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 شرح مختصر پروژه

 باشد.مسابقه در دو مرحله انجام خواهد شد که مرحله اول شامل یک آزمون کتبی و دو پروژه عملی و مرحله دوم شامل دو پروژه عملی می

تحت نور مرئی و همچنین تحت  Solvent Removableمایعات نافذ به روش  مهارت عملی در این رشته، قابلیت انجام آزمون

 باشد.ها و ارائه گزارش قابل قبول میهای اجرایی و تفسیر نشانهتابش فرابنفش )روش فلوروسنت(، بر اساس استانداردها و روش

 

 

 

 

 

 ساختار مسابقه:

ستفاده از استاندارد و روش اجرایی و انجام آزمون مایعات نافذ بر کننده درک و اشامل سنجش مهارت فرد رقابت آزمون مرحله اول: .1

 باشد. اساس روش اجرایی آزمون و تفسیر و ارائه گزارش مورد پذیرش در مورد آزمون مایعات نافذ می

ون و تفسیر و شامل سنجش مهارتِ برگزیدگان مرحله اول در انجام آزمون مایعات نافذ بر اساس روش اجرایی آزم آزمون مرحله دوم: .0

تر در آزمون مایعات نافذ های پیچیدهارائه گزارش مورد پذیرش در فرآیندهای مختلف تولید و یا سرویس و شناخت ناپیوستگی

 باشد.می

 

 دستورالعمل اجرای پروژه

و روش اجرایی و انجام آزمون  در مرحله اول، در قالب یک آزمون کتبی و دو پروژه، قابلیت درک و استفاده از استاندارد آزمون مرحله اول:

، بر اساس روش اجرایی مخصوص این مرحله )شامل دستورالعمل انجام آزمون و Solvent Removableمایعات نافذ به روش 

گیرد، در پروژه کننده قرار میها(، که در لحظه آزمون، توسط کمیته تخصصی مسابقات در اختیار فرد شرکتمحدوده پذیرش ناپیوستگی

 شود.های دارای عیوب مصنوعی ارزیابی میحت نور مرئی و در پروژه دوم بصورت فلوروسنت، بر روی بلوکاول ت



دقیقه زمان دو پروژه  122دقیقه زمان آزمون کتبی و  42باشد که دقیقه می 142های مرحله اول، در مجموع زمان اجرای آزمون و پروژه

 عملی خواهد بود.

 گیرد:بصورت زیر مورد ارزیابی قرار می کنندهمهارت عملی فرد رقابت

 آزمون کتبی استفاده از استاندارد*: 

 ارزیابی توانایی خواندن، درک و استفاده از استاندارد و روش اجرایی آزمون.

 ای جوشکاری شده به روش آزمون مایعات نافذ اتصال غیر لولهSolvent Removable :تحت نور مرئی 

 آزمون، ارزیابی گزارش نهایی ارائه شده. ارزیابی رعایت روش اجرایی 

 ای جوشکاری شده به روش آزمون مایعات نافذ اتصال لولهSolvent Removable :تحت نور فرابنفش 

 ارزیابی رعایت روش اجرایی آزمون، ارزیابی گزارش نهایی ارائه شده. 

باشد. محور سواالت، عدد می 02ها برابر با د. تعداد پرسشباشای بدون نمره منفی میها بصورت چهارگزینه* آزمون کتبی دارای پرسش

باشد. منبع مورد کننده در حوزه شناخت، درک و بکارگیری استاندارد و روش اجرایی آزمون مایعات نافذ میسنجش توانایی فرد رقابت

باشد. بهمراه داشتن موبایل و قه میدقی 42باشد.  زمان آزمون برابر با استفاده جهت آزمون، روش اجرایی مخصوص مرحله اول می

ای غیر از روش اجرایی ارائه شده، همراه با باشد. ورود هیچ منبع اطالعاتیحساب در جلسه آزمون ممنوع است. آزمون جزوه باز میماشین

نظر و با خودکار آبی قابل  نامه با عالمت ضربدر در محل موردکننده، به محل آزمون، مجاز نیست. پاسخ سواالت در برگه پاسخفرد رقابت

پذیرش است. زبان مورد استفاده در آزمون فارسی بوده ولی امکان استفاده از واژگان تخصصی به زبان انگلیسی در متن سواالت یا پاسخ ها 

 وجود دارد.

 

الب دو پروژه جدید، قابلیت انجام در مرحله دوم، برگزیدگان مرحله اول به رقابت خواهند پرداخت. به این گونه که در ق آزمون مرحله دوم:

، بر اساس روش اجرایی مخصوص این مرحله )شامل دستورالعمل انجام Solvent Removableآزمون مایعات نافذ به روش 

کننده قرار ها(، که در لحظه آزمون مرحله دوم، توسط کمیته تخصصی مسابقات در اختیار فرد شرکتآزمون و محدوده پذیرش ناپیوستگی

شود. در یکی از قطعات، اتصال گیرد، در پروژه اول تحت نور مرئی و در پروژه دوم بصورت فلوروسنت، بر روی قطعات معیوب ارزیابی میمی

 گیرد. قطعه دوم، مربوط به فرآیند دیگری غیر از جوش خواهد بود.جوش مورد آزمون قرار می

 باشد.یدقیقه م 122های مرحله دوم، در مجموع زمان اجرای پروژه

 گیرد:کننده بصورت زیر مورد ارزیابی قرار میمهارت عملی فرد رقابت

 ای جوشکاری شده به روش آزمون مایعات نافذ اتصال غیر لولهSolvent Removable :تحت نور مرئی 

 ارزیابی رعایت روش اجرایی آزمون، ارزیابی گزارش نهایی ارائه شده. 

 گری،...( به روش که از فرآیند دیگری غیر از جوش تولید شده است )فورج، ریختهای آزمون مایعات نافذ بر روی قطعه

Solvent Removable :تحت نور فرابنفش 

 ارزیابی رعایت روش اجرایی آزمون، ارزیابی گزارش نهایی ارائه شده. 

تیم کارشناسی خبره در کمیته تخصصی مسابقات روش اجرایی آزمون برای هر یک از دو مرحله مسابقات بصورت مجزا و توسط  روش اجرایی آزمون:

های اجرایی هر دو مرحله مسابقات شامل موارد زیر های اجرایی انگلیسی میاشد. منابع مورد استفاده در تدوین روشتهیه خواهد شد. زبان این روش

 خواهد بود:

 ASME Section V : Nondestructive Examination (7102 Edition) 

 ASME Section VIII : Pressure Vessels (7102 Edition) 

 ASME B8013 (7102 Edition) 

 ASME B8013 (7102 Edition) 

 ASME B8010 (7102 Edition) 



 ASME B8018 (7102 Edition) 

 API 251 (7102 Edition) 

 API 0013 (7102 Edition) 

 API 501 (7103 Edition) 

 API 521 (7102 Edition) 

 API 258(7103 Edition) 

 API 522 (7108 Edition) 

 API 71D (7108 Edition) 

 ASTM E025 (7107 Edition) 

 ASTM E 0302 (7102 Edition)  

 AWS D010 (7105) 

 ASNT SNT-TC-0A  (7102 Edition) 

 Project Specification 

o RP 5520 Welding of pressure containing piping and equipment. 

o RP 8352 Casting and Forging materials. 

o RP 3528 Welding of piping systems 

o RP 5520V Steel Structures fabrication 

o RP 5520M welding of carbon steel for pipeline to API 0013.  

 

 یابیارزش

 باشد:ارزیابی آزمون مرحله اول بصورت زیر می

 نوع ارزیابی شناسه
جزئیات 

 شناسه
 امتیازات نوع آزمون

حداکثر 

 امتیازات

A 
توانایی درک و استفاده 

 42  آزمون کتبی A1 از استاندارد

B 32    رعایت روش اجرایی 

  B1 
اجرای آزمون مایعات نافذ اتصال جوش تحت 

 نور مرئی
15  

  B0 
اجرای آزمون مایعات نافذ اتصال جوش تحت 

 تابش فرابنفش
15  

C 32    ارزیابی گزارش 



  C1 15 تحت نور مرئی گزارش آزمون  

  C0 15 گزارش آزمون تحت تابش فرابنفش  

 122 جمع کل امتیازات

 

امتیاز در مرحله اول(، راهی مرحله دوم  122امتیاز از مجموع  55نفر حائز بیشترین امتیاز در مرحله اول )به شرط کسب حداقل  6

 خواهند شد.

 

 

 

 

 

 باشد:ارزیابی آزمون مرحله دوم بصورت زیر می

 نوع ارزیابی شناسه
جزئیات 

 شناسه
 امتیازات نام پروژه

حداکثر 

 امتیازات

A 52    رعایت روش اجرایی 

  A1 
آزمون مایعات نافذ اتصال جوش تحت نور 

 مرئی
05  

  A0 
آزمون مایعات نافذ قطعه، تحت تابش 

 فرابنفش
05  

B 52    ارزیابی گزارش 

  B1 05 گزارش آزمون تحت نور مرئی  

  B0 05 گزارش آزمون تحت تابش فرابنفش  

 122 جمع کل امتیازات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست تجهیزات و ابزار کارگاهی

 مالحظات واحد تعداد مشخصات فنی عنوان ردیف

 بازاء هر دو نفر عدد 1 متر 1متر در  1 میز کار 1

 بازاء هر نفر عدد 1  دستکش یکبار مصرف 0

 المپ نور مرئی 3

کننده شدت نور تامین

لوکس در  1222حداقل 

 سطح میز کار عملی

  

به میزان الزم 

جهت تامین نور 

 سالن آزمون عملی



 المپ نور فرابنفش 4

کننده میزان حداقل تامین

میکرو وات بر  1222

متر مربع در سطح سانتی

 میز کار عملی

 عدد 0
جهت استفاده تیم 

 داوری

  عدد 1  نورسنج نور سفید 5

  عدد 1  نورسنج نور فرابنفش 6

    دستمال بدون پرز 5
به میزان الزم 

 جهت آزمون عملی

 کش خط 8
 12مدرج حداقل تا 

 متر سانتی
 بازاء هر داور عدد 1

 بازاء هر داور عدد 1 متریسانتی 02دار پایه کولیس 9

 بازاء هر داور عدد 5X 1با حداقل بزرگنمایی  بینذره 12

  عدد 1  های اولیهکمکجعبه  11

 

 فهرست مواد مصرفی

 مالحظات واحد تعداد مشخصات فنی عنوان ردیف

 اسپری مایع نافذ مرئی 1

MAGNAFLUX 
SPOTCHECK  

SKL-S0 

 عدد 1
بازاء هر میز کار 

 عملی

0 
اسپری مایع نافذ 

 فلورسنت

MAGNAFLUX 
ZYGLO  

ZL-05A 

 عدد 1
بازاء هر میز کار 

 عملی

 تمیزکنندهاسپری  3

MAGNAFLUX 
SPOTCHECK  

SKC-S 

 عدد 1
بازاء هر میز کار 

 عملی

 اسپری آشکارساز 4

MAGNAFLUX 
SPOTCHECK  

SKD-S0 

 عدد 1
بازاء هر میز کار 

 عملی

 

 کنندهفهرست ابزار همراه فرد رقابت

 مالحظات واحد تعداد مشخصات فنی عنوان ردیف

  عدد UV422 1 عینک  1

 فرابنفشالمپ نور  0

کننده میزان حداقل تامین

میکرو وات بر  1222

متر مربع در سطح سانتی

 میز کار عملی

  عدد 1

  دست 1 یک تکه لباس کار 3

  جفت 1  کفش کار 4

  عدد 1 بار مصرفیک ماسک تنفسی 5

  عدد 1  ساعت )تایمر( 6

 کش خط 5
 12مدرج حداقل تا 

 متر سانتی
  عدد 1



  عدد 1 متریسانتی 02 دارپایه کولیس 8

  عدد 5X 1با حداقل بزرگنمایی  بینذره 9

 


