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 آبی(های در زمینه بازرسی از تجهیزات تفریحی )شهربازی و پارک NDTسواالت رایج در بخش بازرسی جوش و بخش اول: 

 

 1سوال شماره 

 

 آیا امکان آزمون به صورت دو سال یکبار یا سه سال یکبار برای تجهیزات تفریحی وجود دارد؟

تعیین شده است. این دوره انجام بر اساس رده  9898-1های غیرمخرب بر اساس استاندارد ملی دوره تناوب آزمون

باید  5و  4، 3های های ردهمشخص شده است. بر اساس این جدول تمامی دستگاه 9898-1و استاندارد ملی  دستگاه

 های غیرمخرب قرار گیرند.به صورت ساالنه مورد آزمون
 

 2سوال شماره 

 

 باشد؟های تجهیزات جهت انجام تست میها و پینآیا ضرورتی به دمونتاژ شفت

 های غیرمخرب انجام پذیرد.انجام آزمونبله ضروری بوده و باید دمونتاژ و تمیزکاری جهت 
 سه دلیل عمده وجود دارد: پاسخبرای این 

درصدی قطعه نه کل تجهیز( در استاندارد ملی  111درصد )آزمون  111با توجه به ضرورت تعیین شده به انجام  -1

 دمونتاژ گردد.  ،استانداردمذکور ، باید قطعات به منظور تأمین بند 1-9898
ر ، امکان آسیب شفت د(بارگذاری دینامیکی تجهیزات تفریحی و تئوری خستگیبارهای وارده )با توجه به ماهیت  -2

های محتمل است. حال اینکه برای شناسایی این عیوب باید سطح قطعات مورد اثر شکست خستگی یکی از تئوری

 ها وجود ندارد.ها و پینشفتامکان هیچ نوع آزمونی از سطح  ،آزمون قرار گیرد و بدون دمونتاژ
ها با محل قرارگیری امکان ایجاد حتی در صورت عدم وجود بارهای دینامیکی، به دلیل در تماس بودن سطح شفت -3

های مکانیکی بر روی شفت وجود دارد. برای شناسایی این عیوب روشی جز دمونتاژ شفت سایش، خوردگی و آسیب

 خرب مناسب وجود ندارد.های غیرمجهت رویت و انجام آزمون
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 3سوال شماره 

 

 ها از روی پیشانی شفت و بدون دمونتاژ وجود ندارد؟ها و پینآیا امکان انجام تست شفت

 به منظور پاسخگویی کامل به این سوال باید موارد ذیل را لحاظ نمود:
: با توجه به ضرورت تعیین شده در استاندارد، امکان 9898-1درصد طبق استاندارد   111ضرورت انجام آزمون  -1

ای از سطح پیرامونی شفت به دلیل عدم درصدی شفت، بدون دمونتاژ وجود ندارد. چرا که قسمت عمده 111آزمون 

درصدی باید شفت از موقعیت خود دمونتاژ  111امکان دسترسی، امکان اسکن و بازرسی ندارد. برای حصول آزمون 

 گردد.

عدم امکان شناسایی عیوب سطحی یا امکان شناسایی عیوب سطحی در شرایط خاص با اسکن از پیشانی: با توجه  -2

هایی همچون وجود جای خار، اشپیل، سوراخ مرغک در سطح پیشانی شفت، امکان اسکن از ناحیه به وجود محدودیت

ر کامل میسر نیست. حال اینکه در صورت عدم وجود موانع مذکور نیز، به دلیل عدم تأمین بند پیشانی نیز به طو

 درصدی، اسکن از پیشانی تأمین کننده بند استاندارد نخواهد بود. 111مبنی بر آزمون  9898-1استاندارد 

بررسی اجمالی نتایج آزمون، تجربه بازرسی و وجود آماری از عیوب شناسایی شده در این زمینه: آمار بازرسی و  -3

از سطح  UTباشد. الزم به توضیح است با انجام آزمون درصد( می 88حاکی از وجود عیب در سطح شفت )بیش از 

پیشانی امکان شناسایی عیوب سطحی وجود ندارد، مگر در شرایط خاص، ازجمله اینکه دستورالعمل ویژه تست توسط 

هیه این دستورالعمل ویژه مکانیک شکست مورد بررسی قرار گیرد که تحقیقی شخص واجد صالحیت ارائه گردد. برای ت

گردد. همچنین به لحاظ عملی برای شناسایی عیب با اسکن از پیشانی باید عیب در جهت بر تلقی می بر و هزینهزمان

یسک باشد. پذیرش این رای رشد نموده باشد تا امکان شناسایی آن از سطح پیشانی امکان پذیر مرکز شفت و به اندازه

)انتظار تا رشد ترک به اندازه و جهتی که قابل شناسایی با اسکن از پیشانی( زمانی میسر است که تئوری مکانیک 

 باشد:شکست برای این قطعات توسط طراح به عمل آید. این مسأله خود دارای مشکالت بسیار عمده ذیل می

 عدم وجود اطالعات در خصوص مواد به کار رفته و پروسه تولید -

 عدم وجود اطالعات کافی در خصوص اندازه دقیق بارگذاری و ساعات کارکرد -

 هزینه باالی انجام این تحقیقات با توجه به محدودیت زمانی و مالی برای کارفرمایان محترم -

تی در صورت برطرف شدن تمامی مشکالت برای این تحقیقات، ضمن اینکه علی رغم مشکالت موجود در این مسیر، ح

تنها زمانی امکان اسکن از پیشانی شفت میسر خواهد بود که هیچ گونه عوارض هندسی از جمله سوراخ مرغک، سوراخ 

عرضی، جای خار، پله و غیره بر روی شفت وجود نداشته باشد. آمار موجود حاکی از وجود این عوارض هندسی بر روی 

 های تجهیزات تفریحی است.ها و پیندرصد شفت 81یش از ب
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 4سوال شماره 

 

 های غیرمخرب نیاز است؟آیا اقدامی جهت آماده سازی قبل از انجام آزمون

وده و ها نمها و پینهای غیرمخرب نسبت به دمونتاژ و تمیزکاری تمامی شفتباید طبق دستورالعمل انجام آزمون ،بله

رنگ زدایی اتصاالت جوشی حساس تعیین شده در دستورالعمل نیز باید قبل از حضور بازرس انجام تمیزکاری و 

 پذیرفته باشد.

 

 5سوال شماره 

 

 های غیرمخرب نیاز است؟آیا اقدامی بعد از انجام آزمون

ا طبق هامی تعویضبله، باید با مشاوره با طراح تجهیز نسبت به تعمیر مواضع معیوب تعیین شده اقدام گردیده و تم

 های بازرسی انجام پذیرد.دستورالعمل جاری شرکت
 

 6سوال شماره 

 

 چه اقداماتی برای تعویض شفت معیوب شناسایی شده در بازرسی صورت پذیرد؟

 های بازرسی جاری است باید انجام پذیرد:طبق دستورالعمل تعویض و جایگزینی قطعات که برای تمامی شرکت
ابعاد شفت طی نامه رسمی از جانب طراح که باید در سربرگ رسمی شرکت طراحی بوده و عنوان  تعیین جنس و -1

تجهیز، نام شهربازی و تاریخ تعویض در آن قید شده باشد. همچنین به پیوست این نامه باید نقشه قطعه نیز ارائه گردد. 

 امضای طراح مربوطه باشدمستندات ارائه شده از سوی طراح باید حاوی اطالعات شهربازی و نام و 
 تهیه متریال خام طبق نامه طراح -2
ای از قطعه خریداری شده به آزمایشگاهی که در زمینه انجام آزمون کشش و کوانتومتری دارای تأیید ارسال نمونه -3

 باشدصالحیت از سازمان ملی تأیید صالحیت می
 خش بازرسی تجهیزات تفریحی شرکت بازرسی کنندهبررسی و مطابقت متریال تهیه شده با نامه طراح توسط ب -4
درخواست کارفرما برای انجام تست بر روی ماده خام از شرکت بازرسی جهت حصول اطمینان از عدم وجود عیوب  -5

 محتمل که در مرحله تولید فوالد )ماده خام( ممکن است به وجود آمده باشد
ارسال قطعه به همراه نامه به منظور اعالم اطالع از فرایند تعویض شروع فرایند تولید شفت توسط سازنده دستگاه و  -6

انجام یافته از سوی سازنده تجهیز. سازنده نیز باید این نامه را در سربرگ رسمی شرکت سازنده صادر نموده و تمامی 

 اطالعات قطعه و محل نصب را در این نامه اعالم نماید
 غیرمخرب بر روی قطعه هایدرخواست کارفرما جهت انجام آزمون -8
 نصب و مونتاژ قطعه مورد نظر بر روی محل در حضور بازرس -9
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 7سوال شماره 

 

 های غیرمخرب توسط فرد یا سازمانی غیر از شرکت بازرسی کننده وجود دارد؟آیا امکان انجام آزمون

بازرسی جهت صدور گواهینامه های غیرمخرب جزئی از فرایند انجام آزمون 18121خیر، چرا که طبق استاندارد 

برداری بوده و امکان برون سپاری بدون وجود شرایط و الزامات قانونی، وجود ندارد. به عنوان نمونه، تنها زمانی بهره

های غیرمخرب را برون سپاری نماید که امکانات و تجهیزات این کار را تواند انجام آزمونشرکت بازرسی کننده می

های غیرمخرب باید توسط شرکت بازرسی کننده انجام پذیرد. ضمن اینکه ر این صورت، آزموننداشته باشد، در غی

های غیرمخرب باید برای شرکت بازرسی کننده برای برون سپاری شرکت بازرسی کننده فرعی قبل از انجام آزمون

 نظارت شرکت بازرسی کنندهاصلی شناسایی شده و بعد از ارزیابی و احراز صالحیت پرسنل دخیل در امر بازرسی با 

اصلی قادر به انجام فرایند بازرسی خواهد بود، در غیر این صورت امکان پذیرش نتایج بدون طی مراحل قانونی از سوی 

 شرکت بازرسی کننده اصلی میسر نخواهد بود. 
 

 8سوال شماره 

 

مرحله اول( بازرسی جوش و برای انجام مرحله دوم )در صورت مردود بودن نتیجه بازرسی در بازرسی 

 (، چه کاری باید انجام داد؟NDTهای غیرمخرب )آزمون

ای انجام خواهد درخواست خود را با مسؤل دفتری این بخش در میان بگذارید. بعد از انجام مراحل اداری، اعالم هزینه

 شد. بعد از واریز این هزینه، زمان بازرسی از طرف شرکت اعالم خواهد گردید.
 

 9سوال شماره 

 

های غیرمخرب انجام یافته توسط شرکت بازرسی غیر از این شرکت قابل قبول خواهد بود؟ )در آزمون

 قبل از تاریخ ارجاع بازرسی به این شرکت باشد( NDTصورتی که تاریخ انجام 

واهد بررسی اعالم خباید نتایج آزمون به این شرکت ارسال گردد تا بعد از بررسی کارشناسان بخش ذیربط، نتیجه 

 گردید.
 

 11سوال شماره 

 

 چه تجهیزاتی نیاز به انجام آزمون غیرمخرب دارند؟

طبق مصوبات کمیته استانداردسازی، تمامی این تجهیزات در جدولی تعیین گردیده است. همچنین بعد از انجام 

ها توسط بازرس مشخص خواهد بازرسی فنی توسط بخش تجهیزات تفریحی این شرکت، ضرورت انجام این آزمون

 گردید.
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 11سوال شماره 

 

 بر است، آیا نیازی به دمونتاژ دارند؟قطعاتی که دمونتاژ آنها زمان

های الزم تا حصول اطمینان از کنندگان باید نسبت به انجام تمامی بازرسیبله، چرا که جهت حفظ ایمنی استفاده

 بر بودن مونتاژ/دمونتاژتجهیز تفریحی اقدام گردد. لذا علی رغم زمانایمنی قطعه/قطعات و در نهایت تأمین ایمنی 

 ای برای انجام تست، باید این امر مهم انجام پذیرد.قطعه
 

 12سوال شماره 

 

 های بازرسی سالیانه، انجام چه اموری باعث ارتقاء ایمنی تجهیز تفریحی خواهد گردید؟جهت کاهش هزینه

های شناسایی عیوب قابل شناسایی با چشم غیرمسلح است که باید به ترین روشمهم انجام بازرسی چشمی یکی از

صورت دائمی و مستمر توسط ناظر فنی شهربازی انجام پذیرد. به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد ناظرین 

 فنی، باید از دانش فنی و مهارت الزم برخوردار باشد.

 

 13سوال شماره 

 

های غیرمخرب میسر نباشد، چه اقدامی ای جهت انجام آزموندمونتاژ برای قطعه در صورتی که امکان

 توان کرد؟می

شود، باید با مشاوره با سازنده ای از تجهیز یکی از موارد عدم انطباق تلقی میاز آنجایی که عدم امکان دمونتاژ قطعه

 قطعات حساس و ایمنی اقدام گردد. نسبت به تدوین روشی معین برای دمونتاژ و مونتاژ قطعات، به ویژه
 

 14سوال شماره 

 

رب های غیرمخدر صورتی که دمونتاژ منجر به آسیب به قطعه یا دستگاه گردد، آیا بازهم باید برای آزمون

 اقدام نمود؟

ورالعمل دستآسیب به قطعه یا دستگاه در اثر دمونتاژ، به دلیل عدم رعایت اصول ساخت بوده و سازنده دستگاه باید 

مونتاژ و دمونتاژ را ارائه نموده و مشاوره الزم برای آموزش پرسنل شهربازی را در اختیار تیم فنی شهربازی  قرار دهد. 

-باشد. به منظور تأمین ایمنی استفادهعدم امکان دمونتاژ رافع مسولیت شرکت بازرسی برای عدم انجام بازرسی نمی

 های غیرمخرب الزم بر روی تمامی قطعات ایمنی انجام پذیرد.ت باید آزمونکنندگان و اطمینان از سالمت قطعا
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 15سوال شماره 

 

 های غیرمخرب دارای تاریخ اعتبار است؟آیا آزمون

های غیرمخرب به لحاظ فنی و قانونی دارای تاریخ های بازرسی، آزمونهای اجرایی شرکتبر اساس دستوالعمل و روش

ج گردد ولی با توجه به استفاده این نتایتاریخ انجام تاریخ گزارش نویسی در نتایج آزمون درج میاعتبار نیست و تنها 

های اجرایی که بر اساس استانداردهای ملی ها و روش-توسط بخش بازرسی تجهیزات تفریحی و بنا بر دستورالعمل

های غیرمخرب تاریخ اعتباری آزمون ( برای9898-1و2و3ها تدوین شده )سری استانداردهای ملی حاکم بر این بخش

 گردد.تعیین می 9898-1گردد که این تاریخ بر اساس استاندارد درج می

 

 16سوال شماره 

 

 های غیرمخرب، چه اقدامی ضروری است؟در صورت اتمام اعتبار آزمون

فاقد اعتبار خواهد بود، ضروری های غیرمخرب، گواهینامه صادر شده با توجه به اینکه در صورت اتمام اعتبار آزمون

های ریزی دقیق و قبل از اتمام اعتبار نسبت به درخواست بازرسی از بخش بازرسی جوش و آزموناست با برنامه

 ای اقدام گردد.ها در گواهینامه طی نامهغیرمخرب اقدام گردد تا نسبت به تمدید اعتبار این آزمون
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 سیژ(کابین و تلهها )تلهراهدر زمینه بازرسی از کابل NDTسواالت رایج در بخش بازرسی جوش و  بخش دوم:

 1سوال شماره 

 

 های غیرمخرب قرار گیرد؟چه مواضعی باید مورد آزمون

اقدام گردد و های غیرمخرب -راه، باید طبق دستورالعمل سازنده نسبت به انجام آزمونگانه کابل 23با توجه به استانداردهای 

 های انجام یافته تحت نظارت شرکت بازرسی و شرکت سازنده باشد.تمامی تعمیرات و تعویض
 

 2سوال شماره 

 

در صورت عدم وجود شرکت سازنده یا عدم فعالیت شرکت سازنده یا ادغام این شرکت با شرکتی دیگر یا نهایتاً 

های غیرمخرب باید چه اقدامی سازنده، برای انجام آزموندر صورت عدم همکاری و ارائه خدمات توسط شرکت 

 گردد؟

های غیرمخرب همکاری به عمل آید تا از سالمت قطعات و ایمنی استفاده باید با همکاری با شرکت بازرسی جهت انجام آزمون

 کنندگان اطمینان حاصل گردد.
 

 3سوال شماره 

 

ها نیز قابل راهاز یک شرکت سازنده مشخص برای تمامی کابلهای غیرمخرب صادر شده آیا دستورالعمل آزمون

 استفاده است؟

گانه  23خیر، باید برای هر مجموعه معین منصوب در محل مشخص، دستورالعمل معتبری ارائه گردد که طبق استانداردهای 

 حاکم در این زمینه، قابل رهگیری و استعالم توسط شرکت بازرسی باشد.
 

 4سوال شماره 

 

 های قرقره دکل، باید این قطعات دمونتاژ گردد؟آیا برای انجام بازرسی از شفت

های غیرمخرب باید از موقعیت دمونتاژ گردد. نظر به اینکه، با انجام آزمون های دکل به منظور انجام آزمونبله، تمامی شفت

UT  از سطح پیشانی امکان شناسایی عیوب سطحی وجود ندارد مگر در شرایط خاص، ازجمله اینکه عیب در جهت مرکز

ای رشد نموده باشد تا امکان شناسایی آن از سطح پیشانی امکان پذیر باشد، باید نسبت به دمونتاژ قطعه از شفت و به اندازه

شفت میسر گردد. پذیرش این ریسک )انتظار تا رشد ترک به اندازه و موقعیت خود اقدام گردد تا امکان دسترسی به سطح 

ازنده به س جهتی که قابل شناسایی با اسکن از پیشانی( زمانی میسر است که تئوری مکانیک شکست برای این قطعات توسط

از سطح  UTام آزمون انج اهای غیرمخرب از سوی سازنده ارائه گردد. ضمنویژه برای انجام آزمون عمل آید و دستورالعمل

میسر خواهد بود که هیچ گونه عوارض هندسی از جمله سوراخ مرغک، سوراخ عرضی، جای خار،  زمانی ها، تنهاپیشانی شفت

توان درصد شفت مورد اسکن قرار نخواهد گرفت و نمی 111پله و غیره بر روی شفت وجود نداشته باشد که در این صورت نیز 

 ت شفت حاصل نمود.اطمینان باالیی از سالم
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 5سوال شماره 

 

 های غیرمخرب بر روی دکل چه اقداماتی ضروری است؟برای انجام آزمون

 انجام اقدامات ذیل ضروری است:

 باید نسبت به تأمین برق شهری برای هر دکل اقدامات الزم صورت پذیرد. -1

های غیرمخرب همراه بازرس شرکت بازرسی انجام آزمونراه که به عنوان نیروی حاضر در روند تمامی پرسنل مجموعه کابل -2

خواهند بود، باید از تجهیزات ایمنی کامل از جمله هارنس، کاله ایمنی، کفش ایمنی، دستکش و در صورت نیاز از لباس گرم 

 ی افرادمناسب برای فصول سرد و عینک و ماسک )در صورت در معرض قرار گرفتن مواد آزمون( استفاده نمایند. حفظ ایمن

 جامعه هدف اصلی شرکت بازرسی است.

های غیرمخرب باید اقدام گردد. در صورت وجود پوشش گالوانیزه یا رنگ نسبت به انجام تمیزکاری قبل از انجام آزمون -3

 بحتماً با شرکت بازرسی مشاوره به عمل آید و بدون هماهنگی نسبت به از بین بردن این پوشش اقدام نگردد، چرا که عواق

 جبران ناپذیری ممکن است به همراه داشته باشد.

گیری عیوب مشخص گردیده توسط بازرس این شرکت ضروری حضور نماینده فنی کارفرما در زمان تست جهت تحویل -4

 است.
 

 6سوال شماره 

 

 از کابل چه اقداماتی ضروری است؟ MRT/MFLبه منظور انجام آزمون 

ونتاژ سیژ( از روی خط دمها )در تلهکابین(/صندلیها )در تلهروی تمامی کابل باید تمامی کابینبه منظور انجام این آزمون بر 

خط  Stopو  Startگردیده و امکان تغییر سرعت خط در زمان بازرسی مهیا شده باشد. حضور نماینده فنی جهت انجام 

 سیژ در زمان بازرسی و تا پایان بازرسی ضروری است.کابین/تلهتله
 

 7سوال شماره 

 

 سیژ وجود دارد؟کابین/تلهآیا امکان انجام تعمیرات بر روی قفل تله

 خیر، با توجه به حساسیت باالی قطعات قفل، انجام تعمیر بر روی قفل مجاز نیست.
 

 
 شرکت بازرسی مهندسی آراد

 مدیر واحد بازرسی جوش و آزمون های غیرمخرب

 مهدی قربانی


