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  السادسالفصل 
  

  الكودات و المعايير، والمواصفات الخاصة المستخدمة في االختبار باألمواج فوق الصوتية .6

Codes، Standards & Specifications  

  
  : أهمية تطبيق الكودات والمعايير، و المواصفات الخاصة1.6

فية، في طريقة األمواج فوق الصوتية أو في غيرها         إن الهدف من تطبيق الكودات و المعايير و المواصفات في االختبارات الالإتال           

بشكل عام، هو توصيف و توجيه طرائق هذه االختبارات، ووضع اإلجراءات و التعليمات التي تمكننا من الوقوف على جودة هذه                    

بار والشخص الـذي  االختبارات و تقييمها، وإعادة االختبار و الحصول على نفس النتائج بغض النظر عن مكان وتاريخ تنفيذ االخت               

  .يقوم بتنفيذه

  

  : تعاريف2.6
  : المعايير1.2.6

وهو وثيقة تتحكم بالنشاطات المختلفة التي تتم أثناء تصنيع منتج ما و توجيهها، و تصف المتطلبات الفنية للمـواد و العمليـات و                       

االختبار و التي تضمن تحقيق المتطلبات      المنتجات و األنظمة و الخدمات، وتشير إلى الطرائق واإلجراءات و التجهيزات الخاصة ب            

  . المعتمدة

 لألوعيـة   ASMEالكـود األمريكـي     : وهو مجموعة قواعد التطبيق الجيد للحصول على المنتج المطلوب مثال         :  الكودات 2.2.6

  .البخارية المضغوطة

لتي غالباً ما يفرضها الزبون،  وهي وصف تفصيلي لمؤشرات مكونات و تشكيل المواد و الخدمات، و ا: المواصفات الخاصة3.2.6

من خالل الكودات و المواصفات إضافة إلى المتطلبات الخاصة باألعمال، مثال ذلك المواصفات الخاصة لشركة الفرات للنفط فـي         

  .PL – CP سوريا لتنفيذ أعمال اللحامات

كون تطبيق هذه الكودات و المواصفات إمـا         وتشمل غالبية الكودات و المعايير في مضامينها على متطلبات الجودة و السالمة و ي             

اختيارياً، وذلك عندما يرغب المصنع بتحسين جودة منتجاته، أو بناءاً على توجيهات الجهة المخولة ألغراض السالمة، أو لتحقيـق         

  .المتطلبات الواردة في المعايير الخاصة الواردة في العقود من اجل السالمة و جودة األعمال

  

ت العالمية التي تصدر الكودات و المواصفات التي تتعلق باالختبار بطريقة األمـواج فـوق                أهم الهيئا  3.6

  :الصوتية

 عديدة هي المنظمات و الهيئات التي تصدر الكودات و المواصفات التي تنظم و تـتحكم بطريقـة الفحـص                   

  :باألمواج فوق الصوتية ، و فيما يلي أهم هذه الهيئات
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1-  ASTM –     الجمعية األمريكية الختبـار 

  المواد

American Society For Testing 
Materials  

2-  ASNT –  ــة ــة األمريكيـ  الجمعيـ

 لالختبارات الالإتالفية

American Society For Non-
Destructive Testing. 

3-  ASME –    الجمعية األمريكية للمهندسين 

 الميكانيكيين

American Society of Mechanical 
Engineers. 

4-  JISC –      اللجنة اليابانيـة للمواصـفات 

 الصناعية

Japanese Industrial Standard 
Committee  

5-  NDIS –     الجمعية اليابانية لالختبـارات 

 الالإتالفية

Non-Destructive Inspection 
Society  

6-  JFSS –      االتحاد اليابـاني لمواصـفات 

 المطروقات و المصبوبات

Standard of Steel Casting and 
Forging Association of Japan 

7-  WPS – اتحــاد مواصــفات األنابيــب 

 الفوالذية للمياه

Standard of Water Steel Pipe 
Association 

8-  DIN –المواصفات الصناعية األلمانية  German Industrial Standard 

9-  BS –المواصفات البريطانية  British Standard 

10-  IIW –المعهد الدولي للحام  International Institute of Welding 

11-  ISO –هيئة المواصفات الدولية  International Standard 
Organization 

  

  :وتعتبر المواصفات التالية من أهم المواصفات التي تعنى بطريقة االختبار األمواج فوق الصوتية 

 ASME Code Section V Article 4:  هو الجزء الخامس من الكود األمريكيما ورد في الفصلين الرابع والخامس •

and 5   ،   

   ASME Code Section VIII: ما ورد في الفصل الثامن من الكود األمريكي •

• BS-1714  : اختبار اللحام المصهور باالمواج فوق الصوتية  

•  ASTM E 164 بتقنية التماس المباشرالطرائق النموذجية لالختبار باألمواج فوق الصوتية .  

• JIS G 0801 : اختبار الصفائح الفوالذية ألوعية الضغط باألمواج فوق الصوتية.  

  

  :وأهم الكودات التي تتعلق بتعليم وتدريب وترخيص العاملين في االختبارات الالإتالفية

  1999 لعام ISO 9712النورم العالمي  •

  1996 لعام SNT – TC – 1Aالنورم األمريكي  •

 1993 لعام EN 473ورم األوروبي الن •
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  بعض العالقات الهامة في األمواج فوق الصوتية
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  األمواج فوق الصوتيةبختبار االحسابات 
  

 طرائـق ة المفـضلة مـن بـين    طريق الي كشف العيوب باألمواج فوق الصوتية ه      طريقة دتع

ة طريق هذه ال  ع به متتوذلك لما ت  ، االختبارات الالإتالفية عند اختبار اللحامات بأنواعها المتعددة      

  . عمليةايامن مز

ر حزمة عمودية ومسبار حزمة زاويـة حيـث تـسمح           دة باستخدام مسبا  يتم اختبار اللحام عا   

  . ومكان توضعهنوع العيبتحديد بن منطقة اللحام ع المرتدةاألصداء 

العينـة  لحـام   الحزمة الصوتية وأبعادها داخـل      انتشار  يجب على الفاحص أن يعرف مكان       و

  .المختبرة

لحزمة الصوتية بمعرفة قـيم زاويـة    من ا (SKIP) لمسافة خطوة  Vومن الممكن إيجاد المسار

  .االنكسار ونقطة خروج الحزمة وسماكة الصفيحة المختبرة

سواء أكانت هذه النقاط نقطاً من      (يطلق على نقاط االنعكاس التي تنعكس منها الحزمة الزاوية          

ويمكن معرفة مكـان    ، اسم العقد ) السطح الخلفي للعينة أو نقطاً من سطح انقطاع داخل العينة         

  .ضع هذه العقد باستخدام العالقات المثلثيةتو

 المسـافة السـطحية بين عقدتين متتاليتين كما هو مبين في الشكل           ):SKIP(مسـافة الخطـوة   

)6 - 1.(  

  
  )SKIP(مسـافة الخطـوة ): 1 - 6(الشكل 

  .المسار الصوتي في العينة إلى العقدة األولى): L1 (1الساق 

  . في العينة من العقدة األولى إلى العقدة الثانيةالمسار الصوتي): L2 (2الساق 

RCos
TL
θ

=  

    T :ثخانة العينة  

Rθ :  زاوية االنكسار   

RTanT= مسافة الخطوة  θ×2  
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 العينة المختبرة وذلك بحساب عمـق االنقطـاع         كما أننا نستطيع تحديد مكان االنقطاع ضمن      

والمسافة السطحية لالنقطاع ضمن العينة من نقطة خـروج الحزمة من المسـبار كمـا هـو               

  :وذلك وفق العالقة التالية) 2 - 6(مبين في الشكل 

   Sin θR xالمسار الصوتي = المسافة السطحية 

  Cos θR xالمسار الصوتي ) = 1الساق (العمق 

  
  طاعقعمق االنالمسافة السطحية و: )2 - 6 (الشكل

  

يمكن إيجاد قيمة المسار الصوتي من شاشة الجهاز ومن خالل موقع إشارة االنقطـاع علـى                

  .المحور الزمني المعاير

ومن الممكن أيضاً حساب المسافة السطحية والعمق عندما تكون الحزمة المرتدة من االنقطاع             

نستطيع ) (3 - 6(عينة المختبرة كما هو موضح في الشكل        منعكسة أيضاً من السطح الخلفي لل     

حيث تكون أكبر من نصف مسافة الخطـوة        ، أن نستدل على ذلك من خالل المسافة السطحية       

)SKIP ( أو العمق يكون أكبر منTمن العالقات التالية)  في العالقتين السابقتين:  

θSinLSD ×= +21  
)(2 21 θCosLTFD +−= +  

  
حساب المسافة السطحية والعمق عندما تكون الحزمة المرتدة من االنقطاع منعكسة أيضاً من السطح الخلفي للعينة ): 3 - 6(كل الش

  المختبرة

  

  .عمق االنقطاع : FD: حيث

SD         : المسافة السطحية لالنقطاع.  

L1+2             : المسار الصوتي المستنتج من شاشة الجهاز.  
  


