
  پروژه اولين مسابقات ملي مهارت

  آزمون مايعات نافذ رشته:

   شماره جهاني رشته:

  دقيقه ٢٤٠زمان پروژه:  مدت

  

  كننده: نام و نام خانوادگي رقابت
  كننده: استان رقابت

  شماره تماس:
  آدرس ايميل:

  

  فهرست محتواي پروژه

 شرح مختصر پروژه .١

 دستورالعمل اجراي پروژه .٢

 يابي ارزش .٣

 تجهيزات و ابزار كارگاهيفهرست  .٤

 فهرست مواد مصرفي .٥

 كننده فهرست ابزار همراه فرد رقابت .٦

  

  شرح مختصر پروژه

 مرحله اول شامل يك آزمون كتبي و دو پروژه عملي ومسابقه در دو مرحله انجام خواهد شد كه 
  باشد. ميعملي شامل دو پروژه دوم مرحله 
 Solvent Removableزمون مايعات نافذ به روش عملي در اين رشته، قابليت انجام آمهارت 

- ستانداردها و روش)، بر اساس افلوروسنت(روش  تحت تابش فرابنفش تحت نور مرئي و همچنين

  باشد. ميها و ارائه گزارش قابل قبول  ر نشانهيو تفس هاي اجرايي
  
  
  
  



  
  ساختار مسابقه:

استاندارد و روش و استفاده از درك كننده  فرد رقابتمهارت شامل سنجش  اول: مرحلهآزمون  .١
روش اجرايي آزمون و تفسير و ارائه گزارش مورد  مايعات نافذ بر اساسانجام آزمون  اجرايي و
  باشد. مايعات نافذ مي آزموندر مورد پذيرش 

مايعات نافذ بر شامل سنجش مهارت برگزيدگان مرحله اول در انجام آزمون  :دوم مرحلهآزمون  .٢
ايي آزمون و تفسير و ارائه گزارش مورد پذيرش در فرآيندهاي مختلف توليد و روش اجر اساس

 باشد. تر در آزمون مايعات نافذ مي هاي پيچيده يا سرويس و شناخت ناپيوستگي

  

  دستورالعمل اجراي پروژه

درك و استفاده از  دو پروژه، قابليتيك آزمون كتبي و در مرحله اول، در قالب  اول: مرحلهآزمون 
، بر اساس Solvent Removableانجام آزمون مايعات نافذ به روش  استاندارد و روش اجرايي و

و محدوده پذيرش  (شامل دستورالعمل انجام آزمون روش اجرايي مخصوص اين مرحله
كننده  ، كه در لحظه آزمون، توسط كميته تخصصي مسابقات در اختيار فرد شركتها) ناپيوستگي

هاي  گيرد، در پروژه اول تحت نور مرئي و در پروژه دوم بصورت فلوروسنت، بر روي بلوك رار ميق
  شود. داراي عيوب مصنوعي ارزيابي مي

دقيقه زمان  ٤٠كه  باشد دقيقه مي ١٤٠هاي مرحله اول، در مجموع  پروژهآزمون و زمان اجراي 
  .دقيقه زمان دو پروژه عملي خواهد بود ١٠٠آزمون كتبي و 

  گيرد: كننده بصورت زير مورد ارزيابي قرار مي مهارت عملي فرد رقابت

 آزمون كتبي استفاده از استاندارد*: 

 ارزيابي توانايي خواندن، درك و استفاده از استاندارد و روش اجرايي آزمون.
 اي جوشكاري شده به روش  آزمون مايعات نافذ اتصال غير لولهSolvent 

Removable :تحت نور مرئي  
  ، ارزيابي گزارش نهايي ارائه شده. ارزيابي رعايت روش اجرايي آزمون

 اي جوشكاري شده به روش  آزمون مايعات نافذ اتصال لولهSolvent Removable 
  تحت نور فرابنفش:

  ، ارزيابي گزارش نهايي ارائه شده. ارزيابي رعايت روش اجرايي آزمون
ها  باشد. تعداد پرسش اي بدون نمره منفي مي هها بصورت چهارگزين داراي پرسش كتبي* آزمون 

كننده در حوزه شناخت، درك و  فرد رقابت تواناييباشد. محور سواالت، سنجش  عدد مي ٢٠برابر با 
، مورد استفاده جهت آزمون منبعباشد.  آزمون مايعات نافذ مي بكارگيري استاندارد و روش اجرايي

باشد. بهمراه داشتن  دقيقه مي ٤٠باشد.  زمان آزمون برابر با  مياول  روش اجرايي مخصوص مرحله



ورود هيچ منبع باشد.  مي حساب در جلسه آزمون ممنوع است. آزمون جزوه باز موبايل و ماشين
كننده، به محل آزمون، مجاز نيست.  ، همراه با فرد رقابتروش اجرايي ارائه شدهاي غير از  اطالعاتي

نامه با عالمت ضربدر در محل مورد نظر و با خودكار آبي قابل پذيرش  پاسخپاسخ سواالت در برگه 
زبان مورد استفاده در آزمون فارسي بوده ولي امكان استفاده از واژگان تخصصي به زبان  است.

  انگليسي در متن سواالت يا پاسخ ها وجود دارد.
  

در مرحله دوم، برگزيدگان مرحله اول به رقابت خواهند پرداخت. به اين گونه كه  دوم: مرحلهآزمون 
، بر Solvent Removableدر قالب دو پروژه جديد، قابليت انجام آزمون مايعات نافذ به روش 

و محدوده پذيرش  آزمون(شامل دستورالعمل انجام  اساس روش اجرايي مخصوص اين مرحله
ه آزمون مرحله دوم، توسط كميته تخصصي مسابقات در اختيار فرد ، كه در لحظها) ناپيوستگي

گيرد، در پروژه اول تحت نور مرئي و در پروژه دوم بصورت فلوروسنت، بر روي  كننده قرار مي شركت
گيرد. قطعه  شود. در يكي از قطعات، اتصال جوش مورد آزمون قرار مي قطعات معيوب ارزيابي مي
  ري غير از جوش خواهد بود.دوم، مربوط به فرآيند ديگ

  باشد. دقيقه مي ١٠٠هاي مرحله دوم، در مجموع  زمان اجراي پروژه
  گيرد: كننده بصورت زير مورد ارزيابي قرار مي مهارت عملي فرد رقابت

 اي جوشكاري شده به روش  آزمون مايعات نافذ اتصال غير لولهSolvent 

Removable :تحت نور مرئي  
  ، ارزيابي گزارش نهايي ارائه شده. اجرايي آزمونارزيابي رعايت روش 

 اي كه از فرآيند ديگري غير از جوش توليد شده است  آزمون مايعات نافذ بر روي قطعه
  تحت نور فرابنفش: Solvent Removableگري،...) به روش  (فورج، ريخته

  ، ارزيابي گزارش نهايي ارائه شده. ارزيابي رعايت روش اجرايي آزمون

روش اجرايي آزمون براي هر يك از دو مرحله مسابقات بصورت مجزا و توسط تيم  :جرايي آزمونروش ا
هاي اجرايي انگليسي مياشد. كارشناسي خبره در كميته تخصصي مسابقات تهيه خواهد شد. زبان اين روش

  د بود:هاي اجرايي هر دو مرحله مسابقات شامل موارد زير خواهمنابع مورد استفاده در تدوين روش

 ASME Section V : Nondestructive Examination (٢٠١٧ Edition) 

 ASME Section VIII : Pressure Vessels (٢٠١٧ Edition) 

 ASME B٣١٫٨ (٢٠١٦ Edition) 

 ASME B٣١٫٤ (٢٠١٦ Edition) 

 ASME B٣١٫١ (٢٠١٦ Edition) 

 ASME B٣١٫٣ (٢٠١٦ Edition) 

 API ٦٥٠ (٢٠١٦ Edition) 

 API 1104 (٢٠١٦ Edition) 



 API ٥١٠ (٢٠١٤ Edition) 

 API ٥٧٠ (٢٠١٦ Edition) 

 API ٦٥٣(٢٠١٤ Edition) 

 API ٥٧٧ (٢٠١٣ Edition) 

 API ٢٠D (٢٠١٣ Edition) 

 ASTM E١٦٥ (٢٠١٢ Edition) 

 ASTM E ١٤١٧ (٢٠١٦ Edition)  

 AWS D(٢٠١٥) ١٫١ 

 ASNT SNT-TC-١A  (٢٠١٦ Edition) 

 Project Specification 

o RP 5561 Welding of pressure containing piping and equipment. 

o RP ٣٤٥٦ Casting and Forging materials. 

o RP ٤٥٦٣ Welding of piping systems 

o RP 5561V Steel Structures fabrication 

o RP 5561M welding of carbon steel for pipeline to API 1104.  

 

  يابي ارزش

  باشد: بصورت زير مي اول مرحلهزمون ارزيابي آ

  نوع ارزيابي  شناسه
جزئيات 
  شناسه

  امتيازات  نوع آزمون
حداكثر 
  امتيازات

A 

توانايي درك و 
استفاده از 
  استاندارد

A٤٠    آزمون كتبي ١  

B 
روش رعايت 

  اجرايي
      ٣٠  

    B١ 
آزمون مايعات نافذ اتصال اجراي 

  جوش تحت نور مرئي
١٥    

    B٢ 
نافذ اتصال آزمون مايعات اجراي 

  جوش تحت تابش فرابنفش
١٥    

C ٣٠        ارزيابي گزارش  
    C١٥  گزارش آزمون تحت نور مرئي ١    

    C٢ 
گزارش آزمون تحت تابش 

  فرابنفش
١٥    

  ١٠٠  جمع كل امتيازات



  
 ١٠٠امتياز از مجموع  ٧٥حداقل كسب نفر حائز بيشترين امتياز در مرحله اول (به شرط  ٦

  )، راهي مرحله دوم خواهند شد.در مرحله اول امتياز
  
  
  
  
  

  باشد: ارزيابي آزمون مرحله دوم بصورت زير مي

  نوع ارزيابي  شناسه
جزئيات 
  شناسه

  امتيازات  نام پروژه
حداكثر 
  امتيازات

A 
روش رعايت 

  اجرايي
      ٥٠  

    A١ 
آزمون مايعات نافذ اتصال جوش 

  تحت نور مرئي
٢٥    

    A٢ 
آزمون مايعات نافذ قطعه، تحت 

  تابش فرابنفش
٢٥    

B ٥٠        ارزيابي گزارش  
    B٢٥  گزارش آزمون تحت نور مرئي ١    

    B٢ 
گزارش آزمون تحت تابش 

  فرابنفش
٢٥    

  ١٠٠  جمع كل امتيازات
  
  
  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  فهرست تجهيزات و ابزار كارگاهي

  مالحظات  واحد  تعداد  مشخصات فني  عنوان  رديف

  عدد  ١  متر ١متر در  ١  ميز كار  ١
دو بازاء هر 
  نفر

٢  
دستكش يكبار 

  مصرف
  بازاء هر نفر  عدد  ١  

  المپ نور مرئي  ٣

كننده شدت  تامين
 ١٠٠٠نور حداقل 

لوكس در سطح 
  ميز كار عملي

    

به ميزان الزم 
جهت تامين 
نور سالن 

  آزمون عملي

٤  
المپ نور 
  فرابنفش

كننده ميزان  تامين
 ١٠٠٠حداقل 

ميكرو وات بر 
متر مربع در  سانتي

سطح ميز كار 
  عملي

  عدد  ٢
جهت 

استفاده تيم 
  داوري

٥  
نورسنج نور 

  سفيد
    عدد  ١  

٦  
نورسنج نور 

  فرابنفش
    عدد  ١  

٧  
دستمال بدون 

  پرز
      

به ميزان الزم 
جهت آزمون 

  عملي

  كش  خط  ٨
 ١٠مدرج حداقل تا 

  متر  سانتي
  بازاء هر داور  عدد  ١

  كوليس  ٩
 ٢٠دار  پايه

  متري سانتي
  هر داوربازاء   عدد  ١

  بازاء هر داور  عدد  ١با حداقل   بين ذره  ١٠



 ٥Xبزرگنمايي 

١١  
هاي  جعبه كمك
  اوليه

    عدد  ١  

  

  فهرست مواد مصرفي

  مالحظات  واحد  تعداد  مشخصات فني  عنوان  رديف

١  
 اسپري مايع نافذ

  مرئي

MAGNAFLUX 
SPOTCHECK  

SKL-S٢ 
  عدد  ١

بازاء هر ميز 
  كار عملي

٢  
اسپري مايع نافذ 

  فلورسنت

MAGNAFLUX 
ZYGLO  
ZL-٢٧A 

  عدد  ١
بازاء هر ميز 

  كار عملي

٣  
اسپري 

  تميزكننده

MAGNAFLUX 
SPOTCHECK  

SKC-S 
  عدد  ١

بازاء هر ميز 
  كار عملي

٤  
اسپري 
  آشكارساز

MAGNAFLUX 
SPOTCHECK  

SKD-S٢ 
  عدد  ١

بازاء هر ميز 
  كار عملي

  

  كننده فهرست ابزار همراه فرد رقابت

  مالحظات  واحد  تعداد  مشخصات فني  عنوان  رديف
   عدد  ١  UV٤٠٠ عينك   ١

٢  
المپ نور 
  فرابنفش

كننده ميزان  تامين
 ١٠٠٠حداقل 

ميكرو وات بر 
متر مربع در  سانتي

سطح ميز كار 
  عملي

   عدد  ١

   دست  ١ يك تكه  لباس كار  ٣
   جفت  ١   كفش كار  ٤
    عدد  ١  بار مصرف يك  ماسك تنفسي  ٥
    عدد  ١    ساعت (تايمر)  ٦
    عدد  ١ ١٠مدرج حداقل تا   كش  خط  ٧



  متر  سانتي

  كوليس  ٨
 ٢٠دار  پايه

  متري سانتي
    عدد  ١

  بين ذره  ٩
با حداقل 
 ٥Xبزرگنمايي 

    عدد  ١

  


