًیکی ثـای آهبػٍ کـػى رْه رِت ثبفؿمی ثبیؼ ارتٌبة ىْػ فیـا تـک ُب هوکي امت پـ ىؼٍ ّ 

  .گـػًؼغیـ لبثل ؿّیت 
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 :رّظ ُای دیگر تازرضی 

هٖبثك ثب کؼ ُب ّ یب   ػؿ مٖش تب صؼ فیبػی ثَ ّمیلَ ی چين لبثل هيبُؼٍ هی ثبىٌؼ ّ هْرْػ  تـک ُبی

ؿّه ُبی آفهبیيبت . امتبًؼاؿػ ُبی تٞییي ىؼٍ هی تْاى ثغو ُبی ػاعلی رْه ؿا هْؿػ اؿفیبثی لـاؿ ػاػ

 .غیـهغـة رْه ىبهل ؿاػیْگـافی ، آلتـامًْیک ، ؽؿات هغٌبٕینی ، ؿًگ ُبی ًفْؽی ّ غیـٍ هی ثبىؼ

 

  Non Destructive Testingآزهایػات غیرهخرب        

هتؼ هغتلف ثـای  00، تب ثَ اهـّف  ASNTثك ثب مینتن آهْفىی اًزوي آفهبیيبت غیـهغـة آهـیکب هٖب

 :آفهبیو هْاػ ثَ ؿّه غیـهغـة  ثَ ٍْؿت ٝلوی پْىو ػاػٍ ىؼٍ امت کَ ىبهل ؿّه ُبی فیـ هی ثبىؼ

 

       RT Radiography Testing    ؿاػیْگـافی            -

 UT      Testing    Ultrasonicآلتـامًْیک               -

 MT     Magnetic Particle Testing      ؽؿات هغٌبٕینی        -

     Liquid Penetrant Testing         PTؿًگ ُبی ًفْؽی       -

   Eddy Current Testing         ET   رـیبى گـػاثی         -

            Infa Red Testing         IRهبػّى لـهق     -

             Leakage Testing        LTًيتی            -

         Acoustic Emission Testing         AEاًتيبؿات ٍْت   -

          Vibration Analysis Testing         VAآًبلیق لـفه       -

  Radiography Testing       NR   Neutron ؿاػیْگـافی ثب ًْتـّى  -

      Visual & Optical Testing         VTچيوی ًّْؿی         -

 

اف توبهی ایي ؿّه ُب فمٔ تٞؼاػ هضؼّػی اف ایي آفهبیيبت ثَ ٍْؿت هتؼاّل ػؿ ٌٍبیٜ ایـاى هْؿػ امتفبػٍ لـاؿ 

ؼا ًوْػى ٝیْة مٖضی ّ ثْٞی ػیگـ هٌبمت ثْٞی اف ایي ؿّه ُب ػاؿای صنبمیت ثبال ثـای پی. هی گیـػ

 .ثـای یبفتي ٝیْة ػاعلی هْاػ هی ثبىٌؼ

لبػؿًؼ تب ٝیْة ػاعلی ّ آفهبیيبت ؽؿات هغٌبٕینی ّ   ّ آلتـامًْیک ؿاػیْگـافی  آفهبیيبت   هخبل  ثَ ْٕؿ

 .ؿًگ ُبی ًفْؽی ٝیْة مٖضی لٖٞبت ؿا ثب صنبمیت ثبال هيغٌ ًوبیٌؼ

 .  ػؿ اػاهَ ػؿثبؿٍ ی ایي چِبؿ ًْٛ آفهبیو تّْیضبتی هغتَـ ؿا اؿائَ هی ػُین
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       RT Radiography Testingآزهایع رادیْگرافی     

 ػؿ اًزبم ایي آفهبیو ثب امتفبػٍ اف . یکی اف هتؼاّل تـیي ؿّه ُبی تنت ُبی غیـهغـة هی ثبىؼایي آفهبیو 

   ػؿ اًزبم ایي آفهبیو. ؿا ثـ ؿّی فیلن هيبُؼٍ ّ حجت ًوْػ  لَٖٞ  ػاعل   تَْیـ  ، هی تْاىاىَٞ ؿاػیْاکتیْ 

هغتلف ثب   هی تْاى اف فیلن ُبی  کبؿ صنبمیت   ثٌب ثَ ًْٛ. هی تْاى اف اىَٞ گبهب یب ایکل امتفبػٍ ًوْػ 

 .بػٍ ًوْػ امتف( ثب صنبمیت هتْمٔ  1ثب صنبمیت ثبال کالك  0کالك )صنبمیت ُبی هتفبّت 

تکٌنیي ُبیی کَ ایي تنت ؿا اًزبم   ، لؾا هی ثبینتامتفبػٍ هی ىْػ  اف هْاػ ؿاػیْاکتیْ  ایي آفهبیو  ػؿ اًزبم

ػؿ ایي . ایوٌی ػؿ ایي تنت ػاؿای اُویت ثنقایی هی ثبىؼ . هی ػٌُؼ اف هِبؿت ّ ػلت الفم ثـعْؿػاؿ ثبىٌؼ 

اىَٞ پل اف . موت ػیگـ اىَٞ ثَ موت لَٖٞ تبثیؼٍ هی ىْػ ؿّه فیلن ػؿ یک موت لَٖٞ لـاؿ ػاػٍ ىؼٍ ّ اف 

 ثـای اًزبم ؿاػیْگـافی ، ؿاػیْایقّتْپ. ٝجْؿ اف ػاعل لَٖٞ تَْیـ آى ؿا ثـ ؿّی فیلن ًوبیبى هی مبفػ 

 .هی ثبىؼ 15 -ّ ملٌیْم 61 -، کجبلت 091 –هغتلفی امتفبػٍ هی کٌین ، هتؼاّل تـیي ایي هْاػ ىبهل ایـیؼیْم 

اىَٞ ی ایکل ًیق تْمٔ ػمتگبٍ ُبی هْلؼ . ایي هٌبثٜ ثـ امبك مٖش اًـژی ّ ّغبهت لٖٞبت هی ثبىؼاًتغبة 

ایي تیْپ ُب لبثل صول یب ثَ ْٕؿ حبثت ػؿ هضلی هنتمـ هی ثبىٌؼ،ػمتگبٍ ُبی لبثل . ایي اىَٞ تْلیؼ هی ىًْؼ 

 .کیلّْلت هْرْػ هی ثبىٌؼ 251صول تب مٖش اًـژی 

افی ثٌب ثَ ًْٛ لـاؿگـفتي هٌجٜ پـتْ ّ مبیق لَٖٞ ، ؿّه ُبی گًْبگًْی ػؿ ػؿ اًزبم آفهبیو ؿاػیْگـ

ؿا هی تْاى ثَ مَ ػمتَ کلی تکٌیک ُبی هغتلف ثـای اًزبم ؿاػیْگـافی . ػمتْؿالٞول ُب هٞیي گـػیؼٍ امت 

 :تمنین ًوْػ کَ ٝجبؿتٌؼ اف 

  SWSIاىَٞ اف یک ػیْاؿٍ ٝجْؿ ّ تَْیـ یک ػیْاؿٍ گـفتَ هی ىْػ   -الف   

   DWSIاىَٞ اف ػّ ػیْاؿٍ ٝجْؿ ّ تَْیـ یک ػیْاؿٍ گـفتَ هی ىْػ    -ة   

     DWDIاىَٞ اف ػّ ػیْاؿٍ ٝجْؿ ّ تَْیـػّ ػیْاؿٍ گـفتَ هی ىْػ   -د   

 

 هسذّدیت ُا 

 لبثل ارـا ثـای لٖٞبت ثب اىکبل ٌُؼمی ًب هٌٚن ًوی ثبىؼ  -

 هی ثبینت ثَ ُـ ػّ موت لَٖٞ ػمتـمی ػاىتَ ثبىین -

 اصتیبد ثَ ؿٝبیت ایوٌی ّ تغلیَ هضیٔ کبؿی هی ثبىؼ -

 ثـای لٖٞبت ثب ّغبهت ُبی ثبال ًبهٌبمت هی ثبىؼ -

 ُقیٌَ ثبالی اًزبم آفهبیو -

 

 اهتیازات 

 حجت تَْیـ ػاعل لٖٞبت -
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 لبثل ؿّیت ًوْػى ٝیْة ػاعلی لٖٞبت -

 هيغٌ ًوْػى ًْٛ ٝیْة ػاعلی لٖٞبت -

 

 

 UT   Testing    Ultrasonic    آزهایع آلتراضًْیک

آفهبیو اهْاد هبّؿاء ٍْت ًیقیکی اف ؿّه ُبی هتؼاّل تنت ُبی غیـهغـة هی ثبىؼ کَ هی تْاى ثـای 

 ػؿ اًزبم ایي آفهبیو ،. هيغٌ ًوْػى ٝیْة ػاعلی لٖٞبت اف آى ثِـٍ گـفت

اهْاد هبّؿاء ٍْت تْلیؼ ىؼٍ تْمٔ پـّة ثَ ػاعل لَٖٞ فـمتبػٍ ىؼٍ ّ ٍْت ػؿ هنیـ صـکت عْػ ػؿ 

 .ْؿت ثـعْؿػ ثب ُـ ثـعْؿػ کٌٌؼٍ ثب ُـ ثبفتبة کٌٌؼٍ هٌٞکل گـػیؼٍ ّ ثَ پـّة ثبف هی گـػػٍ

لبثل هيبُؼٍ عْاُؼ  CRTایي اهْاد ثبفگيت ػاػٍ ىؼٍ تْمٔ پـّة ثَ ػمتگبٍ اًتمبل ػاػٍ ىؼٍ ّ ثـ ؿّی ٍفضَ 

  اًتيبؿ  ّ رِت  ًْٛ هْد  ثٌب ثَ .امتفبػٍ هی گـػػ اهْاد اف پـّة  تْلیؼ  ثـای   ىؼ  کَ گفتَ  ُوبى ْٕؿ. ثْػ 

. هی ثبىؼایي تفبّتِب ثـ امبك فاّیَ لـاؿگـفتي کـینتبل ػؿ ػاعل پـّة . پـّة ُبی هتفبّتی مبعتَ ىؼٍ امت 

  ًـهبل  تْلیؼ ّ آى ؿا پـّة ْٕلی  هْد  لَٖٞ   ثبىؼ،ػؿ ػاعل  لـاؿ گـفتَ  ٍفـ ػؿرَ  ثب فاّیَ اگـ کـینتبل 

فاّیَ ای   ؿا پـّة  ّ آى  هْد ٝـّی  تْلیؼ  ثب فاّیَ لـاؿ گـفتَ ثبىؼ ػؿ ػاعل لَٖٞ اگـ کـینتبل.هی ًبهٌؼ 

 .هی ًبهٌؼ

اف ؿّه آلتـامًْیک ثـای هيغٌ ًوْػى ٝیْة ػاعلی ، ّغبهت مٌزی ّ اًؼافٍ گیـی هیقاى عْؿػگی ػؿ 

 .لٖٞبت هی تْاى امتفبػٍ ًوْػ

 هسذّدیت ُا

 ثبىؼُـ ػّ مٖش لَٖٞ هی ثبینت هْافی یکؼیگـ  -

 عٖبی ثبالی اًنبًی ػؿ ًتیزَ آفهبیو -

 هضؼّػیت اًزبم آفهبیو ثـ ؿّی لٖٞبت ثب ػاًَ ثٌؼی ػؿىت -

 ًبُوْاؿی مٖش ثبٝج پبییي آهؼى ىؼیؼ صنبمیت آفهبیو هی ىْػ -

 

 اهتیازات

 ثنیبؿ هٌبمت ثـای ّغبهت ُبی ثبال -

 مـٝت ثبالی آفهبیو -

 هٌبمت ثـای لٖٞبتی کَ فمٔ ثَ یک موت ػمتـمی ػاؿین -

-  
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 MT     Magnetic Particle Testing      آزهایع ررات هغٌاطیطی        

ثب . ثبىؼ ارـا ًوبیین Ferro magnetsکَ هغٌبٕیل ػّمت ایي آفهبیو ؿا هی تْاى ثـ ؿّی ُـ لَٖٞ فلقی 

ایي ؿّه ػؿ ایي لٖٞبت هیؼاى هغٌبٕینی ایزبػ کـػٍ ّ ثـ ُویي امبك ػؿ ُـ لنوت اف مٖش لَٖٞ کَ گننتگی 

 ثـای تيغیٌ ایي هیؼاى ًيتی. ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ ثبٝج لٖٜ ىبؿ هغٌبٕینی گـػیؼٍ ّ ثبٝج ًيت هیؼاى هی گـػػ

 .اف پْػؿ آى امتفبػٍ هی ىْػ

 :َ ػّ ٍْؿت ثَ کبؿ ثـػٍ هی ىْػؽؿات هغٌبٕینی ث

 پْػؿ عيک -الف

 پْػؿ هـْٕة -ة

کَ ػؿ فیـ ًْؿ )ؽؿات هغٌبٕینی اف پْػؿ اکنیؼ آُي تِیَ هی ىًْؼ ّ اف ًٚـ لبثلیت ػیؼ ثَ ػّ ًْٛ لبثل ؿّیت 

تمنین ثٌؼی  (هی کٌٌؼکَ ػؿ فیـ ًْؿ هبّؿا ثٌفو ػؿ تبؿیکی ػؿعيو )ّ فلْؿمٌت ( مفیؼ لبثل هيبُؼٍ هی ثبىؼ

 .هی ىًْؼ

 :ثـای ایزبػ هیؼاى هغٌبٕینی ػؿ لَٖٞ هی تْاى اف مَ ًْٛ رـیبى ثـق امتفبػٍ ًوْػ

  A /C     Alternate Currentرـیبى هنتمین  -

  D/C   Direct Currentرـیبى هتٌبّة   -

   HWDC   (Half Wave Direct Current )رـیبى هتٌبّة تَضیش ىؼٍ  -

ػؿ لَٖٞ اگـ گننتگی ػؿ لَٖٞ ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ ُوبى ْٕؿ کَ گفتَ ىؼ  ثٞؼ اف ثَ ّرْػ آهؼى هیؼاى هغٌبٕینی

ثبٝج لٖٜ عْٖٓ هیؼاى ّ ػؿ ًتیزَ ًيت ىبؿ هغٌبٕینی هی گـػػ،ثب پبىیؼى ؽؿات ثنیبؿ ؿیقپْػؿ اکنیؼ آُي ثَ 

 ؿّی لَٖٞ ػؿ ُـ لنوت کَ ًيتی هیؼاى ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ ثبٝج رؾة ؽؿات ّ ػؿ ًتیزَ تيکیل ٝالئن هی گـػػ

 .ّ هب ؿا لبػؿ عْاُؼ مبعت تب ایي ٝیْة ؿا ؿػیبثی ًوبیین

ػؿ اًزبم ایي آفهبیو هی تْاى تْمٔ مینتن ُبی هغتلف هیؼاى ُبی ْٕلی ، ٝـّی ّ یب ثـػاؿی اف ایي ػّ 

ًْٛ ّ رِت هیؼاى ثـ امبك ًْٛ لَٖٞ ّ رِت گننتگی هْؿػ ًٚـ تٞییي ّ . هیؼاى ؿا ػؿ لَٖٞ ایزبػ ًوْػ 

 .اًتغبة هی گـػػ

 هسذّدیت ُا

 لبثل ارـا هی ثبىؼ Ferro magnetفمٔ ثـای لٖٞبت  -

 ثـای اًزبم آفهبیو اصتیبد ثَ الکتـینیتَ هی ثبىؼ -

 پل اف پبیبى آفهبیو اصتیبد ثَ هغٌبٕیل فػایی لٖٞبت هی ثبىؼ -

 اهتیازات

 مـٝت ثبالی آفهبیو -

 ُقیٌَ پبییي آفهبیو -
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 هٌنت ثـای لٖٞبت ػؿ عٔ تْلیؼ -

 ُبی ثنیبؿ ؿیق مٖضی صنبمیت ثبال ثـای تـک -

     Liquid (Dye) Penetrant Testing  PT      رًگ ُای ًفْریآزهایع 

ػؿ ایي . آفهبیو ؿًگ ُبی ًفْؽی یکی اف ؿّه ُب، ثـای تيغیٌ ٝیْة مٖضی ثب صنبمیت ثبال هی ثبىؼ 

ػؿ ایي . ؼ ؿّه هی تْاى تٌِب ٝیْثی ؿا ثـ ؿّی لَٖٞ هيغٌ ًوْػ کَ ػُبًَ ثبف ثَ ؿّی مٖش ػاىتَ ثبىٌ

ؿّه اف ؿًگ ُبی ًفْؽی کَ ػاؿای لبثلیت ًفْؽ ثنیبؿ ثبال ػؿ ػاعل گننتگی ُبی ثبف ثَ ؿّی مٖش هی ثبىٌؼ 

ثـای اًزبم تنت ثب صنبمیت ثبال ، هی ثبینت تویق کبؿی اّلیَ مٖش لَٖٞ ثب ػلت ثنیبؿ ثبال . امتفبػٍ هی گـػػ

 .امتفبػٍ هی ىْػ  Cleanerثـای ایي هٌْٚؿ اف تویق کٌٌؼٍ . اًزبم گیـػ

یب ( پْػؿ)کَ ثَ ٍْؿت عيک  Developerپل اف ًفْؽ ؿًگ ثَ ػاعل گننتگی ثب امتفبػٍ اف آىکبؿ مبف 

  ؿّیت  کـػٍ ّ آى ؿا لبثل تـاّه   ، ؿًگ ػاعل گننتگی ثَ ؿّی مٖش(لْٓ ػؿ هبیٜهضلْل یب هغ)هـْٕة 

ّ فلْؿمٌت هْرْػ ( لـهق ؿًگ)  ؿّیت  ثللب  ػیؼ ثَ ػّ ٍْؿت اف ًٚـ لبثلیت   ؿًگ ُبی ًفْؽی. هی کٌؼ 

 .هی ثبىٌؼ

 :ایي ؿًگ ُب ثـ امبك لبثلیت تویق ىؼى ًیق ثَ مَ ػمتَ هغتلف تمنین ىؼٍ اًؼ 

  Water Washable لبثل ىنتيْ ثب آة      -

   Solvent Removableلبثل ىنتيْ ثب صالل  -

   Post Emulsifierلبثل ىنتيْ ثب هضلْل اهْلنیْى  -

 

 هسذّدیت ُا

 هٌبمت ثـای لٖٞبت پالمتیکی صنبك ثَ هْاػ ىیویبیی ًوی ثبىؼ -

 فمٔ گننتگی ثب ػُبًَ ثبف ثَ ؿّی مٖش لبثل ؿػیبثی عْاُؼ ثْػ -

 هٌبمت ثـای مْٖس ثنیبؿ فثـ ّ هتغلغل هخل مـاهیک ثؼّى لٞبة ًوی ثبىؼ -

 

 اهتیازات

 مـٝت ثبالی آفهبیو -

 ُقیٌَ پبییي آفهبیو -

 هٌبمت ثـای لٖٞبت ػؿ عٔ تْلیؼ -

 بمیت ثبال ثـای تـک ُبی ثنیبؿ ؿیق مٖضیصن -

 ٝؼم ًیبف ثَ الکتـینیتَ ّ تزِیقات ربًجی -

-  
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  Destructive Testingآزهایػات هخرب     

ػؿ ٌٍٞت هتؼ ُبی هغتلفی ثـای اًزبم . اًزبم هی ىْػ رْىکبؿی آفهبیيبت هغـة ثـای تبییؼ لبثلیت ٝولیبت 

 .اػاهَ ثَ ثیبى ّ تّْیش ایي هتؼ ُب هی پـػافینػؿ .ایي آفهبیو هيغٌ گـػیؼٍ ّ ارـا هی گـػػ

  Tensile Strength Testingآزهایع اضتسکام کػػی      

ایي آفهبیو ثؼیي ٍْؿت اًزبم هی ىْػ کَ . ػؿ ایي ؿّه لؼؿت ّ امتضکبم فلق ػؿ ثـاثـ پبؿگی تنت هی ىْػ 

ػمتگبٍ ثب . ىْػ  متگبٍ لـاؿ ػاػٍ هیلنوتی اف لَٖٞ ٕجك امتبًؼاؿػ هْؿػ ًٚـ تِیَ هی ىْػ ّ ثیي ػّ ثبفّی ػ

کيیؼى ایي لَٖٞ ػؿ ػّ رِت هغبلف ىـّٛ ثَ کيیؼى لَٖٞ ًوْػٍ تب فهبًیکَ لَٖٞ ػیگـ تضول امتمبهت ػؿ ثـاثـ 

هيغٌ ًوْػى ػمتگبٍ ثبیؼ لبػؿ ثَ . ایي ًیـّ ؿا اف ػمت ػاػٍ ّ ىـّٛ ثَ ًبفک ىؼى ّ ػؿ ًِبیت پبؿٍ هی ىْػ

 .پبؿٍ ىؼى فلق ؿا ًيبى ػُؼهمؼاؿ ًیـّی ّاؿػٍ ثـای 

 Tensile Strength  لَٖٞ  کييی  امتضکبم ؿا ًیـّی  لَٖٞ پبؿٍ ىْػ  کَ ٍـف ىؼٍ تب آى همؼاؿ ًیـّیی

 .هی ًبهین

  Impact Testing(   غکٌٌذگی)آزهایع ضرتَ 

ایي آفهبیو ثؼیي ٍْؿت اًزبم هی ىْػ کَ . ػؿ ایي ؿّه لؼؿت ّ امتضکبم فلق ػؿ ثـاثـ ّـثَ تنت هی ىْػ

لنوتی اف لَٖٞ ٕجك امتبًؼاؿػ هْؿػ ًٚـ تِیَ هی ىْػ ّ ثـای ایٌکَ اف هضل هْؿػ ًٚـ ىکٌٌؼگی اًزبم ىْػ 

 .ٕـاصی ّ ارـا ىْػ Key Wayیب  Vایي ىیبؿ هی تْاًؼ ثَ فـم ُبی . ىیبؿی ثَ ؿّی لَٖٞ ثَ ّرْػ هی آّؿین

 

 

 :ػؿ ایي ًْٛ آفهبیو لَٖٞ ؿا ثَ ػّ ؿّه هغتلف هی تْاى آفهبیو ًوْػ کَ ٝجبؿتٌؼ اف 

- Izot Test  

- Charpy Test 

لَٖٞ هْؿػ ًٚـ  Izotت لَٖٞ ثَ ؿّه نػؿ ت. تفبّت ایي ػّ تنت تٌِب ًضٍْ لـاؿگـفتي ایي ػّ لَٖٞ هی ثبىؼ 

لـاؿ ػاػٍ هی ىْػ ّ ثبفُّبی ػمتگبٍ ثب کيیؼى لَٖٞ ػؿ ػّ   Testing Tensile Strength ػؿ ػمتگبٍ  

مپل ثب ّاؿػ آّؿػى ّـثَ ثَ هـکق آى امتضکبم لَٖٞ ػؿ ثـاثـ . رِت هغبلف ، لَٖٞ ؿا هضکن ًگَ هی ػاؿػ

 .ّـثَ اًؼافٍ گیـی هی ىْػ

 

 

 



 شرکت مهندسی آزمون جوش آسیا      

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charpy  َٖٞیک موت ل ػؿ آفهبیو لَٖٞ ثَ ؿّه 

اًؼافٍ گیـی ّ َٞ ػؿ ػاعل فیکنچـ لـاؿ ػاػٍ ىؼٍ ّ ثب ّاؿػ کـػى ّـثَ ثَ موت هغبلف آى همؼاؿ امتضکبم لٖ

 .حجت هی ىْػ

 

 

 

  Hardness Testing    آزهایع ضختی ضٌدی

تنت ؿّه ُبی هغتلفی ثـای اًزبم ایي . ػؿ ایي ؿّه لؼؿت ّ امتضکبم مٖش فلق ػؿ ثـاثـ فيبؿ تنت هی ىْػ 

 :ّرْػ ػاؿػ کَ ٝجبؿتٌؼ اف 

 

- Brinell Hardness Test          

 

ثب ًضٍْ آفهبیو ثـ ؿّی لٖٞبت  Ferrousػؿ ایي ؿّه مغتی مٌزی ، آفهبیو ثـ ؿّی لٖٞبت فلقی فـتیک 

 .هتفبّت هی ثبىؼ Non Ferrousغیـ فـتیک 

ثَ لٖـ  فْالػ فًگ ًقىثؼیي ٍْؿت اًزبم هی گیـػ کَ یک مبچوَ  Ferrousآفهبیو ثـ ؿّی لٖٞبت فـتیک 

  ثَ آى حبًیَ  01ؿا ػؿ هؼت   کیلْگـم 2111ثـاثـ ثب   لـاؿ ػاػٍ ّ ًیـّیی لَٖٞ  هیلیوتـ ؿا ؿّی مٖش  01
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 همؼاؿ لَ ىؼگی مٖش ثـ احـ ایي فيبؿ مبچوَ اًؼافٍ گیـی ىؼٍ ّ مغتی لَٖٞ اًؼافٍ گیـی هی. ّاؿػ هی ًوبیین 

 .ىْػ

فْالػ فًگ ثؼیي ٍْؿت اًزبم هی گیـػ کَ یک مبچوَ  Non Ferrousآفهبیو ثـ ؿّی لٖٞبت غیـفـتیک 

حبًیَ  21کیلْگـم ؿا ػؿ هؼت  511  ثـاثـ ثب  هیلیوتـ ؿا ؿّی مٖش لَٖٞ لـاؿ ػاػٍ ّ ًیـّیی  01ثَ لٖـ  ًقى

اًؼافٍ گیـی ىؼٍ ّ مغتی لَٖٞ اًؼافٍ گیـی همؼاؿ لَ ىؼگی مٖش ثـ احـ ایي فيبؿ مبچوَ . ثَ آى ّاؿػ هی ًوبیین 

 .هی ىْػ

- Rockwell Hardness Test   

اًزبم هی ىْػ کَ ػؿ ایٌزب ػّ ًْٛ  Typeثـ ؿّی لٖٞبت ػؿ چٌؼیي ًْٛ ؿاکْل آفهبیو مغتی مٌزی ثَ ؿّه 

 .آى ؿا ثَ ْٕؿ اعتَبؿ تّْیش هی ػُین

 

 :  Type Bًْع راکْل آزهایع 

ثَ لٖـ ػؿ ایي ؿّه اف یک مبچوَ کْچک
16

مبچوَ پل اف لـاؿ گـفتي ثـ ؿّی . ایٌچ امتفبػٍ هی گـػػ  1

. کیلْگـم ثَ آى ّـثَ ّاؿػ هی ىْػ 011کیلْگـم ّ مپل ثب ًیـّی ًِبیی  01مٖش لَٖٞ ثب ًیـّی اّلیَ ی 

 .هضل گْػی ایي مبچوَ ثـ ؿّی مٖش لَٖٞ اًؼافٍ گیـی ّ همؼاؿ مغتی لَٖٞ هضبمجَ هی ىْػ

 

 :  Type Cًْع راکْل آزهایع 

. ػؿرَ هی ثبىؼ امتفبػٍ هی گـػػ 011ػؿ ایي ؿّه ثَ ربی مبچوَ اف یک هغـّٓ کَ ؿاك آى ػاؿای ىٞبٛ 

کیلْگـم ّ مپل ثب ًیـّی ًِبیی  01ىٞبٛ ًْک ایي هغـّٓ ثـ ؿّی مٖش لَٖٞ لـاؿ گـفتَ ّ ثب ًیـّی اّلیَ ی 

گْػی ًْک ایي هغـّٓ ثـ ؿّی مٖش لَٖٞ اًؼافٍ گیـی ّ  هضل. کیلْگـم ثَ آى ّـثَ ّاؿػ هی ىْػ 051

 .همؼاؿ مغتی لَٖٞ هضبمجَ هی ىْػ

 

- Vickers Hardness Test  

ػؿرَ هی ثبىؼ  026ػؿ ایي ؿّه اف یک ُـم ىجیَ ثَ الوبك ثب مٖش همٖٜ چِبؿ گْه کَ ؿاك آى ػاؿای ىٞبٛ 

ؼاؿ لَ ىؼگی مٖش ػؿ صؼ هیکـّمکْپی عْاُؼ ایي ًْٛ آفهبیو ثَ ػلیل ٍـف ًیـّی کن ، هم. امتفبػٍ هی گـػػ

 0ایي ُـم ثـ ؿّی مٖش لَٖٞ لـاؿ گـفتَ ّ ثب ًیـّی . آفهبیيگبُی اًزبم هی ىْػثْػ ّ ػؿ صؼ الثـاتْاؿ 

هضل گْػی ًْک ایي ُـم ثـ ؿّی مٖش لَٖٞ ػؿ فیـهیکـّمکْپ . کیلْگـم فيبؿ ّاؿػ هی کٌؼ 011کیلْگـم تب 

 .هضبمجَ هی ىْػاًؼافٍ گیـی همؼاؿ مغتی لَٖٞ 

 



 شرکت مهندسی آزمون جوش آسیا      

91 

- Knoop Hardness Test  

ًیـّی هْؿػ امتفبػٍ ػؿ ایي آفهبیو ثنیبؿ . ایي ؿّه همؼاؿ مغتی ؿا ػؿ صؼ هیکـّمکْپی اًؼافٍ گیـی هی کٌؼ

هضل گْػی ًْک ایي ُـم ثـ ؿّی مٖش . گـم فيبؿ ّاؿػ هی کٌؼ 0111گـم تب  0اًؼک هی ثبىؼ ّ ػؿ صؼّػ 

 . لَٖٞ ػؿ فیـ هیکـّمکْپ اًؼافٍ گیـی همؼاؿ مغتی لَٖٞ هضبمجَ هی ىْػ

 

- Rebound Hardness Test 

ثـ ایي امبك امتْاؿ هی ثبىؼ کَ اگـ یک مبچوَ ثَ ( ّاکٌيی)آفهبیو مغتی مٌزی ثَ ؿّه عبٍیت اؿتزبٝی 

مبچوَ ثب لؼؿت ّ مـٝت ثیيتـی ثبفگيت ػاػٍ موت لَٖٞ ای پـتبة ىْػ ، اگـ مغتی مٖش لَٖٞ فیبػ ثبىؼ 

ایي ػمتگبٍ ػاؿای . ىؼ همؼاؿ ثبفگيت کوتـ عْاُؼ ثْػعْاُؼ ىؼ ّ ُـ چَ مٖش لَٖٞ ػاؿای مغتی پبییي تـی ثب

ثـای اًؼافٍ گیـی مغتل مٖش پـّة ؿا . یک پـّة هی ثبىؼ کَ ػؿ ػاعل آى مبچوَ کْچکی تٞجیَ گـػیؼٍ امت

ؿّی لَٖٞ لـاؿ هی ػُین ّ مبچوَ ػؿّى پـّة تْمٔ ًیـّی هغٌبٕینی ىتبة ػاػٍ هی ىْػ ّ ثؼیي تـتیت ثب 

. ثـ امبك مغتی مٖش همؼاؿ ثبفگيت مبچوَ ػؿ ػؿّى پـّة هتفبّت عْاُؼ ثْػ. وبیؼمٖش لَٖٞ ثـعْؿػ هی ً

اف ایي ّمیلَ ثَ ػلیل مـٝت .همؼاؿ ثبفگيت مبچوَ اًؼافٍ گیـی ىؼٍ ّ همؼاؿ مغتی لَٖٞ هيغٌ هی گـػػ

هْؿػ اًزبم آفهبیو هٌبمت ّ لبثلیت صول ثـای تنت لٖٞبت ػؿ کبؿگبٍ ُب ، مبیت ّ هضل تْلیؼ لٖٞبت ثیيتـ 

 .امتفبػٍ لـاؿ هی گیـػ

 

  Fatigue Testingآزهایع خطتگی     

ثَ لَٖٞ ّاؿػ  (ػّؿٍ ای)کَ ثَ ٍْؿت هتٌبّة   ؿفتبؿ ّ ّاکٌو لَٖٞ ؿا ػؿ ثـاثـ ًیـُّبیی آفهبیو عنتگی

تٌو ُبیی کَ ثـ احـ ّاؿػ آهؼى ًیـّ ثَ ٍْؿت ػّؿٍ ای ػؿ لَٖٞ ثْرْػ هی آیؼ . هی ىْػ ؿا ثـؿمی هی ًوبیؼ

 Failureثبٝج هی ىْػ تب ثَ تؼؿیذ فلق امتضکبم عْػ ؿا ػؿ ثـاثـ ایي فيبؿ ُبی هتْالی اف ػمت ػاػٍ ّ ثبٝج 

 .ىکنت ػؿ لَٖٞ گـػػ

 

 Testing Creepآزهایع خسظ     

ؿا اًؼافٍ گیـی  لَٖٞ ػؿ ثـاثـ فيبؿ یب صـاؿت   کـینتبل ُبی ّ ػگـگًْی  ربثزبیی   همؼاؿ  عقه  آفهبیو

کـینتبل ُبی لٖٞبت ػؿ ثـاثـ ًیـّی ّاؿػٍ ّ یب صتی ّفى عْػ ػؿ ػؿرَ صـاؿت ُبی ثبال ّ یب ػؿ . هی ًوبیؼ

ػؿ آفهبیيگبُِب ثب ایزبػ ایي .ػؿ لَٖٞ گـػػ ىکنت Failureػؿافهؼت لبػؿًؼ ربثزب گـػیؼٍ ّ ػؿ ًِبیت ثبٝج 

 .ی لَٖٞ ؿا ػؿ ثـاثـ ایي ًْٛ ؿفتبؿ اًؼافٍ گیـی هی ًوبیٌؼتْاًبییىـایٔ ثـای لٖٞبت 
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  Bend Testingآزهایع خوع     

ػؿ ایي آفهبیو لَٖٞ ػؿّى . آفهبیو عوو همؼاؿ تضول لَٖٞ ػؿ ثـاثـ ربثزبیی ّ عوو ؿا ثـؿمی هی ًوبیؼ

لـاؿ گـفتَ ّ ثب اٝوبل ًیـّ ػؿ رِت هغبلف ٕجك ىکل هیقاى اینتبیی لَٖٞ ػؿ ثـاثـ عوو ُبی هتْالی ػمتگبٍ 

 .ثـؿمی ّ اًؼافٍ گیـی هی ىْػ

 

  Pumpsپوپ ُا     

 .ػؿ ٌٍٞت اف پوپ ُب ثـای ثبال ثـػى ، تضت فيبؿ لـاؿ ػاػى ّ ربثزب ًوْػى هبیٞبت امتفبػٍ هی ىْػ

 :ػمتَ تمنین ًوْػ پوپ ُب ؿا هی تْاى ثَ ػّ 

 

 Dynamical Pumpsپوپ ُای دیٌاهیکی        .1

 

ایي ًْٛ اف پوپ ُب ثَ ٍْؿت چـعيی یب گـیق اف هـکق کبؿ هی کٌٌؼ،یٌٞی ثب چـعو مـیٜ ّ ثب کوک ًیـّی 

 .اف یک ًمَٖ ثَ ًمَٖ ػیگـ هی گـػًؼ لگـیق اف هـکق ثبٝج اًتمبل میب

 

  Displacements Pumpsپوپ ُای خاتدا کٌٌذٍ      .2

 

 

ػمتَ اٍلی  1ؿا ثـ امبك ًضٍْ ٝولکـػ هی تْاى ثَ  Displacementsایي ًْٛ اف پوپ ُبی ربثزب کٌٌؼٍ 

 : تمنین ًوْػ 

  Reciprocatingًْع تلوثَ ای      ( الف     

 .ل اف یک ًمَٖ ثَ ًمَٖ ػیگـ هی کٌٌؼکوک ثَ اًتمبل میب (ُوبًٌؼ تلوجَ)ایي ًْٛ اف پوپ ُب ثب ًیـّی هکو 

    

  Rotaryًْع چرخػی    ( ب     

 : ایي ًْٛ اف پوپ ُب ؿا ًیق هی تْاى ثَ ػّ ػمتَ تمنین ًوْػ 

      i )    ٍپوپ ُبی ًْٛ چـعٌؼScrew Type 
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 هخل هبىیي آة هیٍْ گیـی       

    

    ii  )      پوپ ُبی پـٍ ایVane Type 

 

  Valves(        غیر)دریچَ 

کَ ػؿ ٌٍبیٜ رقء یکی  Valvesهب ػؿ ایي ثغو مٞی ػاؿین کَ ثَ ْٕؿ کلی ىٌبعتی ٝوْهی اف اًْاٛ ػؿیچَ ُب 

ػؿیچَ ُب ػاؿای ٝولکـػ ُبی هغتلفی . هی ًوبیین  ثَ ىوبؿ هی ؿًّؼ ؿا هٖبلَٞ   اف تزِیقات هِن ّ ّـّؿی

میبل ، تغلیَ فيبؿ ثیو اف صؼ میبل ػؿ هی ثبىٌؼ اف لجیل کٌتـل ٝجْؿ میبل ػؿ ػاعل لْلَ ، هنؼّػ کـػى ٝجْؿ 

 .ػاعل مینتن ّ هْاػ ثنیبؿ ػیگـ کَ ػؿ فیـ ثَ ىـس آًِب عْاُین پـػاعت

 :ػمتَ تمنین ًوْػ کَ ٝجبؿتٌؼ اف  4ایي ػؿیچَ ُب ؿا ثـ امبك ثْٛ ٝولکـػ ثَ ثَ ْٕؿ کلی هب هی تْاًین 

 On-Off Valves ػؿیچَ ُبی هغًَْ ثبف ّ ثنتَ کـػى         -0
 

  Valves Controlػؿیچَ ُبی کٌتـل همؼاؿ ٝجْؿ میبل                -1
 
   Check Valvesػؿیچَ ُبی یکنْ کٌٌؼٍ میبل ػؿ ػاعل مینتن       -2
 
     Safety Relief Valvesػؿیچَ ُبی ایوٌی ّ تملیل فيبؿ                -4
  

 
 On-Off Valvesدریچَ ُای هخؿْؼ تاز ّ تطتَ کردى         -1

یچَ ُب فهبًی هْؿػ امتفبػٍ لـاؿ هی گیـػ کَ ثغْاُین ػؿ ُـ فهبى کَ ًیبف ػاؿین اف ٝجْؿ میبل ػؿ ؿایي ًْٛ اف ػ

 .ػاعل لْلَ رلْگیـی ّ یب میبل ؿا ثَ صـکت ػؿ آّؿین

 هٞوْال هضْؿ هـکقی ػؿ ایي ػؿیچَ ُب ػاؿای صـکتی هضؼّػ فمٔ ػؿ صؼ 
4

ثْػٍ ّ ثب چـعبًؼى فلکَ یب ًین ػّؿ 1

اف اًْاٛ هغتلف ایي . کَ ػؿ ثبالی ػؿیچَ لـاؿ گـفتَ ، هنیـ ؿا ثـای ٝجْؿ میبل ثبف یب آى ؿا هنؼّػ هی کٌین

ّ  Ball Valves، ػؿیچَ ُبی تْپی   Butterfly Valvesًْٛ ػؿیچَ ُب هی تْاى اف ػؿیچَ ُبی پـّاًَ ای  

 .ًبم ثـػ Plug Valvesػؿیچَ ُبی پالگی 

ػؿ فهبى ثبفؿمی ایي ًْٛ ػؿچَ ُب هی ثبینت هٌبٕمی ؿا کَ اصتوبل ًيت ػؿ آى هضل ّرْػ ػاؿػ ؿا هغٍَْب 

ػؿ فهبى تٞویـات کلی ّ ثبفؿمی ُبی ػّؿٍ ای . هضل اتَبل ػؿیچَ ثب لْلَ ، ّ ػیگـ هضل ُب ؿا چک ًوْػ

Over Haul  هضل چـط ػًؼٍ ّ پیچ هضْؿ ٝوْػیStuffing Box ػگی ؿا ثـای ّرْػ عْؿCorrosion  ّ

 .ثبیؼ هْؿػ ثـؿمی لـاؿ ػاػ Erosionمبئیؼگی 
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 Valves Controlدریچَ ُای کٌترل همذار ػثْر ضیال                - 2

ایي ًْٛ اف ػؿیچَ ُب ػؿ هٌبٕمی هْؿػ امتفبػٍ لـاؿ هی گیـػ کَ اصتیبد ثَ کٌتـل همؼاؿ ىؼت رـیبى میبل ػؿ 

 .ػاعل لْلَ ثبىؼ

هـکقی ػؿ ایي ػؿیچَ ُب ػاؿای صـکتی ٝوْػی ثْػٍ ّ فلکَ ای کَ ػؿ ثبالی ػؿیچَ لـاؿ گـفتَ ثب هٞوْال هضْؿ 

 ػؿیچَ ُب   ایي ًْٛ هغتلف   اف اًْاٛ. هنیـ ٝجْؿ میبل هی گـػػ  یب ثنتَ ىؼى  ثبٝج ثبف  چٌؼیي ثبؿ چـعیؼى

 ، ػؿیچَ ُبی مْفًی  Ball Globeػؿیچَ ُبی کـّی Gate Valve هی تْاى اف ػؿیچَ ُبی ػؿّافٍ ای 

Needle Valves ًبم ثـػ. 

 

 

ػؿ فهبى ثبفؿمی ایي ًْٛ ػؿیچَ ُب هی ثبینت ُوبًٌؼ ػؿیچَ ُبی ثبف ّ ثنتَ کٌٌؼٍ هٌبٕمی ؿا کَ اصتوبل ًيت 

ػؿ فهبى تٞویـات . ػؿ آى هضل ّرْػ ػاؿػ ؿا هغٍَْب هضل اتَبل ػؿیچَ ثب لْلَ ّ ػیگـ هضل ُب ؿا چک ًوْػ

ؿا ثـای  Stuffing Box، هضل چـط ػًؼٍ ّ پیچ هضْؿ ٝوْػی  Over Haulی ػّؿٍ ای کلی ّ ثبفؿمی ُب

ّ مبئیؼگی  Corrosionّرْػ عْؿػگی ّ هضل ًيیوٌگبٍ گٍْ هبًٌؼ ػؿ ػاعل ػؿیچَ ؿا ثـای عْؿػگی 

Erosion ثبیؼ هْؿػ ثـؿمی لـاؿ ػاػ. 
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ػؿ هْاؿػیکَ ّرْػ ًيتی هی تْاًؼ عٖـًبک ثبىؼ ّ یب هی ثبینت ارتٌبة گـػػ ، هی تْاى اف ػؿیچَ ُبی 

ػؿ هْؿػ ایي ًْٛ ثبیؼ هتؾکـ ىؼ کَ ثَ ُیچ ٌْٝاى . امتفبػٍ ًوْػ( ىکل فیـ) Diaphragm Valvesػیبفـاگوی 

اؿ فًگ فػگی ّ اىکبالت ثٞؼی پیؼا ًوی کٌؼ ّ اف ُویي ؿّ همؼ Stuffing Boxمیبل ؿاُی ثـای ؿمیؼى ثَ  

ُوچٌیي چْى یک الیَ ی المتیکی ثب ًينتي ثـ ؿّی ثؼًَ ٝول کٌتـل ٝجْؿ . ػؿ ایي ًبصیَ کبهال کٌتـل هی گـػػ

 .میبل ؿا ثـ ِٝؼٍ ػاؿػ ، لؾا همؼاؿ ٝجْؿ میبل ؿا هی تْاى کبهال ثَ ٍفـ ؿمبًؼ

 

 

 

  Check Valvesػؿیچَ ُبی یکنْ کٌٌؼٍ میبل ػؿ ػاعل مینتن      -2

اًتمبل میبل فمٔ ػؿ یک رِت ػؿ ػاعل ػؿیچَ ُبی یکنْ کٌٌؼٍ ػؿ فهبًی هْؿػ امتفبػٍ لـاؿ هی گیـًؼ کَ هٌْٚؿ،

اگـ فهبًی افت فيبؿ ػؿ . هٞوْال رِت ثب ٝالهت یک فلو ثـ ؿّی ثؼًَ ػؿیچَ ًيبى ػاػٍ ىؼٍ امت . لْلَ ثبىؼ

ایي ًْٛ اف ػؿیچَ ُب . میبل ػؿ رِت هغبلف صـکت کٌؼ ػاعل لْلَ ثْرْػ آیؼ،ایي اهـ ًجبیؼ ثبٝج ایي ىْػ تب

، یک مْ کٌٌؼٍ ػینکی  Ball check Valveػاؿای اًْاٛ هتٌْٛ ّ هغتلفی هی ثبىٌؼ اف لجیل یک مْ کٌٌؼٍ تْپی 

Lift check Valves  ٍهی ثبىؼ( تبة عْؿًؼٍ)، ّ یک مْ کٌٌؼٍ ًْمبى کٌٌؼ. 
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ػؿ فهبى ثبفؿمی ایي ًْٛ . ثـای ثبف یب ثنتَ کـػى ّرْػ ًؼاؿػ( فلکَ)ک ػؿ ثبالی ایي ًْٛ اف ػؿیچَ ُب لـثبل

ػؿچَ ُب هی ثبینت هضل اتَبل ػؿیچَ ثب لْلَ ؿا کَ اصتوبل ًيت ػؿ اى هضل ّرْػ ػاؿػ ؿا ثَ ْٕؿ ػلیك چک 

، هضل ًيیوٌگبٍ ػینک یب تْپی ػاعل ؿا  Over Haulػؿ فهبى تٞویـات کلی ّ ثبفؿمی ُبی ػّؿٍ ای . ًوْػ

 اف ٝولکـػ ٍضیش فٌـ ػؿ . ثبیؼ هْؿػ ثـؿمی لـاؿ ػاػ Erosionّ مبئیؼگی  Corrosionـای عْؿػگی ث

Swing Check Valve  ّLift check Valves هی ثبینت إویٌبى صبٍل ًوْػ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 


