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مبحث
تعریف روشهای بازرسی غیرمخرب ( )NDTو تفاوت های آن با روشهای مخرب ( ،)DTانواع بازرسی های
غیرمخرب ( ،)NDTعیوب قابل تشخیص توسط NDT
انواع عیوب در قطعات و اتصاالت جوش ،دالیل ایجاد و راههای جلوگیری از آنها
بازرسی چشمی (( )VTمبانی ،مزایا و محدودیت ها ،انواع فرآیندها)
بازرسی چشمی (( )VTبازرسی چشم غیر مسلح ،آشنایی با وسایل مورد نیاز در بازرسی  VTمانند گیج ها،
بوروسکوپ و  ،...نحوه استفاده از وسایل )VT
بازرسی با مایعات نافذ (( )PTتاریخچه و مبانی ،مراحل مختلف آزمایش ،انواع مایعات نافذ ،خواص مایعات
نافذ -کاربرد روش  ،PTمزایا و محدودیت ها)
بازرسی با ذرات مغناطیسی (( )MTمبانی و تاریخچه ،میدان های مغناطیسی نشتی ،مراحل مختلف بازرسی
 ،MTانواع میدان های مغناطیسی ،انواع پودرها ،وسایل ایجاد میدان مغناطیسی ،مغناطیس زدایی ،مزایا و
محدودیت های )MT
بازرسی با جریان گردابی (( )ECTمبانی بازرسی با جریان گردابی ،عوامل موثر بر شدت و عمق نفوذ جریان
گردابی ،نحوه نمایش نتایج ،نحوه تشخیص عیوب واقعی از غیر واقعی ،مزایا و محدودیت ها)

توضیحات
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میان ترم
بازرسی با امواج فراصوتی (التراسونیک) (( )UTمبانی و تاریخچه ،اصول انعکاس و انتشار امواج در الیه های
غیر همجنس ،تضعیف امواج فراصوتی در فلزات و آلیاژها ،انواع امواج و سرعت آن ها)
بازرسی با امواج فراصوتی (التراسونیک) (( )UTوسایل و دستگاه ها ،انواع روش های  ،UTتفسیر نتایج ،کاربرد
امواج فراصوتی در اندازه گیری ضخامت مناطق خورده شده و پوشش ها ،مزایا و محدودیت های )UT
بازرسی رادیوگرافی (( )RTخواص و مشخصات پرتوهای  Xو گاما ،جذب و پخش پرتو ،دستگاه های تولید پرتو
 ،Xفیلم های رادیوگرافی ،ظهور و ثبوت فیلم)
بازرسی رادیوگرافی (( )RTنفوذ سنج ها ،صفحات مضاعف کننده شدت پرتو ،متغیرهای رادیوگرافی مانند
دانسیته فیلم و نوردهی ،عوامل موثر بر وضوح رادیوگرافی)
بازرسی رادیوگرافی (( )RTتفسیر فیلم رادیوگرافی ،کاربرد رادیوگرافی در جوشکاری و ریخته گری ،حفاظت در
مقابل اشعه ،مزایا و مدودیت های )RT
بازرسی نشتی ( مبانی و انواع روش ها ،کاربرد بازرسی نشتی)
روشهای حرارتی (اصول و مبانی روش های حرارتی ،عکس برداری در ناحیه مادون قرمز ،معرفی وسایل مانند
قلم های حساس به درجه حرارت)
تکمیل مباحث باقیمانده و رفع اشکاالت

