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 غیرمخرببررسی هاي 

Non-Destructive Testing   
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پنجمفصل   

 

 آزمون پرتونگاري یا رادیوگرافی

 

Radiographic Testing 
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 مفاهیم اولیه

 غیرفلزي و قطعات فلزي بررسی •

 قابل مالحظه   عدم نیاز به آماده سازي سطحی •

 هاي مختلف  در حین عبور از محیطجذب پرتوهاي با قابلیت نفوذ باال بررسی مقدار •

از درون قطعه و پرتوهاي ایکس یا گاما آشکارسازي عیب یا ناهمگنی با عبور دادن •

 )  رادیوگراف(فیلم رادیوگرافی بررسی اثر حاصل از آن بر روي 

 فرآیندي که در آن تصویري بر روي فیلم تولید شود: پرتونگاري•

 :مقدار جذب به موارد زیر بستگی دارد•

 ضخامت، چگالی و عدد اتمی ماده)  1

 ها طول موج پرتو یا انرژي فوتون) 2
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 تاریخچه
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 ها اولین پرتونگاشت
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 چند مثال

 xتصاویر شگفت انگیز از عکاسی با اشعه 
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خودروی مینی   

مسافرتصویر اتوبوسی از   

 یك جفت دست  گل زنبق ستاره دریایی

 انسان ھمراه با کلت کمری



 اصطالحات
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 انواع پرتونگاري

 ).یا فیلم پرتونگاري(ایجاد تصویر دائمی بر روي کاغذ حساس به تابش : کاغذيپرتونگاري •

 .  شود  تصویر نهان بر روي صفحه باردار الکتروستاتیکی ایجاد می: خشکپرتونگاري •

 .شود تصویر بر روي صفحه فلوئورسان تولید می: فلوئوروسکوپی•

 .شود تصویر بر روي صفحه مانیتور ایجاد می): رادیوسکوپی(سنجی تابش •

   .شود به جاي اشعه ایکس و گاما از باریکه نوترونی استفاده می: نوترونیپرتونگاري •
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 کاربردهاي پرتونگاري

 تعیین هرگونه ویژگی در قطعه یا ساختار•

 هاي با ضخامت محسوس در امتداد موازي با باریکه پرتو شناسایی نقص•

 هاي با چگالی متفاوت با چگالی ماده اصلی  شناسایی ناخالصی•

 ها ها و ریختگی بررسی جوش•

 بررسی وضعیت و قرارگیري درست قطعات•

 هاي آب بندي شده کنترل سطح مایع در سیستم•
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 هاي پرتونگاري محدودیت

 .استتر  هزینهپر ها  نسبت به سایر روش•

 تنظیم و آماده شدن دستگاه براي پرتونگاريزمان طوالنی •

 هاي پرتابل محدودیت ضخامت در صورت استفاده از دستگاه•

 شدید   ایمنینیاز به •

 عدم امکان شناسایی تمام عیوب•
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 اصول پرتونگاري

 gو اشعه  xاشعه 

 .شود هاي سریع ایجاد می وسیله بمباران هدف فلزي با جریانی از الکترون به: xاشعه •

 .  شوند به عنوان بخشی از فرآیند واپاشی مواد پرتوزا، گسیل می: gاشعه •
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 )ها ویژگی( xاشعه 

 حرکت در امتداد مستقیم و با سرعت نور•

 قابلیت نفوذ•

 فلورسانسیاثر نورافشانی یا •

 اثر شیمیایی•

 اثر بیولوژیکی•
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 )xتیوب اشعه ( xتولید اشعه 

 اجزاء اصلی         هدف آندي

 ها کاتد براي گسیل الکترون                      
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 xساختمان دستگاه اشعه 
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 xتیوب اشعه •

 سیستم کنترل•

 تولید کننده ولتاژ باال•

 xهاي پرتو  طیف

 تاثیر ولتاژ و شدت جریان 18

 هاي متعدد طیف پرتو پیوسته در طول موج): برمشترانگ(تابش ترمزي •

 ها پرتو ایجاد شده در اثر انتقال الکترون: تابش مشخصه•



 gپرتو  
 هایی با تعداد پروتون یکسان و تعداد نوترون متفاوت اتم: ایزوتوپ  •

 .  کند ناپایدار که تشعشع رادیواکتیو به صورت ذرات آلفا، بتا و اشعه گاما تولید می  ایزوتوپ: رادیوایزوتوپ  •

شود و  ذره بنیادي که به عنوان واحد کوانتومی نور یا هر نوع تابش الکترومغناطیس محسوب می: فوتون  •

 .                                    نماینده حامالن نیرو براي نیرو الکترومغناطیس است

 = hc/l              E = hn 
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متشکل از دو پروتون و دو نوترون هستند که به : ذرات آلفا  •

 .یکدیگر متصلند

 .هاي با سرعت هستند الکترون: ذرات بتا  •

 .هستند) تشعشع الکترومغناطیس(ذرات فوتون : پرتو گاما  •

 هاي پرتو کاربرد چشمه

20 



 gپرتو  

 111اسکن صفحه •
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 دوربین اشعه گاما
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 پرتونگاري با اشعه گاما
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 تضعیف پرتو

   هاي ماده با اتم gیا  xهاي برهم کنش فوتون پرتو  روش

 فوتوالکتریک•

 رایلیپراکندگی •

 پراکندگی کمپتون•

 تولید زوج•
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Rayleigh Scattering

Pair Production 



 شدگی و واپیچش تشکیل سایه، بزرگ
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 کدري تصویر پوشانی هم واپیچش بزرگ شدگی

 )رادیوگراف(هاي پرتونگاري  فیلم

 :اجزاء فیلم

 )مواد پلیمري شفاف(فیلم بدنه اصلی •

 )امالح برومور نقره معلق در ماده ژالتینی(امولیسیون •

 چسبندهالیه •

 الیه محافظ •

 

 

 :انتخاب فیلم

 )دانه بندي، سرعت، تباین(باال بردن کیفیت تصویر •

 )دانه بندي، سرعت(کاهش زمان •

 ارزانی قیمت فیلم•

 پایین بودن هزینه پرتونگاري•
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  RTهاي مختلف ارائه نتایج   روش

 رادیوگرافی با فیلم•

 

 

 پرتونگاري خشک•

 

 

 فلوئوروسکوپی•
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 فلوئوروسکوپی رادیوگرافی

 مقایسه رادیوگرافی و رادیوسکوپی

 :مزایاي رادیوسکوپی در مقایسه با رادیوگرافی

üدریافت تصویر همزمان با بازرسی 

üهاي الزم امکان بررسی بیشتر قطعه از جهات مختلف با بزرگنمایی 

üامکان تغییر روشنایی و کنتراست تصویر 

ü  امکان ذخیره کردن تصاویر 

ü  امکان افزایش شرایط حفاظتی با استفاده از دوربین تلویزیونی 
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 عوامل موثر در کیفیت تصویر رادیوگرافی 
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üسیاه (عبارت است از تضاد رنگ : کنتراست

که بر روي فیلم پرتونگاري حاصل ) و سفید

 .گردد می

 

 

üعبارت از قابلیت رویت  : وضوح تصویر

 هاي قطعه پرتونگاري شده حدود و حاشیه

 رادیوگرافی) IQI(نشانگرهاي کیفیت تصویر یا نفوذسنج 
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 دار اي سوراخ نوع پله

 نوع مفتولی نوع شش گوشه



 رادیوگرافی) IQI(نشانگرهاي کیفیت تصویر یا نفوذسنج 
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 هاي رادیوگرافی تکنیک

 111اسکن صفحه •
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 هاي رادیوگرافی تفسیر فیلم
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Herringbone porosity 

 هاي رادیوگرافی تفسیر فیلم
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 هاي رادیوگرافی تفسیر فیلم
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External concavity 

(insufficient fill) 
Excess weld metal 

 هاي رادیوگرافی تفسیر فیلم

36 

Lack of side wall 

fusion 



 هاي رادیوگرافی تفسیر فیلم
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 هاي رادیوگرافی تفسیر فیلم
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Internal root 

undercut 
External undercut 



 هاي رادیوگرافی تفسیر فیلم
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 هاي رادیوگرافی تفسیر فیلم
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Linear Misalignment Burn through Spatter 



 هاي رادیوگرافی ؟؟؟ تفسیر فیلم
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 هاي رادیوگرافی ؟؟؟ تفسیر فیلم
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Crater crack or 
Star crack 



 هاي رادیوگرافی ؟؟؟ تفسیر فیلم
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Arc strike 

Cap undercut 

 هاي رادیوگرافی ؟؟؟ تفسیر فیلم
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Cap undercut 



هاي رادیوگرافی  تفسیر فیلم
 )قطعات ریختگی(

Gas porpsity Sand inclusions 

Cavity shrinkage Dendritic shrinkage Sponge shrinkage 

Cracks 
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