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 فصل اول 
 ست؟ یچ یخوردگ •
 ست؟ یچ  یخوردگ جادیا چرخه •
 تر  زیر  یدیاز د یخوردگ یچگونگ •
 ست؟یچ  یخوردگ  یپارامترها •
 م؟یکن یر یجلوگ یاز خوردگ چگونه •
 یو کاتد یاند هاواکنش  یبررس •
 (یواکنش انحالل فلز )واکنش اند یبررس •
 ی واکنش کاتد یبررس •
 ست؟ یچ یموضع لیپ •
 ست؟ یچ یبه وجود آمدن خوردگ یچگونگ •
 ؟آیدمیچگونه به دست  یخوردگ نرخ •
 ؟شودمی شروع  زیت های لبهاز  یخوردگ چرا •
 ؟شوندمی  یچگونه باعث خوردگ هاناخالصی  •
 ست؟ یچ passivation مفهوم •
 به چه صورت است؟  یخوردگ روند •
 ویپس هیال یبررس •
 ؟دهدمیانجام  کاریچه ویپس هیال •
 دارند؟ ری تأث برخوردگیکه  ییو پارامترها  عوامل •
 ی در خوردگ یطیمح طیشرا ری تأث یبررس •
 دارد؟  یدر خوردگ یر ی چه تأث رطوبت •
 دارند؟  یدر خوردگ یر یخورنده چه تأث  یگازها •
 دارد؟  یدر خوردگ یر یچه تأث ژنیاکس •
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• PH دارد؟ یدر خوردگ یر یچه تأث 
 ست؟ یچ یسطح در خوردگ یرو هاینمک  ریتأث •
 دارد؟ یدر خوردگ یر یچه تأث دما •
 ( ی)عواقب خوردگ  •
 چگونه است؟  یدر خوردگ O2 دما و ریتأث •
 یاز خوردگ  یناش یامدهایو پ یخوردگ عواقب •
 ی در خوردگ یو باز   تهیدیاس زانیم یبررس •
 ؟ شودمیما  یبرا یباعث چه عواقب یخوردگ •
 ست؟ یچ هاشرکتدر اعتبار  یخوردگ  ریتأث •
 دارد؟  یر یدر راندمان چه تأث یخوردگ •
 زیست محیط یدر آلودگ  یخوردگ  ریتأث •
 ی در خوردگ یمال هایهزینه  یبررس •
 و جان افراد دارد؟ یمنیدر ا یر یچه تأث یخوردگ •
 ست؟ یچ یاز خوردگ یر یجلوگ هایراه •
 دارد؟ یاز خوردگ یر یدر جلوگ یر یچه تأث یطراح •
 ی از خوردگ یر یمدار بازدارنده در جلوگ ریتأث •
 چگونه است؟ یخوردگ انواع •
• general corrosion  ست؟ یچ یمعمول یخوردگ 
 ؟ افتدمیبه چه صورت اتفاق  (galvanic corrosion) یکیگالوان یخوردگ •
 یی ایمی جدول الکتروش یبررس •
 است؟ دیمف یدر چه صورت یکیگالوان یخوردگ •
 در کجاست؟  یکی گالوان یخوردگ کاربرد •
 ؟ شودمی یکیالکتر  یانرژ  دیچگونه باعث تول یخوردگ یباتر  در •
 یکیگالوان ینسبت سطح در خوردگ یبررس •
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 کرد؟  دیچه با گری کدیو کهنه در کنار  دیقرار گرفتن لوله جد  یاز خوردگ یر یجلوگ یبرا •
 ؟شودمی ینکند باعث خوردگ یر ییاگر جنس لوله تغ یچه صورت در •
 ؟شودمی یدما چگونه باعث خوردگ رییتغ  ریتأث •
 ( یار یش ی)خوردگ  •
 ست؟ یچ (crevice corrosion) یار یش یخوردگ •
 ی ار یش  یانواع خوردگ یبررس •
 ؟شودمی جادیچگونه ا (crevice corrosion) یار یش یخوردگ •
 ی ار یش یخوردگ یبررس یاستانداردها یمعرف •
 به چه صورت است؟ یار یش یانجام تست خوردگ روش •
 هستند؟ رگذاریتأث یار یش یدر خوردگ ییفاکتورها چه •
 دارد؟  یدر خوردگ یر یچه تأث ییایمیش بیترک •
 ست؟ ی چ یخوردگ یشکاف برو یشکل هندس ریتأث  •
 <دارد؟ یدر خوردگ یر یفلز چه تأث ییایمیش بیترک •
 دارد؟  یدر خوردگ یر یچه تأث لمیف ویبا رشد •
 ست؟ یچ یبحران یدما •
 کند؟ یر یجلوگ  یار یش یاز خوردگ تواندمی  یعناصر  چه •
 شود؟  یاز خوردگ یر یباعث جلوگ تواندمیکرم چگونه  عنصر •
 شود؟ یاز خوردگ یر یباعث جلوگ  تواندمیچگونه  تروژنیو ن بلنیمول •
 شود؟ یاز خوردگ یر یباعث جلوگ تواندمیو گوگرد چگونه  منگنز •
 ی از خوردگ یر یجلوگ  یبرا اریش یبررس •
• PREN ست؟ یچ 
 PREN مختلف یاژهایآل یمعرف •
 ؟افتدمیاتفاق  هاییمکاندر چه  یار یش یخوردگ •
 ست؟ یچ یار یش یاز خوردگ یر یجلوگ هایروش  •
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 دارد؟ یدر خوردگ یر یدر جلوگ یر یچه تأث  الیمتر  انتخاب •
 دارد؟ یاز خوردگ  یر یدر جلوگ ی ر یچه تأث نویلتراسیف •
 ی از خوردگ یر یجلوگ یبرا هاپوششو  هارنگ  یبررس •
 دارد؟  یاز خوردگ یر یدر جلوگ یر یکش ها چه تأث ستیاز ز  استفاده •
 به چه صورت است؟ ایحفره  یخوردگ •
 ؟کندمی بروز  هاییشکلبه   ایحفره  یخوردگ •
 (ایحفره  ی)خوردگ  •
 وجود دارد؟ ایحفره  یدر خوردگ هاییچالش  چه •
 مبحث  نیخوب در ا میت تیاهم •
 یشگاهی آزما  جینتا یاز رو ایحفره یخوردگ صیتشخ •
 است؟ ایحفره  یخوردگ یبرا یسکون و راکد چه چالش طیشرا •
 ایحفره   یخوردگ هایچالش تست از  درویه مبحث •
 کردن خشکموضوع  تیاهم •
 چگونه است؟ ایحفره  یدر خوردگ ویپس هیال ریتأث •
 ؟شودمی لیتشک هاپیت  یزمان چه •
 دارد؟ یدر خوردگ  یر یچه تأث الیس ییایمیش بیترک •
 دارد؟ یدر خوردگ یر یچه تأث دما •
 دارد؟ ی در خوردگ یر یچه تأث  اژیآل ییایمیش بیترک •
 دارد؟  یدر خوردگ یر یچه تأث طیدر مح  ییایمیش بیترک رییتغ •
 به چه صورت است؟ یاز خوردگ  یر یعناصر در جلوگ اثر •
• CPT ست؟ یچ 
 ست؟ یچ SST 316L، SST 304L سهیمقا •
 ست؟یچ ایحفره  یاز خوردگ یر یجلوگ هایراه •
 PRENدارد؟ ایحفره  یاز خوردگ یر یدر جلوگ  یر یمناسب چه تأث الیانتخاب متر   •
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 دارد؟ ایحفره  یاز خوردگ یر یدر جلوگ  یر یخورنده چه تأث هاییون  کاهش •
 دارد؟ یاز خوردگ  یر یدر جلوگ ی ر ی چه تأث یخوردگ هایبازدارندهاز  استفاده •
 دارد؟  یاز خوردگ یر یدر جلوگ  یر یچه تأث ژنیاز نفوذ اکس یر یجلوگ •
 ( ینشیگز  ی)خوردگ  •
 چگونه است؟  selective leaching ای ینشیگز  یخوردگ •
 چگونه است؟  ی نشیگز  یخوردگ انواع •
 ینشی گز  یاز انواع خوردگ dezincification یبررس •
• Dezincification  ؟ افتدمی در کجاها اتفاق 
• Dezincification ؟ افتدمیاتفاق  ییهابه چه صورت 
 هستند؟  پذیرآسیب dezincification در برابر ییها brass چه •
 ست؟ یچ ISO 6509 استاندارد •
 چه صورت است؟به  ISO 6509استاندارد ها بر اساس  الی متر  مقاومت •
 ست؟یچ dezincification از یر یجلوگ هایراه •
 (Intergranular corrosion) ایدانهبینمرز  یخوردگ •
 ؟ افتدمیاتفاق   (Intergranular corrosion) ایدانهبینمرز  یچگونه خوردگ  •
 ؟ افتدمیاتفاق  ایدانهبینمرز  یخوردگ  ییچه دماها در •
 ای دانهبین مرز   یدما و درصد کربن در خوردگ راتی تأث یبررس •
 م؟ ینشو sensitization بی که دچار تخر  می انجام بد دیبا کاریچه •
 از تنش(  یناش خوردگیترک)  •
 از تنش چگونه است؟ یناش خوردگیترک •
 م؟یکن یر یاز تنش جلوگ یناش  خوردگیترکاز  چگونه •
 ؟شودمیاز تنش  یناش  خوردگیترک  جادیباعث ا ییپارامترها چه •
 از تنش  یناش خوردگیترک  جادی باعث ا یاز پارامترها stress پارامتر یبررس •
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از  یناش خوردگیترک  جادیباعث ا یاز پارامترها susceptible material پارامتر یبررس •
 تنش 

 یناش خوردگیترک  جادیباعث ا یاز پارامترها specific environment پارامتر یبررس •
 از تنش 

 از تنش  یناش خوردگیترکچند مثال درباره  یبررس •
 ؟ گویندمی ترش  طیمح یطیچه مح به •
 ترش شود؟  طیمح شودمی باعث  یز یچ چه •
 یاز نظر شکل ظاهر  stress corrosion cracking یبررس •
 intergranular scc یبررس •
• season cracking ست؟ ی چ 
 ست؟ یچ IGC  ،TGC هایترک  تفاوت •
 ست؟ یچ IGC، TGC با یخستگ زی تما وجه •
 چگونه است؟ SCC به وجود آمدن احتمال •
 ( یخستگ ی)خوردگ  •
 ست؟ یچ (fatigue corrosion) یخستگ یخوردگ •
 ؟ شودمی جادیچگونه ا یخستگ یخوردگ •
 (fatigue) یخستگ کی سطح  یبررس  •
 ی خستگ یچند مدل مختلف خوردگ یبررس •
 (vibration fatigue) یخوردگ یبررس •
 وجود دارد؟  fatigue یخوردگ سکیر  کجا •
 ست؟ یچ fatigue corrosion و fatigue تفاوت •
 ست؟ یچ erosion corrosion و erosion فرق •
 erosion corrosion حالت  بیتخر  یبررس •
 ؟شوندمی erosion corrosion و باعث گذارندمیدر ذرات اثر  ییچه پارامترها  •
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 دارد؟ erosion corrosion در یر یمواد چه تأث غلظت •
 دارد؟ erosion corrosion در  یر یمواد چه تأث زیسا •
 دارد؟ erosion corrosion در یر ی مواد چه تأث سرعت •
 دارد؟ erosion corrosion در یر یمواد چه تأث الیمتر  •
 cavitation یخوردگ •
• Cavitation  ؟ آیدمیچگونه به وجود 
 است؟ چگونه  (MIC) ی ولوژ یکروبیم یخوردگ •
 ؟شودمی یولوژ یکروب یم یکه باعث خوردگ SRB یباکتر  یبررس •
 چگونه است؟  srb تست •
 است؟ هوازیبی ای یهواز  یباکتر  میده صیتشخ چگونه •
 در صنعت  هاخوردگیتمام  بندیجمع  •
 ( شیحاصل از سا  ی)خوردگ  •
 ش یحاصل از سا  یخوردگ شتریب یبررس •
 مثال لوله فلنج یبررس •
 cavitation  یخوردگ شتریب یبررس •
 ؟آید میچگونه به وجود  cavitation یخوردگ •
 ست؟ یچ vena contract هیناح •
 ست؟ یچ TML هایقسمت  •
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 دوم  فصل
 ک یاتمسفر  یعامل خوردگ  نی تر مهم •
 ست؟ ی چ یاتمسفر  یخوردگ •
 دارد؟  ریتأث یخوردگ  زانیدر م یطیچه شرا  •
 ک یاتمسفر  یرطوبت در خوردگ زانیم یبررس •
 ک یاتمسفر  یدر خوردگ طیمح یدما زانیم یبررس •
 باال چگونه است؟  ی در دما یخوردگ روند •
 ست؟ یباال چ یبسته در دما یباز و فضا یدر فضا یخوردگ تفاوت •
 چگونه است؟ ینوع اتمسفر در خوردگ ریتأث •
 چگونه است؟  یدر خوردگ ییدما هایسیکل  ریتأث •
 اتمسفرها چگونه است؟  بندیدسته  •
 دارد؟  یطیچه شرا ییروستا اتمسفر •
 چگونه است؟  یدر اتمسفر شهر  یخوردگ نوع •
 چگونه است؟ یدر اتمسفر صنعت یخوردگ نوع •
 چگونه است؟  ییایدر اتمسفر در  یخوردگ نوع •
 ست؟ یچ هارنگ  یحفاظت از خوردگ یها زمیمکان •
 ست؟ یچ Sacrificial Coating یخود فدا شوندگ زمیمکان •
 ست؟ یچ Inhabitive Coating کنندهمحافظت  یلیتبد زمیمکان •
 ست؟یچ  Barrier Coating خورنده و سطح طیمح نیسد ب جادیا زمیمکان •
 ها چگونه است؟  زمیمکان بیترک •
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 سوم  فصل
 است؟ شدهتشکیل ییاز چه اجزا هارنگ  •
 ست؟یچ دانه رنگ  •
 به چه صورت است؟ هادانهرنگ اندازه •
 به چه صورت است؟ هادانهرنگ شکل •
 ست؟ یرنگ چ  یاز اجزا محمل •
 ست؟یچ هادانهرنگ و عملکرد  نقش •
 هاگمان یاز اشعه ماورا بنفش پ یر یجلوگ نقش •
 ست؟ یچ هاآن گم یپ تیتقو نقش •
 ست؟ یچ هاآن گمیپ یضد خوردگ تی خاص •
 از نفوذ آب و رطوبت یر یجلوگ تی خاص •
 ی پشت پوشان یمعرف •
 رنگ  تیبراق یبررس •
 چگونه است؟ یمعمول گمانیو پ ایصفحه یهاآن گمیتفاوت پ  •
 ست؟ یرنگ چ یو چسبندگ یوستگیپ فرق •
 ست؟یچ هادانهرنگ اشعه ماورا بنفش در  اثر •
 ست؟یچ یپوشان پشت •
 هارزین  تیو اهم خواص •
 ست؟ یچ هارزین  یشوندگ ترقدرت •
 از نفوذ آب و رطوبت یر یجلوگ یبررس •
 ن یرز  یوستگیپ شیافزا یبررس •
 ن ی رز  ییایمیمقاومت ش شیافزا یبررس •
 نی رز   شیمقاومت در برابر سا شیافزا یبررس •
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 دارند؟ هارنگدر  یچه نقش هاحالل •
 ست؟ ی شدن رنگ چ خشک •
 هاحاللانواع  یمعرف •
 ست؟ یچ هاحالل نقش  نی تر مهم •
 ست؟ ی چ هادانهرنگ   پراکنش •
 به چه منظور است؟  نی شدن در رز  ممزوج •
 رنگ تهی سکوز یکنترل و یبررس •
 ست؟ یچ نریحالل و ت فرق •
 ست؟ یچ هاحاللانتخاب  مالک •
 چگونه است؟ هاحالل در  ریتبخ زانیم  •
 ست؟ یفلش چ نقطه •
 احتمال اتفاق افتادن دارند؟ ییفلش در چه جاها نقطه •
 دارد؟  یر یدر حالل چه تأث بو •
 هارنگدر  یانواع مواد افزودن یمعرف  •
 ؟افتدمیاتفاق  هاییزمان در چه  فوم •
 مواد بهبود کننده پخت رنگ  یبررس •
 ذرات  یشوندگ کسیقدرت م ندهیمواد افزا یبررس •
 رنگ کنندهماتمواد  یبررس  •
 در رنگ یمواد افزودن عنوانبهافت کش ها  یبررس •
 ؟شودمیاستفاده  هارنگ از افت کش ها در  چرا •
 ی در مواد افزودن نشینیتهمواد ضد  یبررس •
 ؟ شودمی جادیچگونه ا هارنگدر  نشینیته •
 ست؟ یکننده چ ترازهم مواد •
 ست؟ یبستن رنگ چ هیاز رو ریجلوگ مواد •
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 ست؟ یچ تهیسکوز یو کنندهکنترل مواد •
 ست؟ یچ اکستندر •
 ؟روندمیها به چه عنوان به کار  اکستندر •
 رنگ و پوشش  عیاکستندرها در صنا نی تر مهم •
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 چهارم فصل
 هارنگپخت  یها زمیمکان •
 هارنگ پخت   هایروش  •
 چگونه است؟  ژنیواکنش با اکس زمیمکان •
 حالل چگونه است؟ ریتبخ زمیمکان  •
 چگونه است؟ ییا یمیواکنش ش زمیمکان •
 ست؟ یچ pot life اعمال پوشش دیمف زمان •
• induction time ست؟ یاعمال پوشش چ دیدر زمان مف 
 ست؟یچ working pot life و pot life تفاوت •
 چگونه است؟ ییایمیپخت رنگ در مواد ش زمیمکان •
 پخت رنگ در حرارت چگونه است؟  زمیمکان •
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 پنجم  فصل
 مختلف در صنعت  یهاپوشش  یبررس •
 ی دیپوشش آلک یبررس •
 هستند؟ استفادهقابل  یطیدر چه شرا یدیالک یهاپوشش  •
 یاپوکس نیپوش رز  یبررس •
 یاپوکس هایبندیدسته انواع •
 به چه صورت است؟ یدر رنگ پودر  یاز اپوکس استفاده •
 ست؟ ی چ نکیکراس ل دهیپد •
 نیآم یپل یاپوکس بیو معا  ایمزا یبررس •
 هاآمین یپل شوندگیسخت  یبررس •
 چگونه است؟ نی آم یپل پذیریانعطاف  •
 ست؟ یشدن چ یگچ دهیپد •
 ست؟ یشدن چ یگچ دهیپد بیمعا •
 دیآم یپل یاپوکس بیو معا  ایمزا یبررس •
 کیفنول یاپوکس بیو معا  ایمزا یبررس •
 CTE  بیو معا  ایمزا یبررس •
 چگونه است؟ لتیب یها یهاپوشش  •
 ست؟ یچ ی کاتد شیجدا دهیپد  •
 ن یآم یپل یاپوکس یهارزین  وبیع یبررس •
 ست؟ یچ نیآم یپل یشدن در اپوکس یر یش دهیپد •
 دیآم یپل ی اپوکس یایمزا یبررس •
 یکول تار اپوکس  یبررس •
 اورتان  یپل یهاپوشش  یبررس •
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 چگونه است؟ هاآن اورت یپل یهاردنرها •
 اورتان  یپل یا یو مزا بیمعا یبررس •
• Voc ست؟ یچ 
 ست؟ یها چ voc بیمعا •
 ؟میرنگ را انتخاب کن ستمیس کی چگونه •
 رنگ ستمیدر انتخاب س cp مجاورت در کنار سامانه یبررس •
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 ششم فصل
 رنگ و پوشش  هایبازرس  فیوظا •
 ست؟ یسطح چ یساز بازرس قبل از اماده فیوظا •
 دارد؟ یر یانبارش چه تأث محل •
 انقضا  خیتار  یبررس •
 اشکاالت ریو سا زیت هایلبهاز  یبازرس یبررس •
 ی طیمح طیکنترل شرا یبررس •
 سطح  ی آمادگ تیاهم یبررس •
 ست؟ یاسپاتر چ دهیپد •
 سطح  زاتی از تجه یبازرس یبررس •
 اعمال پوشش  زاتی از تجه یبازرس یبررس •
 یبا مشخصه فن سهیمقا ندهیمواد سا ز ی چک کردن سا یبررس •
 سطح  یساز اماده نیبازرس ح فیوظا •
 چگونه است؟  یبازرس نی سطح در ح یز ی و تم یزبر  یبررس •
 سطح چگونه است؟ یساز اماده نیسطح در ح یبر رو یوجود روغن و چرب یبررس •
 بازرس اعمال رنگ و پوشش فیوظا •
 اعمال رنگ و پوشش  نیح یطیمح  طیکنترل شرا یبررس  •
 اعمال رنگ و پوشش چگونه است؟ نیتر ح لمیف یضخامت سنج  یبررس •
 ست؟ یتر چ لمیضخامت ف تیاهم •
 ست؟ یمناسب رنگ چ نگیکسیاز انجام م یبازرس یبررس •
 ست؟ یچ  نتیهلد پو ایهلد اپ  یبررس •
 مشاهده در اجرا لیقاب وبیع افتنی یبررس •
 رنگ  سازیرقیقاختالط و  نیبازرس ح فی وظا یبررس •
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 از حد معمول تررقیق یهارنگ  یبررس •
 دارد؟ یر یحالل چه تأث  حیو نوع صح مقدار •
 ست؟ یچ  سازیرقیقو  نگیکسیم نیبازرس ح فیوظا •
 هاقوطیدر  نشینیتهبستن و  هیرو تی وضع یبررس •
 ست؟ ینسبت اختالط چ تی رعا •
 اختالط چگونه است؟  هایروش  •
 را انجام داد؟ نگیکسیعمل م دیچه روش با به •
 استفاده کرد؟ نگیکسیم یبرا دیبا ییکسرهایچه م از •
 چگونه است؟  کسری م هایتیغه انواع •
 به چه صورت است؟ دوجزئی یهارنگ اختالط  روش •
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 هفتم  فصل
 ست؟ یمواد جامد چ درصد •
 محاسبه درصد مواد جامد در رنگ نحوه •
 در مساحت قابل پوشش دارد؟ یر یصد مواد جامد چه تأث در •
 ست؟ یفرار چ ریمواد غ گیریاندازه تست •
 ست؟یچ (PVC) دانهرنگ   یحجم غلظت •
 چگونه است؟  (PVC) دانهرنگ  یمحاسبه غلظت حجم نحوه •
 ست؟ یچ ندریبا حجم •
 ست؟یچ (CPVC) دانهرنگ  یحجم  یغلظت بحران یبررس •
 رنگ به چه صورت است؟ یگرانرو ای تهیسکوز یو تست •
 رنگ دارد؟ تهیسکوز ی بر و یر یدما چه تأث  •
 رنگ تهیدانس گیریاندازه تست •
 چگونه است؟  تهیتست دانس گیریاندازهروش   •
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 هشتم  فصل
 از رنگ گیرینمونه •
 مناسب رنگ گیرینمونه کی مهم  طیو شرا موارد •
 گیرینمونهو اختالط قبل از  نگیکسیم تیاهم •
 ست؟ یچ دورنگ نیزمان فاصله ب  •
 رنگ  SPEC ا ی آمیزیرنگ مشخصه •
 ست؟یچ آمیزیرنگ یکار در مشخصه فن شرح •
• Terms and definitions ست؟ یدر مشخصه رنگ چ فیتعار  ای 
 آمیزیرنگ در  یمنیا طیشرا •
 قبل از شروع پروژه به چه معناست؟  جلسات •
 آمیزیرنگ سطح قبل از   یساز اماده  حیتوض •
 هاگیرینمونه  حیتوض •
 آمیزی رنگرنگ در مشخصه  راتیتعم حیتوض •
 coverage area یبررس •
 رنگ بشود؟  دینبا یزاتی تجه تیو اهم یبررس •
 ف ی بخش تعار  هایقسمت  یبررس •
 زیرمجموعه یمانکارهایپ یمعرف •
 Specifying engineer ای بازرس  یمعرف •
 مرجع و متداول رنگ یاستانداردها •
 sspc استاندارد یمعرف •
 nace استاندارد یمعرف •
 astm استاندارد یمعرف •
 iso استاندارد یمعرف •
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 bsi استاندارد یمعرف •
 ips استاندارد یمعرف •
 (رنگ و پوشش یاستاندارد تخصص) sspc استاندارد یبررس •
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 نهم فصل
 در استانداردها یمنیبحث ا یبررس •
 (ppe) یفرد یمنیا زاتیلوازم و تجه یبررس  •
 ژن یاستفاده از کپسول اکس یبررس •
 داشتن مجوز کار  تیاهم •
 هوا  هیتهو تیاهم یبررس •
 احتمال انفجار  یبررس •
 ست؟ یچ LEL مفهوم •
 ست؟ یچ UEL مفهوم •
 ی منیدرباره مبحث ا ینکات یبررس •
 ست؟ یچ  unsafe action ،unsafe act مبحث تفاوت •
 ست؟ یچ MSDS مطالب •
 ه یاول هایکمک جعبه  تیاهم یبررس •
 پرخطر  گازهای یدارا هایمکانماسک در  تیاهم •
 قبل از شروع کار  جلسات •
 در جلسه قبل از شروع کار حضور دارند؟ یکسان چه •
 ؟شودمیدر جلسه قبل از شروع کار مطرح  یمطالب چه •
 بازرس  فیسطح از وظا یساز اماده یبررس •
 شود؟ د یق دیرنگ با یدر مشخصه فن یموارد چه •
 چگونه است؟  هارنگ انبارش  نحوه •
 ن یگز یمشخص نمودن پوشش جا یبررس •
 رنگ و نوع پوشش تولیدکننده یبررس •
 باشد؟  دیاعمال رنگ چگونه با روش •
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 نر یو نوع ت زانینحوه اختالط م یبررس •
 POT LIFE اعمال پوشش دیزمان مف یبررس •
 م؟یسطح اعمال کن  یرنگ را رو دیبا یچه زمان در •
 رنگ  پخت •
 پخت رنگ چگونه است؟  مراحل •
 پخت رنگ  ندیفرا نیکنترل در ح هایتست  •
 چگونه است؟ Set to touch تست •
 چگونه است؟ tack-free تست •
 چگونه است؟  dry through تست •
 ست؟ یبازرس پس از اعمال پوشش چ فیوظا •
 پوشش  حیاز اعمال صح نانیاطم یبررس •
 و رد رشیپذ معیارهایتسلط بر  یبررس •
 دارد؟ یر یو ارائه گزارش در زمان مناسب چه تأث لیتکم  •
• work schedule  یبندزمانبرنامه 
 پروژه انیزمان شروع و پا  تیاهم یبررس •
 بازرس بندیزمان  تیاهم •
 تر  لمیضخامت ف فرمول •
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 دهم فصل
 ی طیو مح یجو طیشرا کنترل •
 کند؟ بینیپیشو  گیریاندازهرا  یجو طیچگونه شرا بازرس •
 را چک کند؟  ییزهایچه چ دیبا بازرس •
 در کار ما دارد؟ یر یچه تأث دما •
 ؟ افتدمی یسرد باشد چه اتفاق یعنیاز کمتر از حد باشد  دما •
 ؟ افتدمی یگرم باشد چه اتفاق یعنیاز حد باشد  شتریاز ب دما •
 است؟ ییرنگ چه دما یمناسب برا یدما •
 ؟افتدمی یچه اتفاق میدرجه اعمال کن 10از  ترپایین  یرنگ را در دما اگر •
 ست؟ ی حبس حالل چ دهیپد •
 ؟ افتدمی یچه اتفاق میباال اعمال کن یلی خ یرنگ را در دما اگر •
 مختلف آب هایحالت  یمعرف •
 مختلف آب در اعمال رنگ هایحالت   ریتأث •
 به چه معناست؟  ینسب رطوبت •
 ست؟ یچ یرطوبت نسب تیاهم لیدل •
 در سطح ما دارد؟  یر یچه تأث عانیم •
 ست؟ یشبنم چ نقطه •
 ؟کنیممی گیریاندازهنقطه شبنم را  چرا •
 ست؟ ینقطه شبنم چ تیاهم •
 ؟کنیممی گیریاندازهنقطه شبنم را  چگونه •
 نقطه شبنم گیریاندازه هایدستگاهانواع  یمعرف •
 نقطه شبنم گیریاندازه یاستفاده از دستگاه مفصل طرز •
 ؟ افتدمی ی درصد باشد چه اتفاق  100 طیرطوبت مح اگر •
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 شبنمنقطه  گیریاندازه یمثال برا دو •
 یدر خوردگ  یرطوبت نسب ری نمودار تأث یبررس •
 آمیزیرنگ یاثرات باد بر رو  •
 سطح  یرو گردوخاکنشستن  یبررس •
 overspray ری تأث یبررس •
 اپراتور  یباد برا خطر •
 ست؟یچ شوندمیرنگ  بیکه در هوا باعث تخر  هاییآالینده •
 ست؟ یرنگ به سطح چ یچسبندگ  •
 رنگ  یدر چسبندگ ییایمیش وندیپ یمعرف •
 رنگ  یدر چسبندگ یقطب وندیپ یمعرف •
 رنگ  یدر چسبندگ ییایمیش وندیپ یمعرف •
 رنگ  یدر چسبندگ ییایمیش وندیپ یبررس •
 ست؟ یچ مریپرا واش •
 ست؟ یچ مریاستفاده از واش پرا علت •
 رنگ  یدر چسبندگ یقطب وندیپ یبررس •
 رنگ  یدر چسبندگ  یکیمکان وندیپ یبررس •
 یکیمکان  وندیسطح بعد از بالست در پ شیافزا اثر •
 سطح  گیریاندازه •
 ؟دهدمیو پوشش  کندمیرنگ در تماس خلل و فرج سطح نفوذ  ایآ •
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 ازدهم ی فصل
 دارد؟ تیسطح تا چه اندازه اهم یساز اماده •
 ست؟ یسطح چ سازیآماده هایالمان  •
 ست؟ یسطح چ یزبر  درجه •
 ست؟ ی سطح چ یز یتم درجه •
 ست؟ یمختلف چ عی رنگ و پوشش در صنا بیتخر  علل •
 ست؟ یسطح چ یساز مربوط به اماده های فعالیت  نیتر مهم  •
 آمیزیرنگ  یسطح برا ی ساز اماده یانتخاب روش مناسب برا یبررس •
 آمیزیرنگ  یسطح برا یساز اماده یبرا یسطح وبیع یابی ارز  یبررس •
 آمیزیرنگ  یسطح برا یساز اماده یبرا ی سطح وبیبعد از برداشتن ع یبازرس یبررس •
 آمیزی رنگ  یسطح برا  یساز اماده یبرا یچرب  یایبقا یابی ارز  یبررس •
 آمیزی رنگ یسطح برا یساز اماده یسطح برا  یرو هاینمک گیریاندازه یبررس •
 دارد  ریپوشش تأث تیفیسطح که بر ک یساز گزار در اماده ریعوامل تأث یبررس •
 ست؟ یسطح چ  یساز حالت اماده سه •
 ست؟ یچ یگل ترک •
 ؟آیددرمی کرو  صورتبهپترن ما  یچه صورت در •
 سطح چقدر است؟  یبرا یمجاز زبر  زانیم •
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 دوازدهم فصل
 سطح( یرو هاینمک)  •
 ؟شودمیپوشش  بیسطح چگونه با تخر  یرو هاینمک •
 ؟شوندمی رنگ  زدگیتاولچگونه باعث  هانمک •
 ؟آیندمیسطح چگونه و از کجا  یرو هاینمک •
 ؟گیرندمی سطح پوشش قرار  یچگونه نمک را رو ندهیمواد سا یبررس •
 یبوده و باعث قرار گرفتن نمک رو ییایدر  طیکه در مح یخود سطح ری تأث یبررس •

 سطح شده 
 ندهیبه مواد سا نیانتقال نمک از زم یبررس •
 م؟ یببر  نی را از ب هانمک چگونه •
 م؟یسطح را تست کن هاینمک چگونه •
 ست؟یچ تاگاوایگ تست •
 ؟شودمیچگونه انجام  تاگاوایگ تست •
 ست؟ یوصله برستل چ تست •
 ؟شودمی برستل چگونه انجام  تست •
 ست؟ یچ conductivity meter دستگاه •
 ؟ دهدمیانجام  کاریچه  conductivity meter دستگاه •
 چگونه است؟  conductivity meter دستگاه ونیبراسیکال •
 چگونه است؟  conductivity meter کار دستگاه روش •
 ست؟یچ SCM دستگاه •
 است؟ چگونه SCM کار دستگاه روش •
 ست؟ یچ SCM تست برستل با سهیمقا •
 م؟ یسطح را برطرف کن یرو هاینمک چگونه •
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 م؟یسطح را متوجه بشو یمجاز نمک رو زانیم چگونه •
 ست؟یچ لیاسک لیم •
 ؟آیندمیها چگونه به وجود  لیاسک لیم •
 است؟  شدهتشکیل  یاز چه عناصر  لیاسک لیم •
 ست؟ یچ زدگیزنگ درجات  انواع •
 چگونه است؟  A زدگیزنگ  درجه •
 چگونه است؟  B زدگیزنگ  درجه •
 چگونه است؟  C زدگیزنگ  درجه •
 چگونه است؟  D زدگیزنگ  درجه •
 سطح  یساز اماده هایروش  انواع •
 دارد؟  ریسطح ما تأث یساز در انتخاب روش اماده ییزهایچ چه •
 سطح  یساز اماده هایروش  یمعرف •
 ( با شعله  ی زکار یتم) SSPC-SP 4-63 استاندارد یبررس •
 با شعله به چه صورت است؟  یزکار یروش تم یبررس •
 با شعله  یساز سطوح به روش اماده تی وضع یبررس •
 (با حالل یزکار یتم) SSPC-SP 1 استاندارد یبررس •
 با حالل به چه صورت است؟  یزکار یروش تم یبررس •
 ست؟ یبه روش حالل چ یزکار یاز تم هدف •
 به روش حالل چگونه است؟ یزکار یتم انواع •
 هاحاللانواع  یمعرف •
 چگونه است؟ (pickling) دیبا اس یزکار یتم •
 (ابزاردستیبا  یزکار یتم  SSPC-SP2 ،ISO501-1 استاندارد یبررس •
 کاربرد دارد؟  ییدر چه جاها ابزاردستیبا  یزکار یتم روش •
 (یبا ابزار برق یزکار یتم SSPC-SP 3  ،ISO 8501-1 st3استاندارد  یبررس •
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 مناسب است؟ کارهاییچه یبرا یبا ابزار برق یزکار یتم •
 کرد؟  دیاست چه با اینقطه صورتبهکه  ی راتی تعم یکارها یبرا •
 ست؟ یچ یبا ابزار برق یزکار یتم بیمعا  •
 ست؟ یچ یبا ابزار برق یزکار یتم یایمزا •
 دارد؟  یشدن سطح چه ضرر  یقلیص •
 به چه صورت است؟ یبا ابزار برق  یز یتم درجه •
 چگونه است؟  ST2 یز یتم درجه •
 چگونه است؟  ST3 یز یتم درجه •
 ؟ رودمیدر کجا به کار   ST لفظ •
 چگونه است؟ یز یدرجات تم بندیدسته •
 و بلست ندهیمواد سا وسیلهبه یزکار یتم •
 بلست ی زکار یروش تم اختراع •
 ست؟ یچ نگیبرخورد در بالست یانرژ  •
 شود؟ی به چه صورت انجام م نگیبالست اتیعمل •
 با فشار هوا چگونه است؟ نگیبالست •
 با فشار آب چگونه است؟ نگیبالست •
 از مرکز چگونه است؟ زیگر  وسیله به نگیبالست •
 (نده ی)انواع مواد سا  •
 ندهیمواد سا وسیلهبه یزکار یتم یایمزا •
 ست؟ ی چ ندهیمواد سا انواع •
 ست؟ یچ ندهیمواد سا وسیلهبه یزکار یتم بیمعا •
 ست؟ یاستفاده از ماسه چ مخاطرات •
 ست؟ ی چ ندهیمواد سا انواع •
 شهیذرات ش ندهیسا یمعرف •
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 (SHOT) ساچمه ندهیسا یمعرف •
 رود؟یساچمه در کجا به کار م ندهیسا •
 ؟ شودمیاستفاده  تی ساچمه و گر  بی از ترک ییچه جاها در •
 ؟کندمیچگونه کار  shot blast دستگاه •
 دارند؟ گریکدیبا  ی چه تفاوت تیاثر برخورد شات و گر  سهیمقا •
 (copper slugs) مسباره ندهیسا مواد •
 ؟آیدمیبه دست  یز یاز چه چ مسباره •
 ست؟ یمسباره چ بی و معا ایمزا •
 ست؟ یمسباره چ ییایمیش باتیترک •
 (metallic grit) تیگر  ندهیسا مواد •
 ؟آیدمیبه دست  یز یاز چه چ تیگر   •
 گارنت  ندهیسا مواد •
 شود؟یدرست م یز ی از چه چ گارنت •
 ؟ شودمیکجا از گارنت استفاده  در •
 مسباره و گارنت  ندهیتوسط مواد سا یزکار یتم سهیمقا •
 (synthetic) یمصنوع ندهیسا مواد •
 ست؟ یچ یمواد مصنوع بیو معا ایمزا  •
 کرد؟ دیاستفاده با ییدر چه جاها یمصنوع ندهیمواد سا از •
 ست؟ یچ  یکشاورز  ندهیسا مواد •
 استفاده کرد؟ یکشاورز  ندهیاز مواد سا دیبا هاییمکانچه  در •
 ست؟ یچ ندهیمواد سا هایمؤلفهو  هامشخصه •
 ندهیمواد سا یهامشخصهو  هامؤلفهاز  یشکل ظاهر  یبررس •
 ندهیمواد سا یهامشخصهو  هامؤلفهاز  تهیدانس یبررس •
 ندهیمواد سا یهامشخصهو  هامؤلفهاز  یسخت یبررس •
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 ندهیمواد سا یهامشخصهو  هامؤلفهاز  زی سا یبررس •
 ست؟ یچ ندهیدر انتخاب مواد سا ph ریتأث  •
 ست؟یچ ندهینمک در انتخاب مواد سا ریتأث  •
 ست؟ یچ (ASTM C-136) الک تست •
 کار تست الک چگونه است؟  روش •
 تست الک را انجام داد؟ دیبا یطیچه شرا در •
 و انتخاب آن ندهیجدول اندازه مواد سا یبررس •
 ندهیچند مورد مهم در انتخاب مواد سا یبررس •
 ندهیدرست بودن نوع مواد سا یبررس •
 طیاز مح ندهیمواد سا آوری جمع روش  یبررس •
 ندهیمواد سا تیفیک یبررس یبرا یتست یبررس •
 سطح  یساز اماده هایروش از  کیهر   یاستانداردها یمعرف •
 نده یآپ دستگاه و روش کار در مواد سا ست •
 باشد؟ دیفشار دستگاه کمپرسور چقدر با مقدار •
 (نده یسطح با مواد سا اندازیراهسامانه  ی)اجزا •
 باشد؟ دیتوسط نازل چگونه با ندهیپاشش مواد سا هیزاو •
 انواع کاراها یپاشش برا های زاویهانواع  یبررس •
 نده یسطح با مواد سا اندازیراهسامانه   دهندهتشکیل  یاجزا •
 کمپرسور هوا یبررس •
 (dryer) هاکننده خشک  یبررس •
 و اتصاالت هاشلنگ  یبررس •
 ندهیمواد سا گید یبررس •
 مخرب رطوبت و آب و روغن  اثرات •
 کمپرسور هوا یاصل  هایمؤلفه یبررس •
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• Psi ست؟ یچ 
• CFM ست؟ یچ 
 فشار هوا در کمپرسور  زانیم یبررس •
 میفشار هوا در کمپرسور را متوجه شو رانیم چگونه •
 ست؟یچ هانازل  الیمتر  •
 دارند؟  یبستگ یز یبه چه چ هانازل عمر  زمان •
 ی از نظر شکل داخل هانازلانواع  یمعرف •
 می نازل نوع مستق یبرس •
 ؟شوندمیاستفاده  ییدر چه جاها میمستق یهانازل •
 یپور یش یهانازل  یبررس •
 م؟یداشته باش هانازلرا در  یبازده نیشتر یب چگونه •
 چگونه است؟ هانازل  یبازرس •
 فشرده کمپرسور  یهوا تیفیک یبررس •
 (ASTM D 4285) ست؟یبالتر چ تست •
• Coupling   ؟ شوندمیچرا استفاده 
 ؟ شوندمیچگونه انتخاب  هانازل و طول  قطر •
 چگونه است؟  هاشلنگ از  یبازرس •
 ؟شوندمی بیچگونه تخر  هاشلنگ  •
 نازل بر مصرف هوا چگونه است؟ شیاثر سا  •
 کاهش فشار هوا در کاهش سرعت هوا و راندمان کار  ری تأث یبررس •
 ندهیدادن روند انجام پاشش مواد سا نشان •
 انتخاب قطر نازل و شلنگ مناسب با آن یبررس •
 باشد؟  دیچگونه با ی زکار یانجام تم سرعت •
 دارد؟ ریتأث یزکار یدر سرعت تم ییپارامترها چه •
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 نده یسطح در مواد سا یساز در اماده یز ی تم درجات •
 SA3 یز یدرجه تم یبررس •
 ½ SA2 یز یدرجه تم یبررس •
 ( نده یمواد سا یز ی)درجات تم •
 SA2 یز یدرجه تم یبررس •
 SA1 یز یدرجه تم یبررس •
 نگیدر بالست یمنیا نقش •
 دارد؟ یدر پ یچه مخاطرات هاسایندهاز  استفاده •
 نگ یدر محوطه بالست یمحدودساز  یبررس •
• DMCV ؟ ستیچ 
 ی مختلف زبر  هایاسم یمعرف •
 سطح  یزبر  گیریاندازه هایروش  •
 (ASTM D4417)  سطح یزبر  گیریاندازه یبرا Test method B یبررس •
 سطح  یزبر  گیریاندازهقبل از  جیکردن دستگاه گ برهیکال یبررس •
 چگونه است؟  جیکردن گ برهیکال •
 (RP0287 ASTM D4417)  سطح یزبر  گیریاندازه یبرا Test method C یبررس •
 (ASTM D4417) سطح یزبر  گیریاندازه یبرا Test method A یبررس •
 شوندمی هاییاتفاق باعث چه  غبارها •
 ست؟ یبه وجود آمدن غبارها چ منشأ •
 م؟یببر  نیاز ب غبارها را نیا چگونه •
 غبار  زانیم  گیریاندازه یبرا ISO 8502-3 تست یبررس •
 م؟یکه اعمال رنگ کن نگیبعد از بلست میزمان دار  چقدر •
 ؟افتدمی یچه اتفاق میعبور کن موردنظراز زمان  اگر •
 انجام داد؟ دیبا کاریچه یطیبد مح طیشرا در •
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 ست؟ یبلست چ واتر •
 ؟ شودمیکجا از واتر بلست استفاده  در •
 ست؟ یواتر بلست چ بی و معا ایمزا •
 و کاربرد واتر بلست ها چگونه است؟ انواع •



 

 

www.namatek.com 
 34 

 زدهمیس فصل
 سطح فلز(  یدر طراح وبی)ع •
 ست؟ یسطح فلز چ یدر طراح وبیع •
 ست؟ یچ دسترسقابل  یبه سخت ینواح •
 سطح  یساز در اماده یچیپ ینواح یبررس •
 هاآن  یاز خوردگ یر یو جلوگ هاپیچ به   یدگیرس هایروش  •
 ست؟ ینامناسب چ یجوش و جوشکار  وبیع •
 ست؟ یجوش چ گل •
 ؟شودمی  یجوش چگونه باعث خوردگ گل •
 جوش چگونه است؟  یاصول اتصاالت •
 ؟ آوردمیراه به وجود   یچه مشکالت زیت هایلبه ینواح •
 ؟ شودمی یچگونه باعث خوردگ (back to back) پشتبهپشت  یایزوا ینواح •
 ؟شوندمی یچگونه باعث خوردگ (turned up channel) رو به باز ینواح •
 NACE RP0178 استاندارد یبررس •
 سطح  (SURFACE LAMINATION) شدن پوستهپوستهمشکل  یبررس •
 (INCULUSIONS and weld spatters) نامناسب یجوش ها یبررس •
 (incomplete welds) ناقص یجوش ها یبررس •
 افتد یدر حالت اتصال سقف به بدنه امکان دارد اتفاق ب یمشکالت •
 یدر خوردگ  ریو تأث والیگلتجمع آب و  یبررس •
 ست؟یمحل اتصال لوله به ساپورت خود چ مشکالت •
 و مشکالت سطح(  وبی)انواع ع •
 ست؟ یچ یاعمال پوشش نوار  ای ینوار  آمیزیرنگ  •
 ست؟ یچ لیطو یول  عرضکمو  ینوار  هایقسمت  یبرا راهکار •
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 و مشکالت سطح  وبیانواع ع یکل مرور •
 ست؟ یچ زیت هایلبه روش حل مشکل   •
 ست؟یچ یداخل هایگوشهحل مشکل  روش •
 ست؟ یچ آمدگیپیش حل مشکل  روش •
 ست؟ یچ هاحفره حل مشکل  روش •
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 چهاردهم فصل
 اعمال رنگ(  هایروش ) •
 اعمال رنگ و پوشش  هایروش  •
 اعمال رنگ و پوشش  هایروش انواع  یمعرف •
 م؟یرا انتخاب کن آمیزیرنگ روش  چگونه •
 آمیزی رنگ انتخاب روش  هایراهاندازه از  یبررس •
 سطح  یدگیچیو پ یشکل هندس یبررس •
 آمیزیرنگ مجاور محل  ینواح تیاهم •
 داشتن کارگر ماهر  یو بررس تیاهم •
 آمیزیرنگ انتخاب روش  یبرا یتوان مال تیاهم •
 رنگ یهاقوطی ینگهدار  طیشرا •
 چگونه است؟ هارنگ ی نگهدار  ییدما طیشرا •
 رنگ یهاقوطی یمناسب در نگهدار  هیتهو تیاهم •
 هاقوطی یاز وجود جرقه و آتش در محل نگهدار  یر یجلوگ یبررس •
 ست؟ یچ فویفا اصول •
 با برس آمیزیرنگ روش  یبررس •
 استفاده شود؟  دیبا ییبا برس در چه جا آمیزیرنگ  روش •
 ست؟ یبا برس چ آمیزیرنگ روش  یایمزا •
 (Roller) با رولر آمیزیرنگ روش  یبررس •
 ست؟ یچ Roller با آمیزیرنگ مشکل •
 هوا  یبا اسپر  آمیزیرنگ روش  یبررس •
 ؟کندمی چگونه رنگ را از نازل خارج  یاسپر  •
 هوا چگونه است؟  یو فشار هوا در روش اسپر  راندمان •
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 ست؟یهوا چ  یاسپر  ستمیس یاجزا •
 ست؟یهوا چ یاسپر  بی و معا ایمزا •
 هوا چگونه است؟ یاسپر  وسیلهبهاعمال  هایروش  •
 هوا  یو خطاها و اشکاالت در اسپر  مشکالت •
 است؟ شدهتشکیل ییدستگاه از چه اجزا گان •
 چگونه است؟ HVLP یاسپر  •
 ست؟ یچ HVLP هوا و یاسپر  تفاوت •
 بدون هوا  یبا اسپر  آمیزیرنگ روش  یبررس •
 ست؟یبدون هوا چ یاسپر  بی و معا ایمزا •
 بدون هوا چگونه است؟ یکار به روش اسپر  نحوه •
 ست؟یبدون هوا چ ینازل در اسپر  مشخصات •
 ست؟ یپاشش چ دامنه •
 در روند کار دارد؟  یر یپاشش چه تأث دامنه •
 م؟ یخود را انتخاب کن موردنیازنازل  چگونه •
 (آمیزیرنگ درباره اعمال  یمنی)نکات ا •
 و پوشش آمیزیرنگدرباره اعمال  یمنیا نکات •
 ست؟یبدون هوا چ  یدر اسپر  یمنیا نکات •
 در برابر پاشش  یقرار نگرفتن دست هنگام اسپر  تیاهم •
 گردد ضیشود و سپس تعو هیاول کاماًل فشار تخل نکهیا تیاهم •
 مناسب  هیتهو تیاهم یبررس •
 نگیارت ستمیبودن دستگاه به س مجهز •
 قطر نازل و فشار آن  زانیجدول م یبررس •
 ؟شودمی یز یباعث چه چ آمیزیرنگبا محل  وزیادکم فاصله •
 چگونه است؟ آمیزیرنگ رنگ در  تهیسکوز یو  ریتأث •
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 ؟شودمیو باعث چه  ست یچ Tailing دهیپد •
 ؟شودمیو باعث چه  ستیچ Fog دهیپد •
 موضوع کنترل فاصله گان از صفحه  یبررس •
 دست و گان با صفحه هیزاو تیاهم یبررس •
 باشد؟ دیچگونه با یاسپر  وسیلهبهرنگ زدن  روش •
 کیبا الکترواستات آمیزیرنگ روش  یبررس •
 ک یروش الکترواستات یبررس •
 fluidized bed روش یبررس •
 چگونه است؟ کی کار الکترواستات روش •
 چگونه است؟ کیدر روش الکترواستات راندمان •
 ست؟ یچ کیروش الکترواستات بی و معا ایمزا •
 یی چندجز  یهارنگ و پاشش  نگیکسیم ستمیس یبررس •
 یی چندجز  یهارنگ و پاشش  نگیکسیم ستمیس یاجزا •
 ست؟یانتقال چ راندمان •
 و پوشش آمیزیرنگ هایروش بر تمام  یکل مرور •
 آمیزیرنگ در   یمنیموارد ا یبررس •
 ست؟ یپوشش چ سامانه •
 مختلف رنگ( هایالیه)  •
 دارد؟ یاز خوردگ یر یدر جلوگ یمختلف رنگ چه نقش هایالیه •
 ست؟ یچ یکرنگمختلف  هایالیه یمعرف •
 ست؟ یرنگ چ مریپرا هیال •
 ست؟ یچ  مریپرا هیال خواص •
 ست؟یچ یانیم هیال •
 ست؟ ی چ یانیم هیال فهیوظ •
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 است؟ شدهاستفاده یز یاز چه چ  یانیم هیدر ال  •
 ست؟ یچ ییرو هیال •
 ست؟ یچ ییرو هیال فهیوظ •
 uv در برابر هاپوشش  ییرو  هیمقاومت ال یبررس •
 ش یدر برابر سا هاپوشش  ییرو  هیمقاومت ال یبررس •
 هاارگانیزم  کرویدر برابر م هاپوشش  ییرو  هیمقاومت ال یبررس •
 ؟شوندمی میبه چند دسته تقس مرهایپرا •
 ؟ گویندمی یآل  ریغ ییمرهایچه پرا به •
 ؟ گویندمی  یآل ییمرهایچه پرا به •
 ؟شوندمی  میبه چند دسته تقس ی از رو یغن یمرهایپرا •
 یال یرو یها مریخواص و موارد استفاده پرا یبررس •
 یآل ریغ کاتیلیس یرو یها مریخواص و موارد استفاده پرا یبررس •
 ست؟ یچ یآل  یرو بی و معا ایمزا •
 ست؟ یچ یآل ری غ یرو بی و معا ایمزا •
 چگونه است؟  یآل یمحافظت در رو  نحوه •
 ست؟ ی چ یآل ریغ یمرهایاستفاده از پرا هایچالش  •
 ی آل ریغ مریاستفاده از پرا یهاتخلخل سطح از چالش  یبررس •
 چگونه است؟ کاتیلیس نکیدر ز  زدگیتاول یچگونگ روند •
 ی آل ریغ  مریاستفاده از پرا یهااز چالش  مریاز پرا هیرنگ رو  شیجدا یبررس •
 MEK Test (ASTM D4752) تست یبررس •
 ؟شودمیچگونه انجام  MEK Test (ASTM D4752) تست  •
 چگونه است؟ MEK Test (ASTM D4752) تست بندیدرجه  •
• Burnishing  ست؟ یچ 
• shop primer  ست؟یچ 
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• shop primer  در کجا کاربرد دارد؟ 
 ست؟ یچ shop primer مشکالت •
 ست؟ ی چ مریواش پرا دهیپد •
 ؟گیردمیقرار  مورداستفاده مریواش پرا چرا •
 در کجا کاربرد دارد؟ مریپرا واش •
 مخازن(  آمیزیرنگ) •
 مخازن  آمیزیرنگ و  یبازرس •
 ؟شودمی مخازن به چه صورت انجام  آمیزیرنگ  •
 یحفاظت کاتد  وسیلهبهداخل مخازن   حفاظت •
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 پانزدهم فصل
 رنگ(  تیفیکنترل و ک هایروش ) •
 رنگ و پوشش  یبازرس یرنگ در راستا تیفیو ک کنترل •
 تر چگونه است؟ لمیضخامت ف  گیریاندازه  •
 تر چگونه است؟ لمیضخامت ف فرمول •
 خشک چگونه است؟  لمیضخامت ف گیریاندازه •
 خشک است؟ لمیف گیریاندازه یبرا یهایروش  چه •
 خشک  لمیف گیریاندازهمخرب  ریغ هایروش  یبررس •
 رنگیبوم ای یخشک موز  لمیروش ضخامت سنج ف یبررس •
 ست؟ یبوم رنگ چ ای  یدستگاه ضخامت سنج موز  بی و معا ایمزا •
 چگونه است؟  رنگیبوم ای  یخشک موز  لمیروش کار ضخامت سنج ف  •
 ست؟یچ یضخامت سنج قلم دستگاه •
 چگونه است؟ یکار دستگاه ضخامت سنج قلم روش •
 یتالیجید هایدستگاهانواع  یمعرف •
 رنگش چگونه است؟ نوارهای وسیلهبه ونیبراسیکال •
 چگونه است؟  ایدونقطه ونیبراسیکال •
 خشک لمیضخامت ف گیریاندازه مخرب  تست •
 استفاده کرد؟ گیاز دستگاه پ دیبا چرا •
 ست؟ یچ یچسبندگ تست •
 ؟ ستیچ X-cut (ASTM D6677) تست •
 X-cut تست جی نتا یابیارز  •
 cross cut (ASTM D3359) تست یبررس •
 چگونه است؟  cross cut تست روش •
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 cross cut تست جی نتا یابیارز  •
 pull of test (ASTM D 4541) یتست چسبندگ  یبررس •
 چگونه است؟ pull of test (ASTM D 4541) انجام تست روش •
 ؟آیدمیبه وجود  pull of test (ASTM D 4541) در تست یهایحالت  چه •
 ست؟ یخراش چ تست •
 ؟ شودمیخراش در کجا استفاده  تست •
 کار تست خراش چگونه است؟  روش •
 (ISO 15184, BS 3900, ASTM D 3363) با مداد یسخت تست •
 ؟ شودمیبا مداد چگونه انجام  یسخت تست •
 (NACE standard SP0188, ASTM D 5162) ابیمنفذ  تست •
 ؟کندمیچگونه کار  ابیتست منفذ  دستگاه •
 چگونه است؟  ابیتست منفذ  مراحل •
 اب یانواع دستگاه منفذ  یمعرف  •
• DC ن یی دستگاه ولتاژ پا یبررس 
• DC دستگاه ولتاژ باال یبررس 
 مقاصد مختلف  یبرا الکترودها انواع •
 باشد؟  دیحرکت الکترود چقدر با سرعت •
 رنگ(  تیفیکنترل و ک هایروش ) •
 خشک چگونه است؟  لمیضخامت ف گیریاندازه •
 SSPC PA2 ASTM D 7091 یبررس •
 خشک چگونه است؟ لمیضخامت ف یر یاندازه پ روش •
را   یر یمترمربع باشد چگونه انداز ه گ 100مترمربع و کمتر از  10از  شتریسطح ما ب اگر •

 ؟دهیممیانجام 
 ؟ آوریممیمترمربع باشد ضخامت را چگونه به دست  100از  شتریسطح ما ب اگر •
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 خشک به چه صورت است؟ لمیتست ضخامت ف اریو مع گیرینتیجه •
 ست؟ یرنگ و پوشش چ هایهزینه •
 ؟شودمیرا شامل  هاهزینه سطح چه مقدار از  یساز اماده نهیهز  •
 ؟شودمیرا شامل  هاهزینه رنگ و پوشش چه مقدار از  اعمال •
 نده یشدن در آ ترهزینه کمآن در  ریسطح و تأث یساز اماده تیاهم •
 (ASTM B 117) یمه نمک تست •
 ست؟ یچ یمه نمک تست •
 به چه صورت است؟ یانجام تست نمک روش •
 ست؟ یچ prohesion test تست •
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 شانزدهم فصل
 پوشش( بی)انواع تخر  •
 ؟شودمیپوشش  بی باعث تخر  یلیدال چه •
 ست؟ یشدن چ یگچ بی تخر  علت •
 ست؟ یشدن چ یاز گچ  یر یجلوگ حلراه •
 ؟آیدمیو به چه علت به وجود  ستیچ یاسمز  تاول •
 ست؟یچ  یالکترو اسمز  دهیپد •
 ؟ یدارد الکترو اسمز  یاسمز  زدگیتاولبا  یتفاوت چه •
 ست؟یچ یاسمز  زدگیتاولاز  یر یجلوگ هایراه •
 ست؟ یچ یالکترو اسمز  زدگیتاولاز  یر یجلوگ هایراه •
 کاتیلیس لیات نکیز  مری پرا یبرو یاز اپوکس یناش زدگیتاول  یبررس •
 ست؟ یچ یگل ترک •
 ؟آیدمیچگونه به وجود  یگل ترک •
 ست؟ یچ یاز ترک گل یر یجلوگ هایراه •
 ست؟ یچ خوردگیترک •
 ؟شودمی خوردگیترک  بی باعث تخر  یز یچ چه •
 ست؟ یچ (alligatoring) یتمساح پوست •
 ؟شودمیمشکل  نیباعث ا یز یچ چه •
 ست؟ یچ یچشم ماه بیع •
 ست؟ یچ یچشم ماه بیبه وجود آمدن ع علت •
 ؟شودمیشدن  (blushing) شدن ی ر یباعث ش یز یچ چه •
 ؟آیدمیو چگونه به وجود  ستی چ pine holes بیع •
 ؟ ستیچ pine holes به وجود آمدن علت •
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 ست؟ یچ pine holes از به وجود آمدن یر یجلوگ هایراه •
 ست؟ یچ  یپوست پرتقال بیع •
 ست؟ ی چ یپوشت پرتقال بیبه وجود آمدن ع علت •
 ست؟ ی چ یپوست پرتقال بیبرطرف کردن ع  هایراه •
 ست یچ (bleeding) یز یر خون  بیع •
 ست؟ یچ  یز یر خون  بیع علت •
 ست؟ یچ  یز یر خون  بیاز ع یر یجلوگ هایراه •
 ست؟ یشره کردن چ علت •
 ست؟ یاز شره کردن چ یر یجلوگ هایراه •
• Flaking   ؟آیدمیچگونه به وجود 
• Lifting  ؟آیدمیچگونه به وجود 
 ست؟ یچ lifting از یر یجلوگ هایراه •
 ست؟ یچ wrinkling به وجود آمدن علت •
 ست؟ یچ wrinkling از یر یجلوگ هایراه •
 ست؟ یچ peeling به وجود آمدن علت •
 ست؟ یچ peeling از یر یجلوگ هایراه •
 ست؟ یچ dry spry به وجود آمدن علت •
 ست؟ یچ dry spry از یر یجلوگ هایراه •
 bacterial painting failure بیع •
 ( یاسمز  زدگیتاول) •
 چگونه است؟  یاسمز  زدگیتاول  یبررس •
 یاسمز  زدگیتاول وستنیبه وقوع پ یچگونگ •
 سطح به چه صورت است؟ هاینمک گیریاندازه هایروش  انواع •
 سطح  وبیو جوش ها در ع زینقاط ت یبررس •
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 ست؟ یچ زیت هایلبهحل مشکل  روش •
 رنگ(   بیاز تخر  یر یجلوگ  یمناسب برا ی)بازرس •
 رنگ به چه صورت است؟  بیاز تخر  یر یجلوگ یمناسب برا یبازرس •
• hold point ست؟ یچ 
 ست؟ یچ  تیواجد صالح مانکاریپ طیشرا •
 باشد؟ دیمناسب چگونه با یبازرس کی برنامه •
 مناسب چگونه است؟ یراتیتعم برنامه •
 ست؟ ی چ بی از تخر  یر یجلوگ یمناسب برا الیمتر  •
 رنگ چگونه است؟  بیاز تخر  یر یخوب بر جلوگ یطراح ریتأث •
 ست؟ یچ تیر یمد ستمیس •
 چگونه است؟ AVL یرسان بروز •
 بروز شده یفن یهامشخصه  یبررس •
 ست؟ یمناسب چ یاستراتژ  •
 ؟شودمی دیق ییزهایچه چ  یفن یگزارش بازرس در •
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 هفدهم  فصل
 ست؟یرنگ چ راتیتعم کننده تعیین  یفاکتورها •
 رنگ راتیتعم کنندهتعیین  یپوشش از فاکتورها  بی تخر  یگستردگ یبررس •
 رنگ  راتیتعم کنندهتعیین  یپوشش موجود از فاکتورها یچسبندگ  زانیم یبررس •
 رنگ راتیتعم کنندهتعیین  یضخامت پوشش موجود از فاکتورها  یبررس •
 رنگ راتیتعم کنندهتعیین  یاز فاکتورها طیمح یخوردگ زانیم یبررس •
 ست؟ یرنگ چ ی کاربرد یاستانداردها •
 ASTM D610 استاندارد یبررس •
 SSPC-VIS 2 استاندارد یبررس •
 SSPC TU3 استاندارد یبررس •
 SSPC-VIS 2  استاندارد وسیلهبه زدگیزنگ  یبررس •
 چگونه است؟  یمیرنگ قد یرو (Feathering) یساز  لبه •
• Tie coat ست؟ یچ 
 ی اتیعمل طیدر شرا یرات یتعم یکارها یبررس •
 که قباًل داشته چگونه است؟ ی سطح یبرو راتیتعم •
 است چگونه است؟ دهیکه رنگ آن صدمه ند یسطح یرو دیجد آمیزیرنگ  روش •
 است چگونه است؟ دهیکه رنگ آن صدمه د یسطح یرو دیجد آمیزیرنگ  روش •
 به چه صورت است؟  دیبا رنگ جد میرنگ قد  پذیریتطابق  •
 رد؟ یصورت بگ دیچه مقدار با یهمپوشان  •
 باشد؟  دیچگونه با یهمپوشان اصول •
 ست؟ یبک چ کات •
 ASTM D5064 استاندارد یبررس •
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 هجدهم فصل
 )نکات مهم درباره انتخاب پوشش خطوط لوله( •
 خطوط لوله یهاپوشش  یبازرس •
 ست؟ یچ یپوشش در کنترل خوردگ نقش •
 به چه صورت است؟ گذاریلوله هایپروژه در  هاهزینه •
 ست؟ یمهم درباره پوشش خطوط لوله چ نکات •
 ست؟ یمهم درباره انتخاب پوشش خطوط لوله چ نکات •
 باشد؟ دیبا زانیپوشش چه م یبر رو قبولقابل  ضخامت •
 باشد؟ دیکات بک چقدر با زانیم •
 مختلف به چه صورت است؟  هایمکان نصب لوله در  نحوه •
 باشد؟ دیبه چه صورت با هالولهو انباشت  ینگهدار  طیشرا •
•  steam outست؟ یچ 
 ست؟ یکارفرما جهت اعمال کنندگان پوشش چ موردنیاز هاینامهگواهی •
 چگونه است؟  شدهدادهپوشش و بچ اختصاص  یابیرد نحوه •
 لوله چقدر است؟  کیرد  رات یتعداد تعم حداکثر •
 توسط کارفرما چگونه است؟ شدهگرفته لیتحو یهالوله یبازرس نحوه •
 ست؟ یچ یکاتد حفاظت •
 ست؟یچ  یردگاز خو یر ی پوشش در جلوگ نقش •
 داشته باشد؟ هاییویژگیچه  دیبا یاز خوردگ یر یجلوگ یبرا یهاپوشش  •
 ست؟ یچ یپوشش هایسامانه انواع •
 چگونه است؟  یراتی سرجوش و تعم یهاپوشش انواع •
 مختلف یهاپوشششروع استفاده از  خچهی تار  •
 ست؟ یمهم در انتخاب پوشش چ یپارامترها •



 

 

www.namatek.com 
 49 

 مهم انتخاب پوشش یمقاومت در برابر نفوذ آب از پارامترها  یبررس •
 مهم انتخاب پوشش یاز پارامترها الکتریکدی  تیخاص یبررس •
 مهم انتخاب پوشش یباال از پارامترها یکیز یو ف ییایمیش یدار یپا یبررس •
 مهم انتخاب پوشش یمقاومت در بربر رشد منفذها از پارامترها یبررس •
 مهم انتخاب پوشش یبودن از پارامترها یسم یبررس •
 مهم انتخاب پوشش  یباال از پارامترها یچسبندگ یبررس •
 مهم انتخاب پوشش یمقامت در برابر تنش خاک از پارامترها  یبررس •
 مهم انتخاب پوشش  یاز پارامترها هازم یکرواورگانیمقاومت در برابر اثرات م یبررس •
 مهم انتخاب پوشش یاز پارامترها یکاتد شیمقامت در برابر جدا یبررس •
 مهم انتخاب پوشش  یبودن از پارامترها ری پذ ریتعم یبررس •
 مهم انتخاب پوشش یعمر پوشش از پارامترها یبررس •
 ست؟ یچ هاپوشش ییایمیش مقاومت •
 به چه صورت است؟ هازم یکرواورگانیدر برابر م مقاومت •
 ؟ گیردمیپوشش چگونه صورت  بی تخر  •
 کرد؟  دیچه با بی تخر  نیاز ا یر یجلوگ یبرا •
 پوشش در برابر تنش خاک چگونه است؟ مقاومت •
 فتد؟ایخاک در کجاها اتفاق م تنش •
 ست؟یلوله چ  عیپرمصرف در صنا یهاپوشش انواع •
 چگونه است؟ یاز منظر مفهوم مورداستفاده یاستانداردها بندیدسته •
 FBE یپودر  یهاپوشش  •
 ست؟یچ یپودر  پوشش •
 ؟شودمیبه چه صورت استفاده  یپودر  یهاپوشش  •
 در خطوط لوله  یسطح و اعمال پوشش پودر  یساز اماده مراحل •
 ست؟ یچ FBE استفاده از یایمزا •



 

 

www.namatek.com 
 50 

 ست؟ یچ FBE استفاده از بیمعا •
 ست؟ یچ یپودر اپوکس دهندهتشکیل  یاجزا •
 یپودر اپوکس دهندهتشکیل ی هاردنر از اجزا یبررس •
 ؟دارندپوشش  یرو یر ی ها چه تأث هاردنر •
 باشد؟ دیچگونه با یردنر به اپوکسها نازیم اثر •
 باشد؟ دی چگونه با یپودر اپوکس موردنیاز اتیخصوص •
 بسته پودر لحاظ شود؟ یرو دیبا یموارد چه •
 ست؟ یچ دیپدر قبل از خر  هایتست  مراحل •
 چگونه است؟  یپودر اپوکس یبر رو تیفیکنترل ک تست •
 نمونه ورق جهت انجام تست چگونه است؟  سازیآماده •
 پخت و اتحاله پودر به چه صورت است؟  مراحل •
 دارد؟ یر ی و چه تأث ستیچ شه یانتقال ش یدما •
 دارد؟ یبه چه عوامل بستگ شه یانتقال ش یدما •
 ؟شودمیبه چه صورت انجام  DSC تست •
 (یپودر اپوکس دهندهتشکیل ی)اجزا •
 مجموع مواد فرار و رطوبت در پودر چگونه است؟ زانیم شی آزما •
 ؟ دهیممیمجموع مواد فرار و رطوبت در پودر را انجام  زانیم شیآزما چرا •
 ست؟ یپودر چ بندیدانهذرات و  شی آزما •
 ؟شودمیپودر به چه صورت انجام  بندیدانهذرات و  شی آزما •
 چگونه است؟  هالوله  یسطح برا یساز اماده هاینیازمندی  •
 ؟شود می به چه صورت انجام   دیبا اس شستشو •
 ست؟ یواش چ دیاستفاده از کرومات در اس یایمزا •
 ؟شودمیواش چرا انجام  دیبا آب بعد از اس شستشو •
 سطح چگونه است؟ یساز قبل از اماده گرمایشپیش •
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 پاشش پودر به چه صورت است؟  •
 کنترل ضخامت پوشش چگونه است؟ کنندهتعیین  عوامل •
 چگونه است؟  FBE پخت در ندیفرا •
 ست؟ یچ  نگینچیکو •
 ست؟ یبک چ کات •
 ست؟ یچ FBE تیفیکنترل ک هایتست  •
 ست؟ یچ ISO 21809 استاندارد •
 ست؟ یشدن چ  ایشیشه یدما تست •
 لوله چگونه است؟ یسطح رو وبیوجود ع تست •
 موجود در سطح به چه صورت است؟ هاینمک  زانیم تست •
 سطح  یغبار رو  یابی ارز  یبررس •
 V - cut یتست چسبندگ  یبررس •
 تخلخل به چه صورت است؟ زانیم تست •
 ( FBE) یهاپوشش  •
 چگونه است؟  یکاتد شی جدا تست •
 ست؟ یانعطاف پوشش چ تست •
 ؟شودمی پوشش چرا انجام  پذیریانعطاف  تست •
 است؟ انجام تست انعطاف پوشش به چه صورت روند •
 مقاومت در برابر ضربه به چه صورت است؟ تست •
 تست مقاومت در برابر ضربه مهم است؟  چرا •
 در تست مقاومت در برابر ضربه چگونه است؟  رگذاریتأث عوامل •
 چگونه است؟ شیمقاومت در برابر سا تست •
 ش یمقاومت در برابر سا یبرا NACE TM0250 استاندارد یبررس •
 ست؟ یآب گرم چ یچسبندگ تست •
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 (ASTM G-17) تست فشار یبررس •
 ست؟ یچ هادستورالعملمدارک و  یبررس •
 FBE یهاپوششپس از اعمال  یو بازرس کنترل •
 به چه صورت است؟  یچشم یبازرس •
 خشک لمیتست ضخامت ف گیریاندازه یبررس  •
 هالوله یرو ابی تست منفذ  یبررس •
 دارد؟  یبستگ ییزهایبه چه چ FBE ییایمیش مقاومت •
 ؟گیردمیچگونه صورت  FBE پوشش بی تخر  •
 دارد؟ بی در تخر  یر یچه تأث یقدرت چسبندگ  یبررس  •
 پوشش  بی از عوامل تخر  زدگیتاول  یبررس •
 ست؟ یچ cut back delamination دهیپد •
 خشک  لمیضخامت ف گیریاندازه یبررس •
 ( یکاتد شی)جدا •
 ی کاتد شی جدا ترجزئی و  تردقیق یبررس •
 به چه صورت است؟ یکاتد شیجدا انواع •
 به چه صورت است؟  یکاتد شیجدا یاجرا روش •
 ست؟ یچ یکاتد شیجدا ستمیس یاجزا •
 ؟شودمی جادیپوشش چگونه ا شیجدا •
 ست؟ ی چ یسپر کاتد دهیپد •
 چگونه است؟ یکاتد شیتست جدا روش •
 ست؟ یچ ی دروژنیه یترد دهیپد •
 (برداریبهره قبل از  بی ع جادیا ی)عوامل اصل •
 پس از اعمال پوشش  یدر کنترل و بازرس ابیمنفذ  تست •
 ست؟ یچ برداریبهره قبل از  بی ع جادیا یاصل عوامل •
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 سطح فلز  وبیع یبررس •
 یپوشش ده نی نقاط تماس ح یبررس •
 یسرسوزن  وبیع یبررس •
 هالولهانبارش نامناسب  بحث •
 UV قرار گرفتن لوله در معرض اشعه ریتأث •
 در لوله دارد؟ وبیدر به وجود آمدن ع یر ینامناسب چه تأث هایواسط •
 وبینقاط مع راتیتعم •
 به چه صورت است؟ وبیع ریتعم یبرا شدهذوب هایمیله روش •
 ست؟ یچ یراتیتعم هایوصله  روش •
 سطح چگونه است؟ یساز اماده  روش •
 چگونه است؟ Pinhole از یناش وبینقاط مع ریتعم •
 ذوب شونده  یها یاپوکس وسیلهبه Pinhole ریتعم •
 ذوب شونده یهالوله وسیلهبه Pinhole ریتعم •
 چگونه است؟ نگینیال عنوانبه یاپوکس یهاپوشش استفاده •
 یاپوکس یهاپوشش وسیلهبهکاهش اصطکاک  یبررس •
 یاپوکس یها پوشش وسیلهبه یکاهش خوردگ  یبررس •
 یاپوکس یهاپوشش وسیلهبهمؤثر   یران گیپ یبررس •
 ؟شودمیچگونه انجام  FBE self-healing شونده خودترمیم یهاپوشش  •
 چگونه است؟  دوالیه یپودر  یاپوکس یهاپوشش  •
 ؟شودمیاستفاده  هیدوال یپودر  یاپوکس یهاپوشش از  چرا •
 چگونه است؟  دوالیه یپودر  یاپوکس یهاپوشش اعمال  روش •
 ست؟ یچ دوالیه یپوشش اپوکس بی و معا ایمزا •
 (اتیلنپلی ه یو سه ال هیدوال یهاپوشش)انواع  •
 در پوشش خطوط لوله به چه صورت است؟  عیما یاپوکس یهاپوشش  •



 

 

www.namatek.com 
 54 

 ؟کنیممیاستفاده  عیما یاپوکس یهاپوشش از  چرا •
 ست؟ یروش چ نیو واجبات انجام ا طیشرا •
 دارد؟ FBE با یچه فرق عیما یاپوکس روش •
 شود؟میچگونه اعمال  عیما یاپوکس یهاپوشش  •
 چگونه است؟ یدست صورتبهاعمال  روش •
 جامد چگونه است؟ جی کارتر  یاعمال با اسپر  روش •
 پلورال چگونه است؟ یاسپر  صورتبهاعمال  روش •
 چگونه است؟ عیما یاپوکس تیفیک کنترل •
 عیما یاپوکس تیفیسطح در کنترل ک یبر یکنترل ز  یبررس •
 عیما یاپوکس تیفیتر در کنترل ک لمیضخامت ف گیریاندازه یبررس •
 عیما یاپوکس تیفیخشک در کنترل ک لمیضخامت ف گیریاندازه یبررس •
 عیما یاپوکس تیفیدر کنترل ک یسخت گیریاندازه یبررس •
 دارد؟  ریتأث عیما یها یدر دوام پوشش اپوکس یعوامل چه •
 عیما یدر اعمال اپوکس یرامونیو پ یطیعوامل مح  ری تأث یبررس •
 (2LPE) اتیلنپلی هیدوال یهاپوشش  •
 ست؟ یچ هیبا سه ال هیدوال اتیلنپلی فرق •
 چگونه است؟ اتیلنپلی هیدوال پوشش •
 ست؟ یچ اتیلنپلی هیپوشش دوال تیفیکنترل ک تست •
 (3LPE) اتیلنپلی ه یسه ال یهاپوشش  •
 ؟ شودمیدر کجاها استفاده  (3LPE) اتیلنپلی ه یسه ال یهاپوشش  •
 ست؟ یچ (3LPE) اتیلنپلی هیسه ال یهاپوشش هایالیه •
 ست؟یچ اتیلنپلی یهاپوشش  بی و معا ایمزا •
 ؟شودمیاستفاده  یز یاز چه چ اتیلنپلی هیال یبرا •
 ؟شود میاستفاده  اتیلنپلی  یبرا HDPE از چرا •
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 ست؟ یچ (3LPE) اتیلنپلی اعمال  مراحل •
 ست؟ یچ هیسه ال اتیلنپلی یهاپوشش  یایمزا •
 ست؟ یچ هیسه ال اتیلنپلی یهاپوشش  بیمعا  •
 متداول یهاپوششدر  ژنینفوذ آب و اکس سهیمقا •
 ست؟ یچ PO نیر یز  هایالیهدر  FBE نقش •
 چگونه است؟  PO از ش ی پ FBE اعمال نحوه •
 ست؟ یچ PO نیر یز  هیدر ال مریچسب کوپل نقش •
 PO نیر یز  هیال یاثر دما در چسبندگ یبررس •
 (HPCC) یهاپوشش و  (3LPP) پروپیلنپلی پوشش  •
 ست؟یچ PO هیال نقش •
 چگونه است؟   3LPOپوشش  بی تخر  •
 ؟ شودمیکات بک باعث چه  سینترفیمجاور ا یمناسب در نواح یساز اماده عدم •
 (3LPP) پروپیلنپلیپوشش  یهالوله  یبررس •
 ؟کنیممیاستفاده  اتیلنپلی  یبه جا پروپیلنپلی از  چرا •
 ست؟ یچ CONCRETE WEIGHT COATING هیال •
 HPCC یهاپوشش  یبررس •
 ست؟ ینوار سرد چ پوشش •
 ؟شودمیپوشش نوار سرد در کجا استفاده  از •
 اعمال پوشش نوار سرد چگونه است؟ مراحل •
 ست؟ یپوشش نوار سرد چ بی و معا ایمزا •
 در برابر تنش خاک پوشش نوار سرد  فی مقاومت ضع یبررس •
 شود؟ یمنجر به سپر کاتد تواندمیپوشش که  شیجدا یبررس •
 اعمال پوشش نوار سرد چگونه است؟ روش •
 یاعمال به روش دست بی و معا ایمزا •
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 اعمال به روش دستگاه بی و معا ایمزا •
 مهم درباره پوشش نوار سرد نکات •
 باشد؟  دیچگونه با مریو اشکال پرا ایزوا •
 رد؟ یحفاظت صورت بگ دیو اشکال نامنظم چگونه با ایزوا یبرا •
 ست؟ ینوار سرد چ یفیکنترل ک هایتست  •
 باشد؟  دیبازرس در نوار سرد چگونه با فیوظا  •
 ؟شودمیبه چه صورت انجام  ابیتست منفذ   •
 CTE خطوط لوله یهاپوشش  یبررس •
 ؟شودمیکمتر استفاده  CTE یهاپوشش از  چرا •
 سرجوش چگونه است؟  هایسیستم  •
 ست؟ یچ هاسرجوش گوشش  ستمیس هایروش  •
 چگونه است؟ یاسپر  وسیلهبهاعمال گوشش  روش •
 چگونه است؟ HSS صورتبهاعمال  روش •
 ست؟یچ  HSS ستمیس یاجزا •
 چگونه است؟  HSS اعمال ینحوه •
 نوار سرجوش و پوشش رنگ جهت سرجوش  سهیمقا یبررس •
 ست؟ینوار سرجوش چ یفیکنترل ک هایتست  •
 ست؟ ینوار سرجوش چ یفیتست کنترل ک یچشم هایبازرسی  •
 نوار سرجوش  ابی تست منفذ  یبررس •
 ست؟ یچ هاسرجوش مخرب کشش نوار در  تست •
 ست؟ یمهم در اعمال نوار سرجوش چ نکات •
 نه است؟سرجوش چگو یبرا عیما یمخرب در اپوکس  تست •
 و انتخاب پوشش سرجوش(  سهی)مقا •
 و انتخاب پوشش سرجوش با توجه به نوع پوشش سهیمقا •
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 پوشش ب ی تخر  یپوشش از مودها شیجدا یبررس •
 پوشش  بی تخر  یاز مودها زدگیتاول  یبررس •
 ی الکترو اندوسموز  زدگیتاول  یبررس •
 دما  انیاز گراد یناش زدگیتاول  یبررس •
 منفذها  بی تخر  یمودها یبررس •
 هاپوشش  بی تخر  یاز مود ها  یکیمکان وبیع •
 پوشش بیتخر  یمودها یک یمکان وبیخم زدن لوله در محل از ع یبررس •
 پوشش بیتخر  یمودها یکیمکان وبیساپورت از ع  یبر رو شیسا یبررس •
 پوشش  بی تخر   یمودها  یکیمکان وبیاستفاده از ادوات باالبر نامناسب از ع یبررس •
 پوشش  بیتخر  یمودها یکیمکان وبیاز کارخانه تا محل از ع ونقلحمل  یبررس •
 پوشش بی تخر  یمودها یکیمکان وبینامناسب از ع لیبک ف یبررس •
 پوشش  بی تخر   یمودها  یکیمکان وبیاستفاده از ادوات باالبر نامناسب از ع یبررس •
 پوشش بی تخر  یمودها یکیمکان وبیتست فشار خط از ع یبررس •
 پوشش بی تخر  یمودها یکیمکان وبینامناسب از ع یحفار  یبررس •
 پوشش  بیتخر  یاز مودها طیدر اثر مح بیتخر  یبررس •
 ؟گیردمیصورت  یبی بنفش چه تخر  یاثر اشعه ماورا در •
 طیاثر مح هایتخریب از  ییایمیش هایتخریب  •
 ASTM G 95 بر اساس یکاتد  شیتست جدا  یبررس •
 ASTM1000 پوشش با یتست چسبندگ  یبررس •
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 نوزدهم  فصل
 بودن بازرس  شناسوقت تیاهم •
 ق یدق هایگیری اندازه یبررس •
 هادستگاه  یشناخت کاربر  تیاهم یبررس  •
 کار  نی ح ونیبراسیکال یبررس •
 کار و آرامش  نیرفتار مناسب ح تیاهم •


