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چرا استاندارد مرکزی IRCCP
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ميرمجيد قائمی
كارشناس سطح سه آزمون های غیرمخرب ،نائب رئیس انجمن بازرسی غیرمخرب ایران
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برای تایید صالحیت و صدور گواهینامه كاركنان آزمونهای غیرمخرب در سطح جهانی دو نوع استاندارد و در سه سطح  2 ،7و
 9معمول است .در این خصوص دو مقاله بسیار جامع و مفیدی در شماره پیشین این نشریه به قلم دیگر اعضا و همكاران
متخصص انجمن منتشر گردیده است كه عالقهمندان را به مطالعه آنها دعوت مینماید .از همین رو در این مقاله تنها به
اجمال به دو نوع استاندارد مذكور اشاره شده و در ادامه به طرح دو پرسش مهم و ارائه پاسخ به آنها پرداخته میشود.
 -1استانداردهای کارفرمایی (شخص دوم):2
طبق این نوع استانداردها هر كارفرمایی میتواند مطابق نیازش كاركنان بازرسی فنی و آزمونهای غیرمخرب شاغل در واحد
خود را آموزش داده و پس از اخذ امتحان و گذراندن مرحله كارآموزی گواهینامه خاص خود را صادر نماید .مسئولیت كامل
این گواهینامه بعهده همان كارفرما است وگواهینامه صرفا نزد همان كارفرما اعتبار دارد و با خروج دارنده گواهینامه از
استخدام آن كارفرما گواهینامه مذكور نیز از درجه اعتبار ساقط میشود و نزد كارفرمای دیگر فاقد اعتبار است ،مگر اینكه
كارفرمای جدید آن را با شرایط خودش تطبیق دهد و راسا گواهینامه جدید صادر نماید .اولین مدل چنین استانداردی در
سال  7366توسط انجمن آزمونهای غیرمخرب آمریكا ( )ASNTبصورت آییننامه  SNT-TC-1Aتدوین شد كه هنوز هم
معتبرترین و متداولترین آیین نامه كارفرمائی محسوب شده و در سراسر جهان مورد استفاده قرار میگیرد و اغلب
استانداردهای معتبر كاربردی مثل  ASTM ،ASME ،APIو  AWSهم به آن ارجاع میدهند .مدتی بعد مدل استاندارد شده
این آییننامه با عنوان  ANSI/ASNT CP-189همچنین استاندارد  ANSI/ASNT CP-06توسط سازمان ملی استاندارد
آمریكا ( ) ANSIنیز مورد پذیرش قرار گرفت و جزء استانداردهای ملی آمریكا درآمد .از استانداردهای معتبر دیگر كارفرمایی
میتوان به استاندارد مشابهی در صنعت هوانوردی با عنوان  NAS 410كه در آمریكا معتبر است و نیز معادل اروپایی آن یعنی
 EN 4179اشاره كرد .از مزایای این نوع استاندارد سهل الوصول بودن آن بعالوه اختیارات وسیع كارفرما در تدوین برنامه
آموزشی مطابق نیازهای خاص خود است و البته نقص مهم آن نیز عدم مركزیت آن و محدودیت اعتبار آن نزد كارفرمای
صادركننده گواهینامه است.
2ـ استانداردهای مرکزی (شخص سوم):3
استانداردی است كه توسط یک مرجع سوم (غیر از كارفرما و كاربر) بعنوان مرجع صدور گواهینامه یا "نهاد گواهیكننده "4یا
به اختصار  CBصادر می شود و مختص كارفرمای خاصی نیست و در همه جا اعتبار دارد .در این نوع استاندارد ،آموزش و
امتحان وگواهینامه برای حوزههای تخصصی خاصی مانند مخازن تحت فشار ،جوشكاری ،ریختهگری و غیره صورت میگیرد .از
نمونه این نوع استاندارد میتوان به استانداردهای مركزی  ASNT NDT Level II & IIIیا  ،ASNT ACCPاستاندارد
قدیمی  ،EN 473استاندارد جهانی  ISO 9712و همچنین استاندارد مركزی  CGSB/CAN 9712-48كانادا و PCN
انگلستان نام برد.

* توضیح :واژهها و كلمات كلیدی بكار رفته در این مقاله بر اساس واژگان مصوب استاندارد ملی  INSO-ISO 9712است.
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در سال  2074با هماهنگی  ISOو  ،ICNDTاستاندارد مركزی اروپا ( )EN 473با استاندارد  ISO 9712ادغام شد و بدین
ترتیب استاندارد  ISO EN 9712به استاندارد منحصر بفرد جهانی تبدیل شد .به دنبال آن  ICNDTهم تالش گستردهای را
برای ترغیب انجمنهای آزمون های غیرمخرب عضو خود به اجرای این استاندارد آغاز نمود كه در این رابطه یک توافقنامه چند
جانبه تحت عنوان  7 MRAبه امضای اغلب انجمنهای عضو  ICNDTرسیده است.
سابقه موضوع در ایران
از ابتدای دهه  10شمسی كه با توسعه صنایع مختلف و حضور شركتهای معتبر خارجی در كشور استفاده از روشهای NDT

نیز بیش از پیش متداول شده بود نیاز به آموزش و صدور گواهینامه برای كاركنان بازرسی فنی و آزمونهای غیرمخرب نیز
جدیتر شد .بكارگیری آییننامه  SNT-TC-1Aسهلالوصول و كاربردی تر از سایر استانداردها بود و در عین حال مورد تایید
اغلب استانداردها بویژه استانداردهای آمریكائی متداول در صنایع مختلف كشور بویژه صنایع نفت و گاز و ساخت تجهیزات نیز
بود .از طرف دیگر پیادهسازی این آییننامه توسط هر كارفرما با همراهی یک فرد دارای گواهینامه سطح سه امكانپذیر
میشد .متاسفانه بدلیل فقدان انجمن آزمونهای غیرمخرب در كشور و یک استاندارد مركزی ،بكارگیری این آییننامه با خطاها
و اشتباهاتی همراه شد كه امروزه دامنگیر همه دستاندركاران و كاربران این رشته شده است.
در سال  7912استاندارد مركزی ملی براساس استاندارد  ISO 9712توسط سازمان ملی استاندارد ایران و با همكاری
متخصصین این رشته با عنوان  ISIRI 6725تدوین و تصویب گردید .با اینكه این استاندارد تاكنون دو بار در سالهای 7911
و  7936مورد بازبینی قرار گرفته و به  INSO-ISO 9712تغییر نام یافته است ولی متاسفانه بدالیل مختلف امكان اجرای آن
فراهم نشده است .البته سازمان انرژی اتمی ایران اقدام به اجرای آن برای سطوح  7و 2پرتونگاری نموده است ولی با مشكالتی
همراه بوده و هست كه مركز ملی تایید صالحیت سازمان استاندارد آنرا به رسمیت نمیشناسد.
با تاسیس انجمن بازرسی غیرمخرب ایران در سال  7932تالشهای زیادی جهت روشنگری و بكارگیری صحیح آییننامه
 SNT-TC-1Aبعمل آمد كه خوشبختانه نتایج ثمربخشی نیز به همراه داشته است .با همه این موارد در كنار این سیستم
ك ارفرمایی ،نیاز كشور به یک استاندارد مركزی همواره احساس شده است .در چند سال گذشته بحثهای زیادی در این رابطه
در جلسات و شوراهای مختلف انجمن صورت گرفته است و در نهایت انجمن تصمیم گرفت با توجه به اینكه زیرساختهای
الزم برای اجرای استاندارد  INSO-ISO 9712هنوز فراهم نیست ،مشابه كشورهای پیشرفته جهان ابتدا یک استاندارد مركزی
انجمنی تدوین و پیاده شود تا در یک دوره گذار چند ساله ،با فراهمسازی شرایط و زمینههای الزم و بررسی همه جوانب امر،
استاندارد مذكور با استاندارد جهانی مطابقت داده شود .سرانجام با تالش گروهی از همكاران متخصص و مجرب سطح سه،
استاندارد مركزی انجمنی با اقتباس از دو استاندارد مركزی معتبر  ISO EN 9712و  ASNT ACCPو همچنین آییننامه
 SNT-TC-1Aتدوین و تصویب گردید.
طرح دو پرسش مهم:
در این رابطه دو پرسش مهم از طرف جامعه آزمونهای غیرمخرب و كاربران این رشته مطرح است:
سؤال اول:
با وجود آییننامه  SNT-TC-1Aكه اغلب استانداردهای كاربردی مورد استفاده در صنایع ما آن را میپذیریند و هر دارنده
گواهینامه سطح سه آزمونهای غیرمخرب میتواند آن را برای هر كارفرمای متقاضی پیاده نماید و در  20سال اخیر پاسخگوی
نیازهای كشو رمان بوده چه نیازی به استاندارد مركزی است؟ كما اینكه نسخه ملی استاندارد مركزی  ISO 9712در  72سال
گذشته با اینكه دو بار هم تجدید نظر شده ولی عمال بدون استفاده بوده و اجرایی هم نشده است.
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پاسخ به سؤال اول:
ما معتقدیم كه مشابه سایر كشورها بویژه كشورهای پیشرفت ه وجود هر دو سیستم كارفرمایی و مركزی ضروری است و این
دو سیستم نه تنها رقیب هم نیستند بلكه الزم و ملزوم همدیگر و در واقع مكمل هم هستند .در كشور آمریكا با وجود
استاندارد مركزی از سالیان دور برای سطوح دو و سه در دو شكل ( ASNT Level II & IIIبصورت فرارشتهای و بدون
امتحان عملی) و ( ASNT ACCP Level II & IIIبصورت رشتهای و همراه با امتحان عملی) هرگز استانداردها و
آییننامههای كارفرمایی مانند  SNT-TC-1Aیا  NAS 410منسوخ نشدهاند و برخی صنایع مثل صنایع هوایی اصوال
استانداردهای مركزی را نمیپذیرند .اما در ایران متاسفانه بدلیل فقدان استاندارد مركزی ،كه همانطور كه اشاره شد الزمهاش
وجود یک مرجع یا نهاد گواهیكننده ( )CBاست ،به آییننامه كارفرمایی  SNT-TC-1Aلباس مركزی پوشاندهایم و هر مركز
آموزشی با بهرهگیری از خدمات یک فرد دارنده گواهینامه سطح سه ،خود را مركز صدور گواهینامه تلقی نموده و به اصطالح
گواهینامه مركزی صادر مینماید .در حالیكه بر اساس آییننامه مزبور صدور این نوع گواهینامه صرفا بر عهده كارفرما بوده و
تنها بر طبق دستورالعمل مكتوب 7خاص همان كارفرما میتواند صادر شود .كارفرمایان در این راستا فقط میتوانند از خدمات
مراكز آموزشی بعنوان یک كارگزار بیرونی 2و صرفا بعنوان فراهمكننده بخشی از ملزومات فرایند صدور گواهینامه بهره بگیرند.
اما سایر ملزومات از جمله نیاز به تدوین دستورالعمل مكتوب ،گذراندن دورههای كارآموزی پس از آموزش و قبولی در
امتحانات باید توسط خودشان و كارشناس سطح سه تحت اختیارشان فراهم شود .متاسفانه تبعات ناگوار این كجروی روز به
روز آشكارتر شده و در غیاب یک مركز و مرجع هماهنگكننده ،كیفیت آموزش و سؤاالت و امتحان به نسبت تعدد مراكز
آموزشی ،متفاوت و سلیقه ای شده است .از طرفی همزمان با ركود اقتصادی و با افزایش تعداد آموزشگاهها و دارندگان
گواهینامه سطح سه و رقابت بین آنها و افت قیمت ها متاسفانه با كاهش روزافزون كیفیت مواجهیم .این امر موجب شده است
كه ارزش و اعتبار همه این نوع به اصطالح "گواهینامهها" زیر سؤال رفته و صنایع مختلف كشورمان به همه این مدارک با
دید شک و تردید می نگرند .متاسفانه اخیرا شاهدیم كه با الزامات صورت گرفته در صنعت ساختمان به استفاده از روشهای
بازرسی فنی و آزمونهای غیرمخرب بویژه در احداث سازههای فلزی و همچنین با استقبال فزاینده دانشجویان برای كسب
گواهینامههای آزمونهای غیرمخرب ،این سوء تفاهمات گستردهتر نیز شده است.
حال كه انجمن بازرسی غیرمخرب ایران به كمیته جهانی آزمونهای غیرمخرب ( )ICNDTپیوسته و تفاهمنامه همكاری یا
به اصطالح خواهرخواندگی با انجمن آزمونهای غیرمخرب آمریكا ( )ASNTنیز امضا نموده است انتظار میرود كه در سایه
تالشی مضاعف این اوضاع سروسامان گرفته و دست متخلفان و سودجویان از این حوزه بسیار مهم كه با جان انسانها سر و كار
دارد كوتاه شود .هدف كلی این است كه با اجرای استاندارد مركزی  IRCCPو ارزیابی گواهینامههای صادر شده فعلی كه در
یک دوره گذار و بر اساس معیارهای مصوب صورت می گیرد و در كنار آن ارزیابی مراكز آموزشی و همچنین اخذ امتحان و
صدور گواهی نامه مركزی برای متقاضیان جدید ،به مرور اعتماد جامعه صنعتی كشور به این گواهینامهها جلب شده و بطور
همزمان صالحیت انجمن در كمیته جهانی  ICNDTو سازمان ملی استاندارد ایران و مركز تایید صالحیت كشور نیز به اثبات
برسد تا در آینده نزدیک استاندارد  IRCCPبا استاندارد جهانی  ISO EN 9712مطابقت داده شود.
بدیهی است كه دركنار این تالش برای به ثمر نشاندن و اجرای استاندارد مركزی تالش برای استفاده صحیح از استانداردهای
كارفرمایی مثل  SNT-TC-1Aو  EN 4179نیز دو چندان خواهد شد.
سؤال دوم:
حال كه استاندارد جهانی  ISO 9712به مرور در سراسر جهان در حال پیاده شدن است و استاندارد اروپائی  EN 473نیز در
آن ادغام شده و  ICNDTهم در اجرای آن از طریق انجمنهای عضو خود تالش میكند و همگام با آن ،كشورهای دارای
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استان دارد مركزی هم در حال تطبیق و گذار به آن هستند و در كشور ما هم  INSO-ISO 9712به عنوان استاندارد ملی به
رسمیت شناخته شده است چرا مستقیما آنرا پیاده نمیكنیم و قصد داریم از طریق استاندارد  IRCCPپلی به آن بزنیم؟
پاسخ سؤال دوم:
اوال استاندارد  ISO EN 9712هنوز در سطح دنیا معمول نشده است و اشكاالت متعددی دارد كه باید به مرور رفع شود به
طوری كه نسخه جدید آن در حال حاضر در كمیته  ISO/TC135-SC7در حال تدوین است و كشورهای پیشرو هم با
احتیاط با آن برخورد میكنند و استاندارد مركزی خود را منسوخ نكرده و در تالشند با دوراندیشی و تمهیدات مناسب آنرا با
 ISO EN 9712مطابقت دهند .تجربه نشان داده است كه اجرای استاندارد  ISO EN 9712در كشورهایی مانند كانادا،
استرالیا ،انگلستان ،اتریش و ژاپن كه "به مرور" استاندارد مركزی خود را با آن هماهنگ كردهاند موفق بوده است .حتی آمریكا
كه مهد تولد هر دو نوع سیستم تایید صالحیت كارفرمایی و مركزی بوده و سالهاست كه انجمن آزمونهای غیرمخرب این
كشور ( )ASNTكلیه شرایط و زیرساختهای الزم برای پیادهسازی استاندارد  ISO EN 9712از جمله الزامات استاندارد
احراز صالحیت نهاد گواهیكننده ( )ISO 17024را داراست اما هنوز ادعای صدور گواهینامه  ISO EN 9712را نكرده است و
بلكه هدفشان این است كه تا پایان سال جاری با تكمیل پیشنیازهای الزم ،تنها عنوان  ISO EN 9712را به استاندارد
مركزی  ASNT ACCPاضافه نمایند.
نكته مهم دیگر آن است كه از آنجایی كه طبق استاندارد  ISO EN 9712محدودیت خاصی برای صدور مجوز برای نهادهای
گواهیكننده ( ) BCوجود ندارد ،امروزه در اقصی نقاط جهان مؤسسات زیادی با كیفیتها و عملكردهای متفاوت به عنوان نهاد
گواهیكننده یا مرجع صدور گواهینامه برای كاركنان آزمونهای غیرمخرب ثبت شده است كه هم آموزش میدهند ،هم
امتحان میگیرند ،و هم گواهینامه صادر می كنند .این مراكز در موارد زیادی امر آموزش و اخذ امتحان را به موسسات دیگری
واگذار میكنند كه كیفیت كار آن ها نیز با یكدیگر متفاوت بوده و این امر باعث افت اعتبار این گواهینامهها و عدم همترازی
آنها شده است .مثال در كشور آلمان  1مرجع تایید شده بعنوان نهاد گواهیكننده فعال هستند كه با یكدیگر رقابت میكنند و
باعث افت كیفیت كار شدهاند .در حال حاضر نیز شركت هایی از كشورهای دیگر از طریق كارگزارانی فاقد صالحیت به راحتی و
حتی بطور غیابی گواهینامههای  ISO EN 9712در كشور ما صادر میكنند .متاسفانه این آفت جدیدی است كه اگر جدی
گرفته نشود دامن جامعه بازرسی فنی و آزمونهای غیرمخرب را خواهد گرفت .این امر مدارک معتبر مطابق با ISO EN
 9712را خدشه دار نموده و چه بسا سرنوشتی مشابه برخی استانداردهای ایزو مانند سری  3000پیدا كند .بنابراین در حال
حاضر نهاد گواهیكننده یا به اصطالح همان مرجع صدور گواهینامه  ISO EN 9712هم بسیار مهم است و در آینده مهمتر
نیز خواهد شد .هم اكنون كشورهایی مانند كانادا و استرالیا و اتریش كه دارای "یک" نهاد گواهیكننده ISO EN 9712
هستند و آنرا با دقت و وسواس الزم اجرا میكنند حاضر به قبول گواهینامههای  ISO EN 9712صادر شده از سایر نهادهای
گواهیكننده و معادلسازی آن با استاندارد  ISO EN 9712خودشان نیستند.
بنابراین تالش بر این است كه از طریق استاندارد مركزی و اجرای جدی و غیرتجاری آن توسط انجمن بازرسی غیرمخرب
ایران ضمن كسب اعتبار الزم برای انجمن ،در آینده نزدیک با دریافت مجوز انحصاری از كمیته جهانی آزمونهای غیرمخرب
 ICNDTو مركز ملی تایید صالحیت ایران مجری ذیصالح و منحصر بفرد استاندارد  ISO EN 9712در كشورمان باشیم.
آنچه كه مسلم است بایستی استاندارد  ISO EN 9712در كشور ما ایران نیز اجرایی شود و این امر مهم از وظایف و اهداف
اصلی انجمن است .از طرفی نیز بایستی اذعان نمود كه انجمن با امضای توافقنامه ( )MRAچند جانبه كمیته جهانی
آزمونهای غیرمخرب خود را متعهد به اجرای آن میداند ،اما تا زمانی كه زیرساختهای الزم فراهم نشده است و الزامات
استاندارد احراز صالحیت نهاد گواهیكننده یعنی  ISO 17024در ایران به مرحله اجرا در نیامده است الزم مینماید كه گام به
گام و با تمهیدات الزم پیش برویم.

فنـاوری آزمـونهـای غیـرمخـرب
دوره دوم ،شماره دوم ،تابستـان 7931

79

