مهام اللجنة الوطنية لالختبارات الالاتالفية على النحو التالي:
 إحــداث وتطويــر نظــام وطنــي للتأهيــل والترخيــص وفق ـاً للمواصفــة القياســية
العامليــة  ISO-9712ومتابعــة االلتــزام بتطبيقــه واحملافظــة عليــه ،وحتديثــه تبع ـاً
للتطــورات الوطنيــة والعامليــة.

National Committee for
Non-Destructive Testing

 تخطيــط وتنظيــم برامــج التأهيــل والترخيــص للعاملــن يف مجــال االختبــارات
الالاتالفيــة يف مختلــف القطاعــات واقتــراح التوصيــات الكفيلــة حلســن التنفيــذ.

جتري االختبارات الالإتالفية يف التطبيقات
التكنولوجية والصناعة احلديثة مثل:

 إعــداد خطتــي التأهيــل والترخيــص الســنويتني ،وتوجيه املتخصصــن لتنفيذهما،
وتعميــم هاتــن اخلطتــن علــى اجلهــات ذات العالقــة واالهتمــام باالختبــارات
الالاتالفيــة.

صناعــة الكيميــاء والبتروكيميــاء وصناعــة اإلنشــاءات
املعدنيــة وصناعــة الســفن والســكك احلديديــة
ومحطــات الطاقــة الكهربائيــة التقليديــة والنوويــة
واملراكــز العلميــة التقنيــة (البحــوث يف مجــاالت
اللحــام والصــب واملعــادن احلديديــة والالحديديــة
واختبــار املــواد مثــل املعــادن واخلرســانة واللدائــن
الصناعيــة).

 تشــكيل جلنــة فنيــة دائمــة تضــم عــدداً مــن املتخصصــن مــن املســتويني الثالــث
والثانــي مــن االختصاصيــن ذوي اخلبــرة النظريــة والعلميــة واللغويــة عنــد
احلاجــة.
حتدد مهام اللجنة الفنية الدائمة على النحو التالي:
 تأليــف الكراســات الالزمــة لــدورات التأهيــل يف مختلــف مســتويات االختبــارات
الالاتالفيــة.
 دراســة وتطويــر برامــج تدريــب خاصــة بتقنيــات االختبــارات الالاتالفيــة بحســب
متطلبــات القطاعــات الصناعيــة واالســتثمارية يف القطــر.
 إعــداد مخــزون مــن األســئلة النظريــة والعلميــة للتأهيــل والترخيــص يف
االختبــارات الالاتالفيــة وحتديــد العينــات املناســبة لــكل مــن مركــزي أو جهنــي
التأهيــل والترخيــص.

NCNDT

االختبــارات الالإتالفيــة هــي
فــرع مــن علــم املــواد يشــتمل
علــى تطبيــق طرائــق وتقانــات
متكننــا مــن التعــرف علــى بنيــة
وخــواص وخصائــص املــواد
والتحــري عــن االنقطاعــات
فيهــا وبقــدرة املــواد واملنشــآت
علــى أداء اخلدمــات املطلوبــة
منها أثناء اخلدمة والتشـ�غيل.

 ترجمــة النشــرات الفنيــة اخلاصــة بأجهــزة االختبــارات الالاتالفيــة إلــى اللغــة
العربيــة واالتفــاق علــى مصطلحاتهــا.
 جميع املهام األخرى التي تتخذ اللجنة الوطنية توصيات بشأنها.
 اقتــراح املســتلزمات العلميــة والتقنيــة الالزمــة لتنفيــذ النشــاط املعتمــد ،واقتــراح
البرنامــج العلمــي والزمنــي اخلــاص بالنشــاط املعنــي.

أهمية االختبارات الالإتالفية

 اعتمــاد منــاذج األســئلة النظريــة والعلميــة ومنــاذج عينــات االختبــار للتأهيــل أو
الترخيــص وبالتعــاون مــع مــن تــراه مناســباً مــن املتخصصــن.
 دراســة ترشــيحات اجلهــات التــي لهــا عالقــة باالختبــارات الالاتالفيــة للمشــاركة
يف برنامــج التدريــب أو الترخيــص واقتــراح أســماء املقبولــن يف النشــاط املعنــي
وفــق اإلمكانــات الفنيــة املتاحــة.

هيئة الطاقة الذ ّرية  -تنظيم كفرسوسة  -شارع  ١٧نيسان
دمشق  -ص.ب ٦٠٩١
فاكس٠٠٩٦٣-١١-٦١١٢٢٨٩ :
هاتف٠٠٩٦٣-١١-٢١٣٢٥٨٠ :

www.aec.org.sy
www.aec.org.sy/ndt/ncndt.php

تلعــب االختبــارات الالإتالفيــة دور ًا مهمـ ًا يف ضبــط جــودة
املنتجــات أثنــاء مراحــل تصنيعهــا املختلفــة و ذلــك بهــدف
زيــادة أمــان وموثوقيــة املنتجــات وخفــض كلفــة اإلنتــاج.
وتطبــق االختبــارات الالإتالفيــة بشــكل واســع لتحديــد
جــودة املكونــات والقطــع املعدنيــة يف الصناعــات الهندســية
والصناعــات البتروكيماويــة والصناعــات الفضائيــة ويف
محطــات توليــد الطاقــة الكهربائيــة ،أثنــاء التصنيــع
وكذلــك أثنــاء اخلدمــة.

ُترى االختبارات الالإتالفية وفق طرائق عديدة منها:
طريقة االختبار بالتصوير الشعاعي باستخدام األشعة السينية وأشعة غاما
● تُســتخدم يف هــذه الطريـــقة األمـــواج الكـــهرطيسية النفــاذة ذات األمــواج القصيــرة
(مــن  10-13إلــى  )10-9متــراً ،وبطاقــة تبــدأ مــن  0.05إلــى  30ميغــا إلكتــرون
فولــت ،وتكشــف هــذه املوجــات لــدى اختراقهــا لألجســام املعدنيــة عــن البنــاء
الداخلــي لهــذه األجســام ،مبــا يف ذلــك تغيــر الثخانــات أو الكثافــة أو الشــوائب أو
االنقطاعــات أو الفراغــات ،ويتــم تســجيل الصــورة الشــعاعية لهــذه األجســام إمــا
عل��ى فل��م حس��اس أو عل��ى شاش��ة إلكتروني��ة.

● تطبيقــات طريقــة التيــارات الدوامــة :لهــذه الطريقــة العديــد مــن التطبيقــات نذكــر
منهــا قيــاس اخلــواص الكهربائيــة لألجســام املختبــرة (مثــل الناقليــة الكهربائيــة)
أو اخلــواص املغنطيســية مثــل (النفاذيــة) أو اخلــواص امليكانيكيــة (مثــل القســاوة
وســامة املعاجلــات احلراريــة) كمــا وميكــن بهــذه الطريقــة الكشــف عــن عيــوب
اجلســم الســطحية والداخليــة مثــل الكســور والشــوائب التــي تتوضــع علــى أعمــاق
حتــى  5مم مــن ســطح اجلســم املختبــر.
طريقة االختبار باجلسيمات املغنطيسية
● تُســتخدم يف هــذه الطريـــقة احلقــل املغنطيســي املتولــد عــن تيــار مســتمر أو

● تطبيقـ�ات طريقـ�ة التصويـ�ر الشـ�عاعي :تطبــق هــذه الطريقــة الختبــار األجســام
املعدني��ة يف مراح��ل تصنيعه��ا املختلف��ة (الصــب  -الطــرق  -الســحب  -اللحــام -
بعــد املعاجلــة احلراريــة) ،واألجســام غيــر املعدنيــة (املــواد البالســتيكية  -البيتــون
 -الع��وازل  -القط��ع الكهربائي��ة واإللكتروني��ة).

متنــاوب ملغنطــة اجلســم احلديــدي املختبــر ،وتــذر اجلســيمات املغنطيســية علــى
اجلســم املختبــر للكشــف عــن العيــوب واالنقطاعــات الســطحية وحتــت الســطحية
والتــي ال تُــرى بالعــن املجــردة ،يف األجســام احلديديــة املغنطيســية ،ويــدل جتمــع
اجلســيمات املغنطيســية يف أماكــن محــددة مــن ســطح اجلســم املختبــر علــى وجــود
هــذه االنقطاعــات والعيــوب فيــه.

● تُســتخدم يف هــذه الطريـــقة احلقــول الكهرطيســية الراديويــة ذات التــرددات (مــن
 5هرتــز إلــى  10ميغــا هرتــز) ،وحتــرض هــذه احلقــول (التــي تولدهــا مســابر
خاصــة) يف األجســام املختبــرة الناقلــة للكهربــاء تيــارات موضعيــة تســمى التيــارات

● تطبيقــات طريقــة االختبــار باجلســيمات املغنطيســية :كشــف الشــقوق والفجــوات
واخلبــث يف ســطوح األجســام احلديديــة املغنطيســية بعــد عمليــات التصنيــع
املختلفــة مثــل (الطــرق  -الصــب  -اللحــام  -اجللــخ  -املعاجلــة احلراريــة).

طريقة االختبار بالتيارات الدوامة

الدوامــة أو تيــارات فوكــو ،ومــن تغيــرات الفعــل املتبــادل مــا بــن احلقــل املغنطيســي
للتيــارات الدوامــة واحلقــل الكهرطيســي اخلارجــي احمل ـ ِّرض الــذي تولــده هــذه
املســابر يتــم التعــرف علــى مكونــات األجســام املختبــرة وعيوبهــا.

طريقة االختبار بالسوائل النافذة
● تُســتخدم يف هــذه الطريـــقة اخلــواص الفيزيائيــة مثــل اخلاصــة الشــعرية وخاصــة

التشــرب لبعــض الســوائل املركبــة الصبغيــة واملتفلــورة حيــث تتوغــل هــذه الســوائل
يف الشــقوق والفجــوات املفتوحــة علــى ســطح اجلســم املختبــر ،والتــي ال تــرى
بالعــن املجــردة ،ومــن ثــم تــزال (متســح) الســوائل الزائــدة مــن علــى الســطح
املختبــر وتضــاف مــادة مظهــرة مناســبة فتنكشــف هــذه الشــقوق بظهــور الســوائل
النافــذة علــى ســطح اجلســم يف أماكــن العيــوب ثاني ـ ًة.
● تطبيقــات طريقــة االختبــار بالســوائل النافــذة :اختبــار األجســام املعدنيــة املختلفــة
(الفــوالذ واحلديــد والفــوالذ املقــاوم للصــدأ ،واألملنيــوم والنحــاس واملغنزيــوم) بعــد
إجــراء عمليــات الطــرق أو الصــب أو اللحــام أو املعاجلــة احلراريــة أو اجللــخ
عليهــا ،كمــا تط ّبــق أيضــاً يف اختبــار األجســام غيــر املعدنيــة مثــل الزجــاج
والبالســتيك والســيراميك.
طريقة االختبار باألمواج فوق الصوتية
● تُســتخدم يف هــذه الطريـــقة األمــواج امليكانيكيــة املرنــة ذات التــرددات فــوق
الســمعية التــي تزيــد  20كيلــو هرتــز لتبلــغ  25ميغاهرتــز .تنتشــر األمــواج فــوق
الصوتيــة يف األجســام املختبــرة وترتــد علــى الســطوح الفاصلــة فيهــا ويســتفاد مــن
تعيــن زمــن االنتشــار واالرتــداد وشــدة املوجــة فــوق الصوتيــة يف حتديــد الثخانــات
واالهتــراءات والكشــف عــن وجــود االنقطاعــات والعيــوب مثــل الشــقوق والتصفــح
والفراغــات واخلبــث يف األجســام املختبــرة.
● تطبيقــات طريقــة االختبــار باألمــواج فــوق الصوتيــة :اختبــار املــواد املعدنيــة
والبيتونيــة والبالســتيكية والســيراميك.

