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  التجربة السورية في االختبارات الالإتالفية
  :مقدمة.١

م    في  في سورية، بدايًة،بدأ تطبيق االختبارات الالإتالفية  ة السورية ث ران العربي اتسع   شرآة الطي
ة االصناعات  ليشمل   اقي الصناعات   لبتروآيميائي و القطاعات     ووب رول ونم ك مع اآتشاف البت ذل
   .في سورية على مختلف أنواعها يةالصناع

خبيرا  UNIDOعن طريق  مرآز االختبارات واألبحاث الصناعيةاستقدم  ١٩٧٧في عام 
أحدثت دائرة الفحوصات  ١٩٧٩وعام  متخصصًا في مجال التصوير الشعاعي الصناعي،

   . الالإتالفية في المرآز وبدأ المرآز بتقديم خدمات تصوير وصالت اللحام للصناعات المختلفة
 ٥٠الفنيين العاملين في االختبارات الالإتالفية في منصف الثمانيات إلى حوالي وقد وصل عدد 

   .فني
اشتملت هذه التطبيقات بشكل رئيسي على التصوير الشعاعي وطريقة السوائل النافذة و

   .والجسيمات المغنطيسية وذلك باالعتماد على الخبرة العملية التي نقلها الخبراء األجانب
  :الالإتالفية وتطبيقاتها في القطر تاالختباراقة الذرية في نشر تكنولوجيا دور هيئة الطا. ٢

ات والعناصر     ونظرًا ألهمية االختبارات الالإتالفية آأداة فعالة في ضمان جودة المنشآت والمكون
ة في        ارات الالإتالفي ادر وطني متخصص في االختب ل آ ة، ولوجود الحاجة الماسة لتأهي المعدني

د اه ر، فق ة تمت القط ة الذري ة الطاق ذه هيئ اراتبه ع   االختب ي م اون فن رامج تع دأت بوضع ب  وب
ي مع مرآز         والوآالة الدولية للطاقة الذرية  اهم فن ذآرة تف ع م ة وتوقي ة الذري والهيئة العربية للطاق

  .في هذا المجالاالختبارات واألبحاث الصناعية 
  :ة الذريةمشاريع التعاون الفني مع الوآالة الدولية للطاق .١.٢

  :المشروع األول
  :١٩٩٢إلى عام  ١٩٨٩مع الوآالة الدولية للطاقة امتد من عام مشروع تعاون فني وطني 

روع   الل المش م خ ذ ت ل  تنفي ان دورات تأهي ة ثم اني وطني توى األول والث ي المس ق  . ف ي طرائ ف
  :األساسية الخمسة ةالالإتالفياالختبارات 

  . Radiography Testing (RT): لصناعيالتصوير الشعاعي ااالختبار بطريقة  .١
  .Ultrasonic Testing (UT):األمواج فوق الصوتيةاالختبار بطريقة  .٢
  .Magnetic particle Testing (MT): لجسيمات المغنطيسيةاالختبار بطريقة  .٣
  .Penetrant Testing (PT): السوائل النافذةاالختبار بطريقة  .٤
 .Eddy Current Testing (ET) :التيارات الدوامةاالختبار بطريقة  .٥
  .١٩٩٦في طرائق االختبارات الالإتالفية في عام دورة متقدمة  .٦

ين  خبراء وقد أشرف على هذه الدورات  ة   دولي ارات الالإتالفي دورات      .في االختب ذه ال د تمت ه وق
ي  اون ف اهم خاصة في التع ذآرة تف ًا لم ارات واألبحاث الصناعية وفق ع مرآز االختب اون م بالتع

  . االختبارات الالإتالفية مجال
  :وقد تم من خالل الدورات المذآورة أعاله

ة  تأهيل أآثر من ثالثون مهندسًا يعملون في االختبارات الالإتالفية في  .١ هيئة الطاقة الذري
ورية ووزارة  ة الس ران العربي رآة الطي ناعية وش اث الص ارات واألبح ز االختب ومرآ

  .الصناعة ومؤسسة اإلسكان العسكرية
ة  تأ .٢ سيس مخبر متطور في االختبارات الالإتالفية يضم آافة التجهيزات واألدوات المتعلق

 .بطرائق االختبارات األساسية المذآورة أعاله
  .١٩٨٩الالإتالفية في عام  تتأسيس اللجنة الوطنية لالختبارا .٣
  :المشروع الثاني.٢.٢

   :٢٠٠٢ إلى ١٩٩٩من عام امتد  إقليمي لدول غرب أسياتعاون فني مشروع  
روع و ذا المش تمل ه د اش ورياق ى س افة إل ن  باإلض ل م ان واألردن آ عوديةولبن ران  الس وإي

   .كستاناجوط



 

  :هذا المشروعتم في 
  .في طرائق االختبارات الالإتالفية األساسية إعادة دورات المستوى الثاني .١
ات     تنفيذ .٢ در دورات تخصصية في اختبار الخرسانة وميكانيك الكسر وتصنيع عني  وسال

  . العملية في دورات االختبارات الالإتالفية
ز           ة ومرآ ة الذري ة الطاق ي هيئ املين ف ن الع ين م رة مهندس روع عش ذا المش ن ه تفاد م د اس وق

ران  وقد تم تنفيذ هذه الدورات . االختبارات الالإتالفية ووزارة الصناعة والكهرباء في دمشق وطه
  .والظهران وعمان

  
  :المشروع الثالث. ٣.٢

ز ة      تعري ارات الالإتالفي ال االختب ي مج رخيص ف دريب والت ي الت ة ف درات اإلقليمي ام   الق ن ع م
   .٢٠٠٨وحتى عام  ٢٠٠٣

ى      ذا المشروع، باإلضافة إل ارات    آل من    ،سورية وقد اشتمل ه ان والسعودية واإلم األردن ولبن
  .واليمن والعراق

  
  
  

  :تم خالل هذا المشروع تنفيذ النشاطات التالية
را .١ تقبال خب ي اس ين ف ال ء دولي ات مج يم هيئ رخيص تنظ ل والت نح التأهي س م وأس

ة     ا نصت المواصفة العالمي ًا لم ة وفق ارات الالإتالفي  ISO 9712الشهادات في االختب
ل     ISO 17024والمواصفة ام تأهي حيث بين هؤالء الخبراء األسس العالمية لوضع نظ

  . للمعايير الدولية في هذا المجال ومنح شهادات للعاملين في االختبارات الالإتالفية وفقًا
ارات       مجال دورتين في وتنفيذ تنظيم  .٢ رخيص في مجال االختب ل والت ام التأهي تأسيس نظ

  .٢٠٠٨وعام  ٢٠٠٧في عام . الالإتالفية
  .في المستوى الثاني في طريقة التيارات الدوامة في دمشق ةدورتنفيذ  .٣
  .صري في األردنالفحص البتنفيذ دورة في المستوى الثاني في طريقة  .٤
ة   وقد استفاد من هذا المشروع المختصين في االختبارات الالإتالفية في القطر  .٥ من الهيئ

اء      ارات واألبحاث الصناعية ووزارة الكهرب دول المشارآة     ومرآز االختب ى ال إضافة إل
  .في المشروع

  .عوتنفيذ زيارات علمية ضمن الدول المشارآة في المشر .٦
 .االستفادة من منح تدريبية في طرائق االختبارات الالإتالفية األساسية .٧

  
  .نشاطات الهيئة بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية .٤.٢

راء   اع األول للخب د االجتم وريا      عق ر وس ن مص ل م ن آ ة م ارات الالإتالفي ي االختب املين ف الع
ة في       حيث تم تأسيس قواعد    ١٩٩٥في دمشق في عام وتونس  دول العربي ين ال العمل المشترك ب

  .مجال االختبارات الالإتالفية برعاية الهيئة العربية للطاقة الذرية
  :أهم المنجزات

  .تأسيس اللجنة الفنية الدائمة لالختبارات الالإتالفية .١
  .وضع المواصفة العربية لتأهيل وترخيص العاملين في االختبارات الالإتالفية .٢
ة دورات   .٣ ة ثماني ة إقام ق     تأهيلي ي طرائ اني ف توى األول والث ي المس ة ف ة العربي ي اللغ ف

  .االختبارات الالإتالفية األساسية
  .األساسية تتأليف آرسات المستوى األول في طرائق االختبارا .٤
  . تأليف دليل تدريبي في المستوى الثاني في طرائق االختبارات األساسية .٥

  .بية بحسب طلبهاواآلن يتم تكرار هذه الدورات في الدول العر



 

  
  للجنة الوطنية لالختبارات الالإتالفيةتشكيل ا ٥.٢

ام   مت ي ع ة    ١٩٨٧ف ة الوطني كيل اللجن تلزمات     تش أمين المس تم بت ي ته واة واألداة الت ون الن لتك
ادر       أمين الك ة وت ارات الالإتالفي ات الصحيحة لالختب مان التطبيق ة بض ة الكفيل ة والعلمي التنظيمي

ي  ام العلمي المتخصص ف ذا النشاط اله ة له ة الناظم ودات العالمي ايير والك َا للمع ال وفق ذا المج ه
  .للصناعات الحديثة

ة           ين عن القطاعات الصناعية المؤسسات الحكومي ة في عضويتها ممثل وقد ضمت اللجنة الوطني
  .والجامعات التي تهتم في االختبارات الالإتالفية
ها بمو  ة لنفس ي وضعتها اللجن داف الت ا األه ل  أم ال تأهي ي مج دوليين ف راء ال جب توصيات الخب

  : وترخيص العاملين في االختبارات الالإتالفية فكانت على النحو التالي
ارات          • ال االختب ي مج ة ف ر العامل رخيص للعناص دريب والت رامج الت يم ب يط وتنظ تخط

  .الالإتالفية  ووضع التوصيات الضرورية لذلك
 .االختبارات الالإتالفية متابعة توصيات النظم الدولية في نجال •
اون       • ق التع ة وتعمي ارات الالإتالفي ة باالختب التنسيق بين الجهات الصناعية والعلمية المهتم

  .فيما بينها
ات    • ة بحسب متطلب ارات الالإتالفي ات االختب دريب خاصة بتقني رامج ت وير ب ة وتط دراس

 .القطاعات الصناعية واالستثمارية في القطر
 .باللغة العربية الالإتالفيةية الخاصة باالختبارات صياغة المعايير الدول •
  تأليف الكراسات الالزمة لتنفيذ الدورات التدريبية •
 تشكيل بنك أسئلة وفقًا للمعايير الدولية •

  .٢١/٥/١٩٨٩في  الالإتالفيةعقد االجتماع األول للجنة الوطنية لالختبارات 
  

  :أهم نشاطات اللجنة الوطنية لالختبارات الالإتالفية
رقم          • ة تحت ال ارات الالإتالفي املين في االختب رخيص الع ل وت وضع مواصفة وطنية لتأهي

 :وفقًا لما ورد في المواصفة الدولية  ١٤٥٥
• ISO 9712 Non - destructive testing – Qualification 

  and certification of personnel. 
ذ   • يم وتنفي تة تنظ ارات  س ي االختب املين ف ة للع ي    دورة تدريبي ا ورد ف ًا لم ة وفق الالإتالفي

ورية   فة الس ذآورة  ١٤٥٥المواص ة    الم ة الذري ة للطاق ة العربي ع الهيئ اون م ك بالتع وذل
عاعي      ية، التصوير الش ة األساس ارات الالإتالفي ق االختب ن طرائ ل م ي آ ك ف اله وذل أع
توى     وتية المس وق الص األمواج ف ار ب ة االختب اني، طريق توى األول والث ناعي المس  الص
ة      ذة المستوى األول، طريق األول، طريقة االختبار بالجسيمات المغنطيسية والسوائل الناف

 .االختبار بالتيارات الدوامة المستوى األول والمستوى الثاني
ا      وطنية تنظيم أآثر من عشرين دورة تدريبية  • ًا لم ة وفق ارات الالإتالفي للعاملين في االختب

ارات واألبحاث الصناعية      بال ١٤٥٥ورد في المواصفة السورية  تعاون مع مرآز االختب
ية، التصوير الشعاعي الصناعي       وذ ة األساس ارات الالإتالفي لك في آل من طرائق االختب

ة    المستوى األول والثاني، طريقة االختبار باألمواج فوق الصوتية المستوى األول، طريق
توى ا  ذة المس وائل الناف ية والس يمات المغنطيس ار بالجس ار االختب ة االختب ألول، طريق

توى األول  ة المس ارات الدوام ن  بالتي ر م ل أآث ا تأهي م خالله ات   ٢٠٠ت ن القطاع ي م فن
  .الناعية السورية

رخيص    وطنية تنفيذ أربعة دورات ترخيص  • م ت للعاملين في االختبارات الالإتالفية حيث ت
  .مهندس وفني من مختلف القطاعات الصناعية ٢٥



 

  ريقة التصوير الشعاعي المستوى األول تأليف آراس تدريبي في ط •
 تأليف آراس تدريبي في طريقة االختبار باألمواج فوق الصوتية المستوى األول  •
ية  • يمات المغنطيس ذة والجس وائل الناف ار بالس ة االختب ي طريق دريبي ف راس ت أليف آ ت

 .المستوى األول
 .الخدمات الفنية واالستشارات العلمية للقطاعات الصناعيةتقديم   •

  :الخطط المستقبلية .٣
ك     .١ ة وذل ارات الالإتالفي اعتماد نظام منح شهادات مرآزي يستفيد منه العاملين في االختب

ارات        ي االختب املين ف رخيص الع ل وت ة لتأهي فة الدولي ي المواص ا ورد ف ى م اء عل بن
  .ISO 9712الالإتالفية 

ارات الالإتالف   .٢ ر االختب دولي بمخب راف ال يل االعت ى تحص ل عل ة  العم ة الطاق ي هيئ ة ف ي
ًا للمواصفة  ه وفق رف ب رخيص معت ر ت ة آمخب ة  ISO 9712الذري والمواصفة الدولي

 .17025والمواصفة الدولية  17024
على تأهيل مخبر االختبارات الالإتالفية في مرآز االختبارات واألبحاث الصناعية   العمل  .٣

ة   ًا للمواصفة الدولي ي وفق ل وطن ر تأهي ون مخب ة وا ISO 9712ليك لمواصفة الدولي
 .17025والمواصفة الدولية  17024

 .العمل على تأسيس جمعية العاملين في االختبارات الالإتالفية في القطر  .٤
  .السعي إلى إدخال تقنيات االختبارات الالإتالفية المتقدمة إلى القطر  .٥

  


