مقاله فنی

استاندارد مركزي گواهی كاركنان آزمونهاي غیرمخرب انجمن بازرسی غیرمخرب ایران
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توضيح :واژهها و كلمات كليدي بکار رفته در این مقاله براساس واژگان مصوب استاندارد
ملي  3162است.
لزوم احراز شایستگي براي مجریان آزمونهاي غيرمخرب بهعنوان یکي از مهمترین عوامل
تاثيرگذار در قابليت اطمينان بازرسي در صنایع و استانداردهاي مختلف ،مورد توجه
قرارگرفته است .سه شرط گذراندن دورههاي آموزشي مناسب ،قبولي در آزمون كتبي و
عملي و نيز داشتن تجربه كاري كافي و مرتبط ،تعيين كننده "صالحيت یا شایستگي "2فرد
براي اجراي یك روش یا فن غيرمخرب است .اگر فردي سه شرط فوق را كسب نماید ،به
اصطالح "احراز شرایط یا تایيد صالحيت "9شده است و ميتواند "گواهينامه بازرسي"
دریافت كند .به فرایند صدور و اعطاي گواهينامه بازرسي فرد احراز شرایط شده" ،گواهي
كردن "۱گفته ميشود.
نظام ها و استانداردهاي متعددي براي تعيين الزامات احراز شرایط و گواهي كردن كاركنان آزمونهاي غيرمخرب وجود دارد كه
بهطور كلي به دو دسته اصلي یعني "نظامهاي داخلي یا كارفرما محور "1و "نظامهاي مركزي یا شخص سوم "1تقسيم ميشوند.
نظام داخلي یا كارفرما محور به نظامي گفته مي شود كه در آن كارفرما (شركتي كه بازرس را براي انجام آزمون غيرمخرب
استخدام كرده است) مسئول آموزش و امتحان احراز شرایط كاركنان خود است .تهيه مستندات و سوابق الزم براي آموزش،
امتحان و تجربه مورد نياز احراز شرایط كاركنان نيز مسئوليت مستقيم كارفرما است .در نظامهاي داخلي ،كارفرما ميتواند براي
انجام فرایند آموزش و امتحان از خدمات مراكز آموزشي بيروني استفاده كند به شرطي كه محتوا و كيفيت خدمات مربوطه را بر
اساس "دستورالعمل مکتوب "1خود بررسي و تایيد كند .پس از حصول اطمينان از احراز شرایط داوطلب بر اساس دستورالعمل
مکتوب ،گواهي نامه بازرسي باید توسط كارفرما صادر شود كه مجوز بازرسي براي فرد مورد نظر در شركت مربوطه (كارفرما)
خواهد بود .نظام داخلي براساس مسئوليتها و نيازهاي خاص كارفرما براي اجراي آزمونهاي غيرمخرب در پروژههاي وي طراحي
شده است ،بنابراین درصورت جداشدن بازرس از شركت مربوطه ،گواهينامه صادر شده نيز باطل ميشود.
نظام مركزي نظامي است كه در آن امتحان احراز شرایط با مدیریت و یا نظارت مراكز گواهي شخص سوم مستقل و براساس
استاندارد آن مركز انجام مي شود .براي كسب شرایط شركت در امتحان ،داوطلب باید مدارک و سوابق قابل قبول از آموزش و
تجربه خود به مركز گواهي ارایه كند .در صورت قبولي داوطلب در امتحان ،گواهينامه بازرسي توسط مركز گواهي صادر ميشود
كه نشاندهنده احراز شرایط فرد براساس نظام گواهي مركزي مربوطه است .كارفرما ميتواند این گواهي را بهعنوان مدرک احراز
شرایط فرد از نظر كسب الزامات آموزش ،امتحان و تجربه الزم قبول كند ولي مشابه نظام داخلي ،در اینجا نيز مسئوليت صدور
گواهينامه یا مجوز بازرسي نهایي برعهده كارفرما است.
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راهنماي  SNT-TC-1Aو استاندارد  EN 4179از جمله نظامهاي داخلي و استاندارد  ISO 9712و برنامههاي
 ASNT NDT Level IIIو ) ACCP (ASNT Central Certification Programاز جمله نظامهاي مركزي متداول در
صنایع مختلف در سطح جهان هستند .در صنایع هواپيمایي كشور ما از استاندارد  EN 4179و در صنایع نفت ،گاز ،پتروشيمي،
نيروگاهي ،فوالد ،سيمان ،ریلي و  ...عموما از استاندارد پيشنهادي  ASNTیا همان  SNT-TC-1Aاستفاده ميشود.
مطابق با بند  1استاندارد ( SNT-TC-1Aنظام داخلي) ،كارفرما (شركت مجري آزمون غيرمخرب) باید بر اساس نيازها و شرایط
پروژههاي خود یك دستورالعمل مکتوب احراز شرایط براي بازرسان آزمونهاي غيرمخرب تدوین كند .دستورالعمل احراز شرایط
باید توسط مشاور سطح  9كارفرما بازنگري و تایيد شود.
دستورالعمل تهيه شده ،الزامات و پيشنيازهاي مربوط به تحصيالت ،تجربه ،آموزش ،امتحان و نيز گواهيكردن بازرسان غيرمخرب
در سيستم كارفرما را تعيين ميكند و همانطور كه قبال گفته شد كارفرما ميتواند مطابق با دستورالعمل مکتوب ،براي اجراي
آموزش و امتحان از خدمات مراكز آموزش بيروني استفاده كند .باید توجه داشت كه اطالعات و سوابق دریافتي از مركز آموزش
فقط بخشي از الزامات احراز شرایط بوده و
اطالعات تکميلي از جمله سوابق تحصيلي و
تجربي كاركنان در اختيار كارفرما است،
انجمن بازر سي غيرمخرب ایران پس از برر سي ا ستانداردهاي متداول
بنابراین مسئوليت صدور گواهينامه بازرسان
در كشــورهاي پيشــرو ،بهعنوان یك راهکار اجرایي جهت ســاماندهي
كه بهعنوان مجوز بازرسي در شركت كارفرما
وضـــعيت موجود اقدام به تدوین اســـتاندارد مركزي گواهي كاركنان
ميباشد ،همچنان بعهده خود كارفرما بوده و
آزمون هاي غيرمخرب نمود كه پس از نهایي شـــدن متن اول يه طي
قابل تفویض به مركز آموزش نيست.
جلسات متعدد در كارگروهي متشکل از كارشناسان مجرب سطح سه
نابساماني در خدمات آموزشي ارایه شده در
سطح كشور و مشکالت پيش آمده از اجراي
ك شور و زیر نظر شوراي تایيد صالحيت و صدور گواهي نامه انجمن،
ناقص و در برخي موارد سليقهاي در نظام
پيش نویس آن در اواخر ســــال  6931جهــت نظرخواهي عمومي
داخلي ،موجب بياعتمادي و حتي ایجاد
متحصصان و ذینفعان منتشر شد.
شکایت از طرف شركتهاي مجري و نيز
سازمانهاي دریافت كننده خدمات آزمونهاي غيرمخرب به عنوان كارفرماي پروژههاي مربوطه شده است.
نظامهاي مركزي همچون استاندارد  ISIRI/ISO 9712بهدليل استقالل عملکردي ميتواند راهکاري براي برطرف كردن مشکالت
بوجود آمده از نظام داخلي باشد .از طرفي مطابق بند  6-1استاندارد فوق "سيستم گواهيكردن باید توسط نهاد گواهيكننده6
(و در صورت لزوم با كمك نهادهاي مجاز احراز شرایط) كنترل و اداره شود" و طبق بند  2-1همان استاندارد " نهاد گواهيكننده
باید الزامات استاندارد ملي ایران ایزو-آي اي سي  6112۱را برآورده سازد" .بهعبارت دیگر براي پيادهسازي آن نياز به نهاد
گواهي كنندهاي است كه براساس الزامات استاندارد ملي  6112۱تایيد شده باشد كه در حال حاضر با توجه به اهداف و دامنه
فعاليت مراكز ذیربط ،زیرساختهاي الزم براي ایجاد نهادي با این مشخصات فراهم نيست.
البته استاندارد  ISIRI/ISO 9712از طرف سازمان انرژي اتمي ایران به عنوان واحد قانوني نظارت بر اجراي قانون حفاظت در
برابر اشعه كشور ،بهصورت محدود فقط در سطح 6و  2پرتونگاري اجرا ميشود كه براي مسئولين فيزیك بهداشت و شخص
مسئول شركتهاي پرتونگاري الزام شده است.
انجمن بازرسي غيرمخرب ایران پس از بررسي استانداردهاي متداول در كشورهاي پيشرو ،بهعنوان یك راهکار اجرایي جهت
ساماندهي وضعيت موجود اقدام به تدوین استاندارد مركزي گواهي كاركنان آزمونهاي غيرمخرب 2نمود كه پس از نهایي شدن
متن اوليه طي جلسات متعدد در كارگروهي متشکل از كارشناسان مجرب سطح سه كشور و زیر نظر شوراي تایيد صالحيت و
صدور گواهينامه انجمن ،پيشنویس آن در اواخر سال  6931جهت نظرخواهي عمومي متحصصان و ذینفعان منتشر شد.

Certification Body
IRCCP, IRNDT Central Certification Program

فنـاوری آزمـونهـای غیـرمخـرب
8

دوره دوم ،شماره یکــم ،تابستـان 6931

6
2

مقاله فنی

استاندارد مركزي  IRNDT CP-01انجمن بازرسي غيرمخرب ایران جهت
بهبود قابليت اطمينان آزمونهاي غيرمخرب از طریق نظام مدون و كنترل شده
توسط شوراي تایيد صالحيت و صدور گواهينامه مستقل ،براساس الزامات
استاندارد جهاني  ISO 9712و استاندارد مركزي  ACCP CP-01انجمن
آزمونهاي غيرمخرب آمریکا و با توجه به نيازمنديهاي فعلي كشور تهيه شده
است به طوري كه افراد احراز شرایط و گواهي شده مطابق با این استاندارد،
الزامات  SNT-TC-1Aو  ANSI/ASNT CP-189و  ISO 9712را نيز
برآورده خواهند كرد .با توجه به نياز تجارت جهاني و روند الزامي شدن
استاندارد  ISO 9712در آینده نه چندان دور در سطح جهاني ،انجمن قصد
دارد طي یك برنامه  1ساله بهعنوان دوره گذار ،استاندارد مركزي را بهطور
كامل به الزامات استاندارد  ISO 9712برساند.
در ابتدا بر اساس دستورالعمل مدون شورا ،به دارندگان گواهينامه سطح سه
معتبر موجود در كشور ،گواهينامه سطح سه مركزي انجمن اهدا خواهد شد تا
امکان پيادهسازي استاندارد از طریق مراكز آموزش و امتحان مجاز انجمن ایجاد
شود .در مرحله بعد معادلسازي گواهينامههاي سطح 6و  2نيز با بررسي شرایط آموزش و امتحان مطابق با دستورالعمل مدون
شورا مقدور خواهد بود.
استاندارد مركزي  IRNDT CP-01در هفده بخش ،الزامات تحصيلي ،تجربي ،آموزش ،امتحان ،صدور ،تمدید و تجدید گواهينامه
غيرمخرب را در شش روش اصلي شامل ذرات مغناطيسي ،مایعات نافذ ،پرتونگاري ،فراصوتي ،چشمي و الکترومغناطيس در
سطوح  2 ،6و  9و در چهار شاخه صنعتي عمومي ،تجهيزات تحت فشار ،هوا و فضا و صنایع نفت ،گاز و پتروشيمي پوشش
ميدهد .در این استاندارد ،الزامات مربوط به احراز شرایط سطح  2تفسير فيلم پرتونگاري و ضخامت سنجي فراصوتي نيز تعيين
شده است .در صورت نياز امکان افزودن روش یا شاخههاي صنعتي دیگر نيز وجود دارد.
با توجه به عضویت رسمي انجمن در كميته بينالمللي آزمونهاي غيرمخرب ) (ICNDTو امضاي تفاهمنامه همکاري با انجمن
آزمونهاي غيرمخرب آمریکا ) (ASNTو امکان ارایه استاندارد به ایشان ،متن اوليه استاندارد به زبان انگليسي تهيه شده و در
حال حاضر متن فارسي آن نيز در دست تهيه است.
اميدواریم با همياري و مساعدت تمامي همکاران ،متخصصين ،شركتهاي مجري و سازمانهاي كارفرمایي و نظارتي زمينه
پيادهسازي مناسب این استاندارد مركزي ایجاد شود تا شاهد ساماندهي وضعيت نامناسب خدمات آموزش و گواهي موجود كشور
شویم .بي شك با ارتقاي سطح دانش و مهارت بازرسان غيرمخرب از طریق سيستم مركزي مستقل ،اطمينان و رضایت تمامي
طرفهاي ذینفع در صنایع مختلف جلب خواهد شد.

فنـاوری آزمـونهـای غیـرمخـرب
دوره دوم ،شماره یکــم ،تابستـان 6931

9

