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 مراحل ساخت نمونه های آزمایشگاهی

 تست مخرب :

لوله هاا   ( با توجه به صالح دید Customer) بازرس شرکت گاز ورق،  (Certificateبا توجه به شناسنامه )

باه انادازه هاا   Torch cutterلوله ها در واحد  این .نمایدمورد نیاز برا  تست ها  مختلف را مشخص می 

به واحد کارگااه سااخت  ها  آزمایشگاهنمونه  برش داده شده و برا  ساخت QCمشخص شده توسط واحد 

 حک نمونه هاقبل از ورود به کارگاه ساخت با سنبه عدد کوب شماره لوله بر سطح شرکت فرستاده می شود.

 3 کاهاره نوار  باه قطعااک کاوریتر   با دستگاه ،این نمونه ها  بریده شده از لولهبعد  در مرحله گردد.می

باا  ،یده شدهقطعه ها  بر (.1است بریده می شود) شیل زمایشگاه بزرگترآمیلی متر از اندازه   اسمی نمونه 

 باا . ساس (2) شایل مای گارددمنحنی به سطحی صاف تبادیل مرحله از حالت  3تا  2دستگاه پرس طی 

و باه انادازه   تعریاف شاده  ) با توجه به نوع نمونه مورد نیاز ( براده بردار  شده دستگاه ها  تراش و فرز

 .گردندتبدیل می

  

 : عملیات پرس بر روی نمونه تست کشش ورق 2شکل  : نمونه بریده شده از لوله در حین اره کاری 1شکل 

پرس بر  (،آلولد مانند تست کشش)برا  ساخت نمونه ها  مربوط به تست جوش  عملیاک پرسدر :  نیته

 بلیه نیرو  پرس در دو سمت خط جوش و بر رو  ورق وارد می گردد. رو  خط جوش وارد نمی شود
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 ساخت انواع نمونه تست ها  مورد نیاز به شرح زیر می باشد.

 :( Plate Tensile Test Sample) تست کششنمونه  -1

لدر کف تاراش شایار  گیرد. ابتدا توسط همرحله با دستگاه فرز صورک می 2ساخت نمونه تست کشش طی 

) انحناا  میلیمتار 25باا شاعاع  (insert)سس  با اینسارتاایی( 3شیل شماره (شدهایجاد  90mmبه عرض 

curve  )5در شاااایل . (4)شاااایل شااااماره ایجاد ماااای گرددمشااااخص شااااده دو طاااارف شاااایار 

 نشان داده شده است. مرجعابعادناایینموناتستیششورقطبقاستاندارد

  

 فرز کاری مرحله دوم برای ایجاد انحنای نمونه تست کشش ورق:  4شکل  کشش ورقبر روی نمونه تست  1فرز کاری مرحله :  3شکل 

 

 نهایی نمونه تست کشش ورقابعاد:  5شکل شماره  

  دقیقه می باشد. 15نیته : زمان تولید نمونه تست کشش ورق تقریباً برا  هر قطعه 

 :( All Weld Tensile Test Sample)  آلولدنمونه تست کشش  -2

دستگاه اره نوار  ناحیه جوش جدا  با(،  6نمونه آلولد پ  از اره کار  اولیه و عملیاک پرس ) شیل شماره 

) شیل  مرجعاستاندارد ( به شیل مورد نظر  8( و توسط دستگاه تراش ) شیل شماره 7شده ) شیل شماره 

 داده شده است.نمونه آلولد پ  از آزمایش کشش نشان  10در شیل .گرددتبدیل می (  9شماره 

 ( از هم تفییک می شوند. OD( و جوش خارج لوله )  IDنمونه جوش داخل لوله )  در آزمایشگاه،نیته: 



3 
 

 
  

: نمونه آلولد پس از اره  6شکل 

 کاری اولیه و عملیات پرس
 : نمونه آلولد حین تراش کاری 8شکل  بریده شده با اره نواری: ناحیه جوش  7شکل 

 

 

 

 مرجع: ابعاد نمونه آلولد طبق استاندارد  9شکل 
: نمونه آلولد نهایی پس از تست کشش  10شکل 

 در آزمایشگاه

 :( Hardening Test) تست سختی سنجی -3

سس  باا دساتگاه ،شدهبریده مورد نظر تقریبی دستگاه اره نوار  به اندازه  با ابتدا نمونه تست سختی سنجی

برا  سیقلی کاردن  (.12و  11شماره ها  ) شیل ماشینیار  میشود مرجعتا اندازه مورد نظر استاندارد فرز 

 .کنندمی ن را با دستگاه مگنت ماشینیار  آسطح قطعه مورد نظر 

 دقیقه می باشد. 25نیته : زمان تولید نمونه تست سختی سنجی تقریباً 

  

 مرجع: ابعاد نمونه سختی سنجی طبق استاندارد  12شکل  کاریسختی سنجی پس از اره : نمونه  11شکل 
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 :( Bending Test)  تست خمش -4

و پ  از آن کامال صاف شده و دستگاه فرز به ابعاد ناایی درآمده  با، نمونه تست خمش پ  از اره کار 

( و باه آزمایشاگاه  13) شایل نقاط برجسته جوش داخلی و خارجی )گرده جوش( کامال برداشته شاده

نمونه پ  از تسات  15و در شیل ابعاد استاندارد نمونه تست خمش  14در شیل  انتقال داده می شود.

 این ابعاد می تواند بر اساس استاندارها  جار  تغییر کند نشان داده شده است.خمش 

  

 

: نمونه تست خمش پس از  13شکل 

 اره کاری

: نمونه تست خمش پس  51شکل  مرجع: ابعاد نمونه سختی سنجی طبق استاندارد  14شکل 

 از آزمایش خمش در آزمایشگاه

 

 :( Charpy Impact Test)  تست شارپی -5

نمونه ها  تست شارپی با توجه به ماهیت جوش به گونه ا  جدا ساز  می شود که قسمت ها  مختلف 

پ  از اره کار  باه  اچ کردن و ماکروگرافی اندازه گیر  شده واز وسط جوش، کنار جوش و بدنه پ  از 

(  16) شایل شاماره تا اندازه مورد نظر استاندارد فرز مورد نظر درآمده و سس  با دستگاه  تقریبی اندازه

و سس   شدهحک این نمونه ها شماره لوله بر رو  بوسیله عدد کوب  می گردد.در مرحله بعدماشینیار  

(. در شایل 17)شایل شاماره گرددمیزنی شیار مورد نیازدر قطعه ایجاد  ناچدر آزمایشگاه توسط دستگاه 

 شارپی نشان داده شده است. آزمایشنمونه پ  از  18

 
 

 

 مرجع: ابعاد نمونه تست شارپی طبق استاندارد  16شکل 
: نمونه تست شارپی  17شکل 

 پس از اره کاری و ناچ زنی

: نمونه تست شارپی پس  18شکل 

 از آزمایش شارپی

 

 

 



5 
 

 :(  Drop Test Sample)  تست دراپنمونه  -6

نمونه تست دراپ پ  از عملیاک برش توسط اره نوار  و عملیاک پارس باا پارس هیادرولییی باه 

و (  20)شیل شماره ( ناچ زده میشود  19دستگاه ناچ زنی)شیل شماره  باآزمایشگاه منتقل شده و 

 ابعاد استاندارد نمونه دراپ نشان داده شده است. 21در شیل  د.گرد میقرار تست در مرحله انجام 

 
 

 

 : دستگاه ناچ زنی19شکل  

 

 مرجع: ابعاد نمونه تست دراپ ویت طبق استاندارد  21شکل   : نمونه تست دراپ پس از ناچ زنی20شکل 

 

 

 

 

 


