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به عنوان نشانه هایی که منبع  , film mark artifact, misleading imagesعیوب مصنوعی با عناوین : چکیده  -
در واقع این نوع نشانه ها . فا خطاي اپراتور در اجراي صحیح فرایند پرتونگاري می باشد شناخته می شوندایجاد آنها صر

عیوب مورد انتظار در قطعه   در بسیاري موارد تصویر این نشانه ها مشابه. گویاي هیچ ویژگی از قطعه مورد بررسی نیستند
ها و نحوه شناسایی و منایع تولید آنها می تواند کمک شایان مورد بررسی می باشد و لذا آگاهی از انواع این نشانه 

در این مقاله سعی شده است تا با . ذکري براي مفسر در راستاي تشخیص دقیق عیوب واقعی از عیوب مصنوعی باشد
ران به بررسی علل ایجاد و ارائه نمونه اي از تصاویر این نوع عیوب، راهنمایی براي اپراتورها به جهت رفع عیب و مفس

 .جهت شناسایی ارائه شود

اسیت آنها نسبت خاصیت این نوع ذرات حس.  ساختار فیلم هاي پرتونگاري متشکل از ذرات هالید هاي نقره است: مقدمه -
قرارگیري بیش از حد در واقع . گرما، برخی ترکیبات شیمیایی، فشار مکانیکی، پرتوهاي یونساز و نور می باشد: به عوامل

تیره بر روي  نقاطنقره احیا شده به صورت  ذرات. می تواند باعث احیاء نقره شود ره در برابر این عوامل ذرات هالید نق
د بخشی از یک منطقه تیره رنگ بزرگتر شبیه به نمی توان نقاطاین .  زمینه شیري رنگ فیلم پرتونگاري دیده می شود

در . بعی براي ایجاد عیب مصنوعی بر روي فیلم باشدمی تواند من فوق و لذا هر یک از عوامل دنتصویر یک عیب باش
گرما می تواند از . مراحل مختلف عملیات پرتونگاري صنعتی احتمال مواجهه با عوامل ایجاد عیوب مصنوعی وجود دارد

ترکیبات شیمیایی خاص که می تواند شامل . ظهور و ثبوت به فیلم منتقل شود يسطح قطعه یا داروبیش از حد داغ بودن 
برخورد هر نوع ترکیب شیمیایی یا آب پیش از عملیات ظهور و ثبوت به سطح فیلم باشد  و یا کاربرد داروهاي ظهور و 

فشار مکانیکی اعم از فشار ناخن دست اپراتورها یا قرارگیري جسم سنگین بر روي فیلم . ثبوت در شرایط غیر استاندارد 
پرتوهاي یونساز . ر در تمامی مواحل انجام کار تا پیش از ثبوت فیلم ها یا کشیدن خط و نوشتن با خودکار بر روي کاو

نقص عایق نوري کاور و کپ فیلم یا استاندارد نبودن شامل نزدیک بودن فیلم هاي پرتوندیده به محوطه پرتونگاري یا 
ار الکتریکی حاصل از چراغ تاریکخانه و یا وجود نور در سطح غیر استاندارد در محل میز کار تاریکخانه و یا تخلیه ب

و دالیل بسیار دیگر که از طریق اعمال یکی از عوامل فوق منجر به .اصطکاك میان فیلم و الیه سربی بر روي سطح فیلم 
صنعتی به  پرتونگاريعملیات ظهور وثبوت  عمدتادر کشور ما   .ایجاد تصویر عیوب مصنوعی بر روي فیلم می شود

در حین عملیات ظهور و ثبوت بر روي  با احتمال باالتري عیوب مصنوعی مین دلیلبه ه  و صورت دستی انجام می شود
 .فیلم ها ایجاد می شوند

  عیوب مصنوعی ایجاد عوامل موثر بر
 گرما -1

همچنین پرتونگاشت ها در . فیلم خام در معرض دماهاي باال باعث کاهش عمر مفید آن می شودقرارگیري : فیلم هاي خام) الف
، 2دماي باالي محلول ظهور باعث ایجاد مه گرفتگی. مدام در دماهاي باال دچار تغییر رنگ و چروك می شوندصورت قرارگیري 

  .ظهور می شودزمان  کاهش و 3قهوه اي شدن رنگ فیلم
 ترکیبات شیمیایی -2

                                                
١ Info&imen-parto.ir 
٢ Fog 
٣ Reticulation 
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شکل ( فیلم شود ويایجاد لکه دائمی بر ره ظهور، برخورد قطرات آب به سطح فیلم می تواند منجر به لتا پیش از مرح:  آب )الف
میز کار تاریکخانه حتما باید کامال خشک باشد و در شرایط بارانی براي انجام پرتونگاري حتما باید فیلم ها داخل عایق ضد . )01

  .رطوبت قرار گیرند

  
  اثر لکھ آب بر روی پرتونگاشت) ٠١(شکل 

چنانچه . عث از بین رفتن کیفیت پرتونگاشت می شودبرخورد بی هنگام هر یک از محلول ها با: محلول هاي ظهور و ثبوت) ب
 محلول ثبوت پیش از مرحله مربوطه بر روي فیلم پاشیده شود فیلم در آن منطقه دچار لکه سفید رنگ و فاقد تصویر خواهد شد

قهوه اي رنگ  و پاشش محلول ظهور بر روي فیلم پیش از شروع عملیات ظهور و ثبوت باعث ایجاد نقاط سیاه یا )02شکل شماره (
چنانچه دست اپراتور یا هنگر آلوده به محلول ظهور باشد اثر لکه تیره رنگ دائمی بر روي  .)03شکل شماره (بر روي فیلم می شود 
  .))05و  04(شکل شماره (فیلم باقی خواهد ماند 

  

  
  اثر پاشش محلول ثبوت پیش از عملیات ظھور بر روی پرتونگاشت) ٠٢(شکل شماره 

  
  اثر پاشش محلول ظھور پیش از عملیات ظھور بر روی پرتونگاشت) ٠٣(اره شکل شم
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  اثر لکھ محلول ظھور در اثر آلودگی دست اپراتور بھ محلول ظھور موقع بھ دست گرفتن فیلم) ٠۴(شکل 

  
  اثر آلودگی ھنگر بھ محلول ظھور بر روی پرتونگاشت ) ٠۵(شکل 

قرار  .ث قهوه اي شدن رنگ زمینه فیلم و ایجاد حالت مه گرفتگی بر روي آن شودهمچنین کهنگی محلول ظهور می تواند باع
همچنین ایجادهر . گرفتن طوالنی مدت فیلم در داخل محلول ظهور باعث ایجاد تصاویر ابر وبادي مانند در پرتونگاشت می شود

به عنوان مثال چنانچه فیلم پس از محلول ظهور . شود یگونه اختالل در پروسه ظهور و ثبوت می تواند منجر به ایجاد عیوب مصنوع
داخل حمام توقف قرار نگیرد و مستقیما داخل محلول ثبوت قرار داده شود فعل و انفعالالت شدید بین محلول هاي اسید و قلیایی 

  .)06شکل شماره ( باعث ایجاد تصاویر النه زنبوري مانند بر روي فیلم می شود
  
  

  
  لت النھ زنیوری در اثر حذف مرحلھ حمام توقف حا) ٠۶(شکل شماره 

عملیات ظهور و ثبوت به درستی بر روي آنها انجام نمی شود و فیلم به چنانچه فیلم ها در مرحله ظهور یا ثبوت به یکدیگر بچسبند، 
  )7شکل ( .گفته می شود CHEMICAL MARKحاصل از این وضعیت بر روي فیلم  آثاربه . کلی خراب می شود
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  تاثیر چسبیدن فیلم ھا بھ یکدیگر داخل محلول ظھور و ثبوت بر روی پرتونگاشت) ٠٧(ل شک

  
 فشار -3

. بروز فشار در هر زمانی می تواند باعث ایجاد تغییر ساختاري در فیلم و الیه سربی و ایجاد اثر تصویري بر روي پرتونگاشت شود
بر روي فیلم ها یا خراش از طریق هر ابزاري و یا شکستگی فیلم به فشارهاي مکانیکی می توانند در اثر قرار گیري وسایل سنگین 

شده باشد باعث  اعمالچنانچه فشار پیش از عملیات پرتودهی . ))09و  08(شکل هاي ( دلیل هندسه قطعه مورد پرتونگاري باشد
ره رنگ بر روي ینشانه هاي تو چنانچه پس از پرتودهی باشد باعث بروز خطوط و  ایجاد خطوط سفید رنگ بر روي فیلم می شود

همچنین اعمال فشار بر روي فیلم  .)10شکل شماره ( است 4یکی از عیوب مصنوعی متداول در این زمینه اثر ناخن. فیلم می شود
منبع این نوع فشار می تواند آب شستشوي نهایی یا . ظاهر شده می تواند باعث خراشیدگی الیه ژالتینی و از بین رفتن تصویر شود

بروز خراشیدگی خصوصا براي فیلم هایی که به حد کافی در محلول ثبوت نمانده اند ). 11شکل شماره (گر و گیره فیلم باشند هن
شکل (همچنین در این شرایط احتمال کنده شدن دانه هاي نقره احیا شده از روي سطح فیلم وجود دارد  .احتمال باالتري دارد

  )12شماره 

  
  شکستگی فیلم در اثر ھندسھ پرتونگاری       ) ٠٩(شکل                       شکستگی فیلم بر روی پرتونگاشتتصویر اثر ) ٠٩(شکل 

   

                                                
٤ Crimp Mark 
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  اثر فشار قبل و بعد از مرحلھ پرتودھی بر روی پرتونگاشت) ١٠(شکل شماره 

  
  کنده شدن الیھ ژالتینی در اثر اعمال فشار بر روی فیلم) ١١(شکل شماره 

  
  ذرات نقره احیا شده کھ در اثر فشار از جای خود بر روی فیلم کنده شده اند) ١٢(شکل 

 پرتوهاي یونساز و نور -4

نور مرئی اثر به مراتب .رخورد پرتوهاي یونساز و نور به فیلم پرتونگاري باعث ایجاد ذرات سیاه رنگ نقره بر روي فیلم می شودب
فیلم دارد لذا برخورد کوچکترین شعاع نور مرئی به فیلم می تواند باعث سیاه شدیدتري نسبت به پرتوهاي ایکس و گاما بر روي 

کاور و کپ فیلم می تواد باعث نور  بنابراین وجود هر نوع روزنه هرچند کوچک در. شدن ناگهانی منطقه بزرگی از فیلم شود
   ).13شکل شماره (خوردگی و سیاه شدن فیلم شود 

  

 از پرتودھی بعداثر ناخن  قبل از پرتودھیاثر فشار
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  بر روی پرتونگاشتاثر نورخوردگی ) ١٣(شکل شماره 
شکل (همچنین وجود نور مرئی در فضاي تاریکخانه باعث ایجاد تصویري تجهیزات موجود در تاریکخانه بر روي فیلم می شود 

   ).14شماره 

  
  تصویر تجھیزات تاریکخانھ بر روی پرتونگاشت در اثر باال بودن شدت نور مرئی در تاریکخانھ) ١۴(شکل 

الکترونی که در محل چروك به فیلم  ثانویه چین و چروك باشد بدلیل افزایش حجم پرتوهاي داراي همچنین چنانچه الیه سربی 
  .))16و  15(هاي شماره شکل( شودبرخورد می کنند خطوط مصنوعی تیره رنگ بر روي فیلم ایجاد 

  

  
  چروکیدگی الیھ سربی بر روی پرتونگاشتنحوه اثرگذاری  )١۵(شکل 

  
  ی الیھ سربی بر روی پرتونگاشتاثرچروکیدگ) ١۶(شکل 

همچنین حرکت ناگهانی فیلم در میان الیه هاي سربی می تواند باعث تخلیه بار الکتریسیته اصطکاکی بر روي آن شود که تصویر 
  .)17شکل شماره ( نام دارد STATIC MARKاین تصویر . شاخه اي مانند بر روي پرتونگاشت ایجاد خواهد کرد
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 STATIC MARKتصویر ) ١٧(شکل 

 آلودگی هاي سطحی -5

چنانچه دست اپراتور موقع گرفتن فیلم آلوده به چربی یا مو و یا غیره باشد آلودگی دست به سطح فیلم چسبیده مانع از انجام فرایند 
در این حالت چنانچه مفسر انگشت خود را روي محل اثر بکشد وجود آنرا بر روي سطح فیلم ). 18شکل (ظهور و ثبوت می شود 

  .احساس می کند

  
  چسبیدگی مو بر روی پرتونگاشت) ١٨(شکل 

  نحوه برخورد با عیوب مصنوعی
در شرایطی که پرتونگار . را باال می برد پرتونگاشتمعموال حجم  باال و شرایط سخت کار احتمال ایجاد عیوب مصنوعی بر روي 

دقت و حوصله کافی به خرج ندهد، مفسر  با خیل ) چه در تاریکخانه و چه در عملیات پرتونگاري(به علت حجم باالي کار 
در چنین مواردي ضمن تذکر به گروه پرتونگاري مبنی بر افزایش دقت و کیفیت . عظیمی از عیوب مصنوعی مواجه خواهد بود

لی کار ، چنانچه احتمال پوشیده شدن تصویر عیوب واقعی در زیر عیوب مصنوعی وجود داشته باشد باید فیلم ریشوت شود و
مشکلی براي ردیابی ناپیوستگی هاي احتمالی موجود در نیز عیب مصنوعی تشخیص دهد و با قطعیت، تصویري را چنانچه مفسر 
   .، در راستاي جلوگیري از اتالف وقت و هزینه نیازي به ریشوت کردن نیستوجود نداشته باشد پرتونگاشتقطعه بر روي 

  
 : منایع

Nondestructive Testing Handbook, American Society for Nondestructive Testing, Volume 3 -  
-Radiographic Testing Classroom Training Book 
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