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عنوان دوره:

Material Selection

هدف دوره  :هدف از ارائه دوره انتخاب مواد صنعتي بيان مواد صنعتي جامد و خواص آنها  ،روش تعيين خواص ،
عوامل موثر بر خواص فلزات و آلياژها  ،استانداردها  ،كاربرد و روش انخاب مواد مي باشد.
محتوي و سرفصل دوره :
-1مواد صنعتي جامد و عناصر پايه هر يك (جدول تناوبي )
-2استانداردها و عالئم
 -3خواص مواد و روشهاي احراز(مكانيكي  ،فيزيكي و شيميائي)
-4عوامل موثر بر خواص مواد  :الف )ساختاري ب ) مكانيكي و حرارتي
-5آناليز مواد و متالو گرافي و كاربرد
-6فلزات صنعتي  ،روشهاي استخراج مثال :طرز تهيه فوالد
-7تاثير عناصر آلياژي در فوالد و روشهاي آلياژسازي
-8دياگرامهاي متعادل  :دياگرام متعادل آهن و كربن و فازهاي آن
-9عمليات حرارتي فوالد  ،تاثير و دياگرامهاي T.T.T.
-11انواع فوالد و استاندارد ……API, DiN,EN,AISI/SAE,ASME,ASTM
-11انواع چدنها  ،ساختار و استاندارد
-12جوشكاري فوالدها (قابليت) و آلياژها
-13فوالدهاي ضد زنگ ،مقاوم برخوردگي و آلياژهاي تيتانيوم و فلزات نسوز
-14آلومنيوم و آلياژها  ،استاندارد و كاربرد (نوع جوشكاري  ،رسوب سخت  ،شكل پذير و استحكام باال )
-15مس و آلياژها  ،استاندارد و كاربرد
-16نيكل و آلياژها  ،استاندارد و كاربرد
-17سوپرآلياژها و كاربرد
-18فلزات با كاربرد در جه حرارت باال و زير صفر
-19روش انتخاب مواد و عوامل مرتبط
-21هند بوك هاي فوالد  ،چدن  ،فلزات غير آهني و طرز استفاده از آنها
-21سراميكها و كاربرد
-22پليمرها و كاربرد
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عنوان دوره:

آشنايي با اصول انتخاب مواد فلزي در
طراحي و ساخت تجهيزات

()Materials Selection

هدف دوره  :براي انجام هر پروژه صنعتي در ابتدا نياز به تهيه مواد و لوازم اجراي آن پروژه ميباشد .جهت انجام پروژههاي صنعتي
فرآيند انتخاب مواد مناسب جهت انجام فعاليتها از اهميت خاصي برخوردار ميباشد .در اين نوع از فعاليتها همواره شرايط بهگونهاي است
كه طيف وسيعي از شرايط كاري در مواجهه با فرآيند انتخاب مواد قرار دارد .بهعنوان مثال ممكن است در يك واحد توليد مواد پتروشيمي
دماهايي در محدوده  -011درجه سانتيگراد تا  011درجه سانتيگراد وجود داشته باشد .همچنين بازه فشار (تنش) اعمالي به مواد نيز بسيار
متنوع ميباشد .اين موارد به همراه اثر محيط خورنده (مواد اوليه يا محصوالت يك واحد صنعتي) بر روي تجهيزات يا سازههاي فلزي
ميتواند بهشكل بهسزايي فرآيند انتخاب مواد را پيچيده نمايد .همچنين بايد كاهش هزينه را نيز بهعنوان يك فاكتور اساسي در فرآيند
انتخاب مواد در نظر گرفت .بنابراين براي انتخاب بهينه مواد در گام نخست نياز به شناخت مواد مهندسي از نظر ساختار ،فرآيند توليد و در
نهايت عمليات انجام پذيرفته بر روي آنها ميباشد تا با داشتن اين اطالعات بتوان خواص ماده مورد نظر از مشخص نمود .با آشنايي با مواد
و خواص آنها ميتوان براي هر يك از شرايط ليستي از مواد پيشنهادي را تهيه نمود و در نهايت با توجه به هزينه و وضعيت بازار مناسب
ترين ماده را يافت .در اين دوره هدف بر اين است تا در ابتدا خواص مواد فلزي را شناخت و در ادامه با پارامترهاي مؤثر بر اين خواص آشنا
شد .در نهايت با توجه به شرايط عملي مشخص نمود كه كدام خواص براي كدام شرايط مناسبتر ميباشند.

محتوي و سرفصل دوره :
1. Requirements for Materials Selection
2. Materials Overview
)3. An Introduction to Standards (industrial approach
4. Manufacturing Methods of Metallic Materials
5. Heat Treatment of Metals
6. Testing of Metallic Materials
7. Specification and Selection of Cast Iron
8. Specification and selection of Carbon and Alloy Steels
9. Specification and selection of Stainless Steels
10. Specification and selection of Aluminum Alloys
11. Specification and selection of Copper and Its Alloys
12. Specification and selection of Nickel and Its Alloys
13. Materials Selection for High Temperature Conditions
14. Materials Selection for Low Temperature Conditions
15. Do and Don’t When Comparing Steels
16. Sources for Collecting Data
17. Corrosion & Society
18. Basic Concepts in Corrosion
19. Different Forms of Corrosion: Mechanisms, Recognition & Prevention
20. Corrosion in upstream
21. Oxidation Mechanisms
22. Corrosion Resistance of Common Metals and Alloys
23. Testing and Standard
24. Act against Corrosion
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عنوان دوره:

اصول نامگذاري و شناسايي فوالدهاي
متداول در صنعت و روش كاربرد كليد
فوالد

هدف دوره  :ناگفته پيداست كه تقريبا تمامي فعاالن حوزه صنعت ،گاهي نياز دارند تا درباره نحوه مقايسه
فوالدها در استانداردهاي مختلف ،كاربردهاي انواع مختلف آن و خواص شيميايي ،مكانيكي و فيزيكي فوالدها
اطالعاتي داشته باشند .در اين دوره آموزشي تالش مي گردد تا شناخت و استفاده بهتر از قواعد و چارچوبهاي
نامگذاري فوالدها براي دانشجويان ،مهندسان ،كارشناسان و تمامي افرادي كه به نحوي با محصوالت مختلف
فوالدي سر و كار دارند امكان پذير گردد .از دستاوردهاي شركت در اين دوره مي توان به آشنايي با واژگان
تخصصي و نيز قواعد نامگذاري و شناسايي فوالدها در استانداردهاي مختلف  -چگونگي بدست آوردن اطالعات
مورد نياز از منابع مختلف و آشنايي با چگونگي استفاده از "كليد فوالد" اشاره كرد.

محتوي و سرفصل دوره :
آشنايي با متالورژي كاربردي فوالدها و چدنها
فوالدهاي جوشان ،نيمه آرام و آرام و كاربردهاي صنعتي آنها
تفاوتهاي فوالدهاي ريختگي و كارپذير
روش نامگذاري فوالدها در استانداردهاي آمريكايي () ASTM - ASME- UNS- AISI/SAE
انواع لوله ها در API
روش نامگذاري فوالدها در استاندارد اروپايي ()EN
روش نامگذاري فوالدها بر اساس استانداردهاي كشورهاي صنعتي ( )GOST-DIN
روشهاي مختلف نامگذاري چدنها در استانداردهاي مختلف
استفاده هاي مختلف از داده هاي كتاب كليد فوالد جهت تعيين استاندارد ،تعيين سيكل عمليات حرارتي و خواص فيزيكي و
مكانيكي فوالدهاي متداول در صنعت
آشنايي با منابع مختلف و نيز چگونگي استفاده موثر از اينترنت جهت بدست آوردن اطالعات مختلف
آشنايي با روشهاي سريع و غير تخريبي شناسايي فلزات
ذكر مثالهاي كاربردي
تمرين جهت بدست آوردن اطالعات مورد نياز از كليد فوالد
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عنوان دوره:

نكات علمي و عملي آزمونهاي مخرب در
كنترل كيفيت و بازرسي مواد و قطعات فلزي

هدف دوره  :آزمون بخش اساسي هر فعاليت مهندسي است .در بسياري از مراحل فرآيند توليد از شكل دادن
و ساخت قطعه گرفته تا در اتصال و ايجاد يك فرآورده مهندسي ،بازرسي و آزمون انجام مي شود .نياز به آزمون با
پايان يافتن توليد از بين نمي رود و الزم است محصول در طول عمر كاريش مورد بازبيني و آزمون قرار گيرد تا
تغييرات احتمالي ايجاد شده مشخص گردد .انواع آزمونهاي مورد استفاده را مي توان به دو دسته آزمونهاي تعيين
خواص مواد و آزمونهاي تعيين درستي مواد يا قطعات جاي داد .آزمونهاي دسته اول عموما مخرب بوده اما
آزمونهاي دسته دوم عموما ماهيت غير مخرب دارند .دامنه خواص قابل بررسي در مواد بسيار گسترده بوده و
ارزيابي تمام اين خواص براي هر ماده بسيار وقت گير و پرهزينه است و مهندس بايد مشخص كند كدام ويژگي ها
براي كاربرد مورد نظر داراي اهميت هستند .در اين دوره شركت كنندگان ضمن شناخت مفاهيم اصلي كنترل
كيفيت و آزمون ،با انواع آزمونهاي مخرب متداول در كنترل كيفيت قطعات فلزي نظير آناليز شيميايي،كشش،
سختي سنجي ،ضربه ،متالوگرافي و  ...آشنا شده و تسلط مناسبي بر نحوه انجام آزمون و نكات عملي آن ،چگونگي
نمونه سازي ،استاندارد انجام آزمون و تهيه گزارش آزمون بدست خواهند آورد.

محتوي و سرفصل دوره :
كنترل كيفيت با آزمون * آشنايي با انواع آزمونهاي مخرب بازرسي و كنترل كيفيت مواد و قطعات ( آناليز شيميايي،كشش،
سختي سنجي ،ضربه ،متالوگرافي و  * )...استانداردها و نكات كاربردي در اجراي آزمونهاي مكانيكي * معرفي آزمونهاي پرتابل
( * )field testingچه چيزهايي را از آزمايشگاه بخواهيم؟ * نكات مهم در بررسي گزارش آزمون ( * )test reportكدام
آزمايشگاه با صالحيت است؟ * هنگام مميزي آزمايشگاه به چه نكاتي توجه كنيم؟ * چگونگي بررسي كارايي سيستم مديريت
كيفيت آزمايشگاه * نكات مربوط به حضور بازرس هنگام انجام آزمونهاي مخرب * ذكر مثالها و موارد كاربردي
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عنوان دوره:

آشنايي با مكانيزمهاي زوال در صنعت و
روشهاي بررسي و ارزيابي آن

()Failure Analysis

هدف دوره  :سطح عملكرد يك قطعه در سرويس ،نه تنها با ويژگي ذاتي مواد سازنده آن ارتباط دارد بلكه به
وسيله سيستم تنشي كه بر آن عمل ميكند و نيز شرايط محيطي ،كنترل مي گردد .نه تنها تخريب قطعه بلكه
حتي عملكرد پايين تر از حد انتظار را نيز مي توان از كار افتادگي يا زوال دانست .قطعات مهندسي به داليل
گوناگوني مانند كاستي هاي طراحي ،انتخاب مواد نادرست ،عيوب توليد ،بار گذاري بيش از حد ،تعمير و نگهداري
ناكافي و  ...ممكن است دچار از كار افتادگي گردند .هدف از اين دوره آن است تا شركت كنندگان ضمن آشنايي با
انواع مكانيزمهاي زوال در قطعات و تجهيزات ،با روش سيستماتيك آناليز زوال آشنا شده و در مورد انواع آزمونهاي
مرتبط و نيز روش گزارش نويسي اطالعات كاربردي را بدست آورند .در اين دوره تالش شده است تا با بررسي ده ها
نمونه مورد كاوي ( )case studyدر صنايع مختلف ،مكانيزم و علت ريشه اي زوالهاي متداول در صنايع نفت ،گاز،
پتروشيمي و پااليش ،بررسي گرديده و راه هاي جلوگيري از تكرار موارد مشابه مورد بحث قرار گيرد.

محتوي و سرفصل دوره :
تعاريف و الزامات
تكنيكهاي بررسي علل تخريب
آشنايي با ابزار كمكي و انواع آزمونها در بررسي علل زوال
گزارش نويسي
بررسي چند نمونه از مكانيزمهاي زوال متالورژيكي و مكانيكي
بررسي مكانيزمهاي انواع خوردگي و تخريبهاي ناشي از آن
تحليل كاربردي چندين نمونه شكست در قطعات صنعتي
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عنوان دوره:

نکات کاربردی بازرسی اقالم فلزی

هدف دوره  :يكي از مسئوليتهاي مهمي كه در مسير شغلي دانش آموختگان رشته هاي مهندسي بر عهده آنان
قرار خواهد گرفت ،بازرسي تجهيزات صنعتي است .نكته اي كه وجود دارد اين است كه بازرسي ،گستره وسيعي را در
بر مي گيرد و بك بازرس افزون بر دارا بودن دانش كافي ،بايد از تجربه مناسبي نيز بهره مند باشد .در كنار فعاليتهاي
اصلي و محوري بازرسي ،برخي فعاليتهاي جانبي نيز وجود دارد كه نقش مهمي در كار بازرسي ايفا مي كند .در اين
دوره هدف بر اين است تا روشهاي بازرسي اثر بخش در قالب بيان نكات علمي و عملي ،معرفي گردد .اگرچه در بيشتر
موارد ،در ذهن مهندسان ،بازرسي فني مترادف با اطمينان از انطباق با استانداردها و مشخصات فني قراردادي دانسته
مي شود ،اين دوره آموزشي عالوه بر تشريح الزامات استانداردي ،به چندين جنبه مهم ديگر مانند استراتژي بازرسي،
ويژگي هاي حرفه اي بازرس ،انواع مدارك مرتبط با بازرسي ،آشنايي با معيارهاي صالحيت آزمايشگاه و چگونگي
گزارش نويسي موثر نيز مي پردازد.

محتوي و سرفصل دوره :
* متالورژي كاربردي آلياژهاي آهني و غير آهني
* مروري بر فرايندهاي ساخت اقالم فلزي
* مروري بر انواع عمليات حرارتي اقالم فلزي
* استانداردهاي متداول (ساختار و ترمينولوژي) و نكات كاربردي در استفاده ازآنها
* آشنايي با انواع آلياژهاي آهني و غيرآهني متداول و استانداردهاي مرتبط
* آزمونهاي مخرب ( )DTمتداول در بازرسي (اصول ،استانداردها و نكات كاربردي
* شناسايي مواد (PMI
* معرفي آزمونهاي پرتابل(field testing
* آشنايي با روشهاي سريع و غير تخريبي شناسايي فلزات
* نكات مفيد و كاربردي در بررسي گزارش آزمون (test report
* آشنايي با معيارهاي صالحيت آزمايشگاه و روشهاي مميزي آن
* آشنايي با منابع مختلف جهت بدست آوردن اطالعات كاربردي
* ذكر مثالهاي كاربردي
* آشنايي با اصول بازرسي و واژگان تخصصي آن ( Release ،NCR ،ITPو ...
* اخالق حرفه اي ( )ethicsو ويژگي هاي حرفه اي بازرس
* آشنايي با انواع مدارک مرتبط با بازرسي ( سفارش خريد ،درخواست مواد ،پروفرما و ...
* الزامات استاندارد EN 10204
* آشنايي با استاندارد ISO/IEC 17020
* آشنايي با اقالم متداول در صنايع نفت ،گاز ،پتروشيمي و پااليشگاه و استانداردهاي آنها
* گواهي كارخانه اي ( )MTRو روشهاي بررسي اصالت آن (?)original or fake
* معرفي نكات كاربردي در بازرسي چشمي و ابعادي
* غير مخرب ( )NDTمتداول در بازرسي (اصول ،استانداردها و نكات كاربردي
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