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 بازرسی چشمی جوش
 

 

 بهروز بيدختی

 دانشجوی دک ترای جوشکاری 

 دانشگاه صنعتی شريف



 

 

 

 هزينه %70-80      بين موفق چشمی بازرسی يک انجام که دهد می نشان نتايج•
شکارسازی  بعدی های

 
 .دهد می کاهش   را ... و غيرمخرب ا





 

 :مراحل بازرسی چشمی-

 

 : قبل از مونتاژ -1    

            

 بررسی و انتخاب مواد اوليه*          

 سالمت قطعات*          

زمون جوشکاران و اپراتورها*          
 
 ا

 مطالعه استانداردها*          

 



 

 انتخاب استانداردهای الزم*               

 مطالعه نقشه ها و مشخصات فنی*               

 

 :حين مونتاژ -2    

 

 طرح و نحوه اجرای جوشکاری *               

 بررسی تجهيرات جوشکاری *               

 سوار کردن قطعات *               

 تعداد و فاصله خال جوشها*               

              ...  فاصله بين قطعات و*               



 

 :بازرسی موقع جوشکاری  -3

   

 اطمينان از اجرای صحيح عمليات جوشکاری *       

لودگی*        
 
 عدم وجود ا

 ترتيب و توالی جوشکاری *       

 استفاده از قيد و بندها*       

 ...بازرسی مواد مصرفی؛ خشک بودن الک ترودها و *       

 نظارت بر جوشکاران و اپراتورها*       

 ...   و  WPSاجرای صحيح *       



 

 :بازرسی پس از جوشکاری  -4

 

 ...بازرسی چشمی؛ گرده اضافی، تعقر يا تحدب زياد و *          

 روشهای بازرسي ديگر*          

 بازرسی ابعادی جوش*          

 .تنش زداي  ی و ساير عمليات حرارتيهای موردنياز*          

   



 ويژگيها و وظايف بازرس جوش

 :دسته بندی بازرسان•

 

 بازرس استاندارد -      

 بازرس کارفرما -      

 بازرس پيمانکار -      

زمونهای مخرب -      
 
 متخصص ا

زمونهای غيرمخرب -      
 
 متخصص ا

 .... و -      



 :ويژگيهای بازرس جوش•

 

شناي  ی با نقشه ها و مشخصات فنی -1    
 
 :ا

 

 نقشه خوانی -        

 عاليم قراردادی جوش -        

زمونهای غيرمخرب -        
 
 عاليم قراردادی ا



   

شناي  ی با زبان جوشکاری  -2  
 
 :ا

 

 استفاده ار اصطالحات درست و رايج جوشکاری  -      

 مطالعه فرهنگ جوشکاری  -      

شناي  ی با عيوب جوشکاری  -      
 
 ا

شناي  ی با روشهای بازرسی -      
 
 ا

 عدم استفاده از نامهای تجاری  -      



 

شناي  ی با فرايندهای جوشکاری  -3  
 
 :ا

 

 شرح فرايند -      

 منبع حرارتی مورداستفاده -      

 چگونگی کنترل فرايند -      

 جنبه های عملياتی و مسايل امنيتی -      

 مزايا و محدوديتهای روشها -      



 

زمايش -4  
 
 :شناخت روشهای ا

 

 کاربرد تستهای مختلف  -      

 تجزيه و تحليل نتايج -      

 

 :گزارش نويسی -5  

 

 حتی االمکان کوتاه -      

 



 

 کامل و جامع -      

 

 مستند کردن تمامی مطالب حتی حقايق بديهی -      

 

 .تهيه گزارش خوب باعث زياد شدن اعتبار بازرس می شود•

 



 

 :داشتن وضعيت جسمانی خوب -6  

 

 ...صعود از داربست و  -      

 ..ورود و خروج به مخزن، دريچه و  -      

 

 :داشتن ديد خوب -7  

 

ييد پزشکی  -      
 
 داشتن تا



 

 :حفظ متانت حرفه ای -8  

 

 شرط الزم و کافی برای جلب همکاری ديگران -        

 بيطرفی در تصميم گيری  -        

ثيرپذيری از اطرافيان -        
 
 عدم تا

 

موزش  -9  
 
 تحصيل و ا



 

 :تجربه بازرسی -10  

 

 وسعت بخشيدن به طرز تفکر و ديد کاری بازرس -         

 

 :تجربه جوشکاری  -11  

 

 ياريگر بازرس در مردود کردن کار ضعيف -        



 :وظايف بازرس جوش•

 

 تفسير نقشه ها -1      

 بررسی سفارشات خريد مواد مصرفی -2      

 بررسی مهندسی فلز پايه -3      

 نحوه انبار کردن مواد -4      

 بررسی تجهيزات مورد استفاده -5      

ماده سازی اتصال -6      
 
 کنترل ا

   WPSنظارت بر اجرای  -7      

 



 

 ارزيابی صالحيت جوشکاران و اپراتورها -8      

زمايش -9      
 
 انتخاب نمونه های ا

زمايش -10      
 
 ارزيابی نتايج ا

 نگهداری سوابق -11      

 .تهيه و تنظيم گزارش  -12      

 



 

 .بازرسين بايد در تمام ساعات کار اجراي  ی در محل حاضر باشند•

 

زمايش شده و گواهينامه دريافت کنند•
 
 .کليه جوشکاريها بايد ا

 

 جلوگيری از کار جوشکار ضعيف•

 

 شماره گذاری قطعات توليدی توسط بازرس فنی•

 

نها•
 
 گزارش روزانه جوشهای قبولی و مردودی و تعمير ا

 

 



 

 تعمير جوشهای مردود تحت نظر بازرس فنی توسط پيمانکار•

 

 ...همکاری کارفرما در زمينه در اختيار گذاشتن مدارک فنی و•

 

ييديه الزم برای قطعات قبل از جوشکاری •
 
 صدور تا

 

 در اختيار بودن ليست کليه جوشکاران•

 

ييد قطعات قبل از جوشکاری •
 
 تا



 تجهيزات کمکی در بازرسی چشمی جوش

 

 :چشم -1  

 

 مهمترين ابزار در بازرسی چشمی -      

 انگستروم 5560    موج طول با سبز و زرد نورهای به نسبت بيشتر حساسيت -      

   Lux  1000-800روشناي  ی کافی در حدود  -      

 .ساعت 2: ميزان زمان پيوسته بازرسی چشمی  -      



 :شرايطی که بايد مشخص شود

 شرايط عمومی اجزا•

 وجود يا عدم وجود شرايط خوردگی و پوسته های اکسيدی•

 وجود ترک•

 تخلخل، تقعر و تحدب جوش•

 عوامل ضعف مکانيکی•

زمايشها•
 
 .همخوانی نتايج بازرسی چشمی با ديگر ا



 :داليل استفاده از ابزارهای کمکی•

 

 بزرگ کردن عيوب -    

 

 تشخيص عيوب در مکانهای دور از دسترس -    

 

 

 .تميزکاری کليه سطوح قبل از بازرسی دارای اهميت بسيار است•

 



 :ابزارهای مورد کاربرد

 وسايل اندازه گيری ابعادی -1 

 ميکروسکوپ و ذره بين -2 

 بورسکوپ -3 

 اندوسکوپ -4 

 (فلکسيسکوپ)بورسکوپ انعطاف پذير  -5 

 تلسکوپ -6 

 ديفرک توسايت -7 

 ليزر هولوگرافی -8 

 ترکيبی از امواج نوری و صوتی -9



 

 :وسايل اندازه گيری ابعادی -1  

 

 ...خط کش، کوليس و  -      

مدلهای خاک رس، پالستيسين و الستيکهای مخصوص برای تعيين شکل گرده  -      
 جوش

 .شابلونها و ابزارهای مخصوص -        





 

 :ميکروسکوپ و ذره بين -2  

 

 ترکيبی از لنزها -         

 :قرارگيری در فاصله کانونی لنز -        

 :بزرگنماي  ی                      

                          M = 25 / F 

 

 .سطحی که توسط ميکروسکوپ ديده می شود: حوزه ديد  -        

             



 

 .باشد تصوير وضوح دارای همچنان نمونه و شده جابجا تواند می لنز که ای فاصله :ميدان عمق -  

 

 (معکوس رابطه) لنزها قدرت به وابسته *    

 

 

  10X :رايج بزرگنماييهای -  

   



 

ن: روش مناسب•
 
 استفاده از بزرگنماي  ی کم و سپس افزايش ا

 

 

 افزايش سرعت بازرسی با استفاده از پروژک تورهای نوری •

 

 

 .به کمک دوربينهای همراه•



 :بورسکوپ -3  
 

 برای بازرسی  داخلی لوله ها و محفظه های باريک -      

 

رايشی از چند منشور و لنز صفحه ای -      
 
 ا

 

 .با افزايش طول بورسکوپ شفافيت تصوير افت می کند -      

 

 ميليمتر  5/2-19: قطر  -      

 

 وابسته به قطر سوراخ يا محل مورد بررسی -                



 تا چندين متر: طول -

 

 وابسته به شکل و فاصله سطح مورد بررسی -            

 

 :انتخاب زاويه مناسب -

 

 نوع و محل عيب -            

 

 سيستمهای نوری کمکی-

 

 





 

 :اندوسکوپ -4  

 

 مشابه بورسکوپ برای مشاهده در زوايای مختلف -      

 

 (10X)ميليمتر در فوکوس  4باالی  -      

 

   No-Focusingماهيت  -      

 

 ميليمتر 100-1500و طول  7/1قطرهای تا حداقل  -      



 

 :فلکسيسکوپ -5  

 

 در مکانهای دارای تغييرجهت و گوشه ها -      

 

 بازرسی سطوح داخلی پيچيده -      

 

   90 خمش نوک ْ -      

      

    mm 5/12-3و   قطر    cm 365-60فاصله کاری   -     

±

   

±

   



 

 .همراه منبع نوری و سيستم هدايت برای بهبود شرايط کاری  CCDدوربينهای •

 

 

 .به همراه مونيتورهای رنگی و نرم افزارهای مخصوص    

 



 

 :تلسکوپ -6  

 

 بزرگ کردن تصوير قطعات در فواصل دور از چشم -    

     

 ترکيب با پريسکوپ برای مشاهده سطوح پنهان -    

 

   (CCTV)استفاده از تلويزيونهای مداربسته  -    

   



 

 ( :  D-Sight)ديفرک توسايت  -7  

 

 ميکرون 10تا ... سطوح پيچيدگيها، برجستگيها و -    

 

 حفره های کار سرد، ترکها و شرايط خوردگی غيرقابل رؤيت -    

 

ن -    
 
 بر پايه اصول هندسی نور و تغيير در شدت روشناي  ی ا

 

 به منظور بازرسی سريع سازه های بزرگ -    





 

 :ليزر هولوگرافی -8  

 

- Dennis Gabor, 1948, Nobel Prize 

 

 تصاوير سه بعدی از سطح مورد نظر -    

 

 استفاده از پرتوهای ليزر  -    

 

   اندازه گيری فواصل کوچک: همراهی با تداخل سنج  -    



 روشی سريع، حساس و بدون نياز به تماس مستقيم•

 

 ميکرومتر 5/0طول موجهای حدود •

 

 (.درجه بر دقيقه 1)از تغييرات گرماي  ی حين کار جلوگيری شود •

 

 :پوشش دهی سطوح خيلی براق با اسپريهای مخصوص•

 

   حاری کربنات کلسيم حمل شده توسط گاز خنثی                                                           

 

 عدم مضر بودن اشعه ليزر برای نمونه•

 

   m/s 1000بررسی اشاعه ترک ترد در مواد با سرعت •



 :ترکيبی از امواج نوری و صوتی  -9

 

 :در مراحل تحقيقاتی•

 
• Belgium, Leuven University 

 

 :بررسی اليه های نازک ميکرونی•

 

 تغييرات ضخامت-

 وجود عيوب در اليه های نازک-

 مرحله بعدی تحقيقات              بررسی روی کيفيت باند واسطه-



 

 

 

 .از همکاری و توجه شما متشکرم


