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 مقدمه .1

 CNG، ستاخت ستیلنهرهای   های نفتت و اتاز  لوله ساخت از جمله حساس متنوع پلیت های فوالدی، مصارف زیادی در صنایع امروزه 

از کیفیت پلیت ها و عهم وجود عیتو    اطمینانباالی محصوالت تولیهی که از پلیت ها ساخته می شونه، بهلیل حساسیت دارنه. وغیره 

  در آنها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشه. Laminationداخلی ماننه تورق یا 

غیرمخر  در شناسایی چنین عیوبی در پلیت ها می باشه، که امروزه بته طتور استترده در ایتن     تست آلتراسونیک کاربردی ترین تست 

 صنایع استفاده می اردد.

آلتراستونیک   تستت و تعهاد تولیه روزانه آنها، متر می باشنه،  21متر و طول  4تا  دارای عرض بهلیل ابعاد بزرگ این پلیت ها که ااهی

تعتهاد   از طرفی تست آلتراسونیک آنها با سیستم های اتوماتیک، نیاز به سیستتم هتای پیدیتهه بتا     تقریبا غیر ممکن می باشه.آنها، دستی 

  بسیار پرهزینه می باشه.کانال دارد، که  211ای زیاد تا کانال ه

ه نیمه اتوماتیتک ترولتی متی باشته کته در      استفاده از دستگا این اونه پلیت ها می توان به کار برد، آلتراسونیک ابتکاری که برای تست

 ادامه به آن اشاره می اردد.
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 دستگاه: معرفی .2

بر روی  جهت شناسایی عیو  دوپوستگی یا تورق کاناله چهارسیستم تست آلتراسونیک نیمه اتوماتیک    این دستگاه یک

 می باشه. پلیت ها

اما ، استیک دستگاه نیمه اتوماتیک می باشه و دارای سرعت پایین تری نسبت به دستگاههای اتوماتیک  علیرغم اینکه این دستگاه

 لتراسونیک دستی به شرح ذیل می باشه:آدارای قابلیت ها و مزایایی نسب به سیستم های 
 

 تعهاد کانال بیشتر و در نتیجه افزایش سرعت تست 

 ویژه، که نیاز به دقت باالی اپراتور در صفحه دستگاه را بته شتهت کتاهش     دارا بودن سیستم استریپ چارت و آالرم های
 می دهه.

  برابر باالتر از سیستم دستی را برای اپراتور فراهم می نمایه. 41ترولی ویژه که امکان اسکن با سرعت باال  تا 

  دستتی بترای اپراتتور در حتال     امکان اسکن به صورت ایستاده و در حالت پیاده وری، که شرایط خوبی را نسبت به حالت
به صورت نشسته، کار اسکن را انجام دهه، که فشار زیادی را اسکن فراهم می کنه.) در اسکن دستی، اپراتور می بایست، 

 به اپراتور اعمال می کنه.(

 و بهون دخالت اپراتور طور اتوماتیک جلو و زیر پرو  ها تزریق کوپلنت به 

  مقهارPRF  هرتتز بترای هتر کانتال،  کته امکتان سترعت استکن بتاالتر را ممکتن           1111)فرکانس تکرار پالس(  باالتر تا        
 می سازد.

 

 میلیمتر FBH Ø 6mm سوراخکه از یا دوپوستگی  تورقجهت شناسایی عیو  ، IGS,IPS, API 5Lنیاز استانهارد های با توجه به 

بتا متاکزیمم طتول کریستتال      T/Rو نیاز به سرعت اسکن باال با تعهاد کانال کم، در این دستگاه از پرو  هتای   ، استفاده می اردد

 استفاده اردیهه است.  4MHzبا فرکانس  mm 28موجود معادل 

 Overlapکانال می باشه و طتول کریستتال هتر پترو ، و مقتهار       4که  این دستگاهبا توجه به تعهاد پرو  ها و کانال های  بنابراین

 از پلیت مورد تست قرار خواهه ارفت. mm 100مورد نیاز، در هر بار اسکن پلیت، عرضی معادل 
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 تست پلیت، نیاز است که اپراتور مسیر رفت و براشتی بر روی پلیت را چنهین بار تکرار نمایه. %100لذا برای پوشش 

پرو  با فاصله مشخصی نسبت به یکهیگر قرار ارفته  در هر کفشک دو کفشک مجزا طراحی اردیهه است که دودر این سیستم 

بر روی دو ریل ویژه نصب می اردنه، که در عرض ترولی قابل حرکت و تنظیم می باشنه. از این طریق اپراتور انه. این کفشک ها  

 می توانه پرو  ها را در هر موقعیتی نسبت به چرخ های ترولی تنظیم نمایه.

 

 مشخصات کلی دستگاه: .3
 

 تتورق عیتو    عیتب یتابی  ویژه جهت به طور   FLAW HUNTER TPT 120 مهل شرکت پژواک رایان آلتراسونیکسیستم تست 

  مشخصات کلی این دستگاه به شرح ذیل می باشه: طراحی اردیهه است. پلیت ها
 

   Flaw Hunter TPT 120 آلتراسونیکمشخصات کلی سیستم تست 

 در پلیت ها یا دوپوستگی تورقشناسایی عیو   قابلیت دستگاه

 کانال  4 تعداد کانال ها

 آالرم های صوتی و نوری سیستم آالرم

 به طور همزمان A-SCAN, Strip Chartقابلیت نمایش  سیستم نمایش

  متر بر دقیقه 41تا  2قابلیت تست با سرعت باال  سرعت تست دستگاه

 آمریکا XILINIX مهل FPGAکاناله مجهز به میکروپروسسور  4کارت های الکترونیک  کارت های الکترونیک

 و اتصاالت مربوطه کوپلنت ضه زنگ مجهز به مخزن کوپلنت

 یک دستگاه لپ تاپ صنعتی پردازشگر دستگاه

 می کنه.چراغ آالرم عهم کوپلینگ روشن شهه و اپراتور را مطلع  در صورت قطع هر یک از پرو  ها یا کابل ها، اخطار قطع کوپلینگ

  های معتبر جهانیاز برنههای معتبر  به همراه کابل های ویژه MHz 4با فرکانس  T/R پروب  عدد 4 پروب ها

 کالیبره و تنظیمات مختلف در حافظه دستگاه و فراخوانی مجهد آنها 0111قابلیت ذخیره سازی تا  ذخیره سازی کالیبراسیون

 ثبت نتایج تست
به صورت زمان تست و مشخصات اپراتور شماره پلیت، با ذکر  هر کانالمربوط به  Strip Chart های دریافتی بر روی سیگنالکلیه 

 قابل استخراج می باشه.ثبت اردیهه و دستی 

 ساعت کار مهاوم ) یکی در حال کارکرد و یکی ذخیره ( 8دو باطری با قابلیت  منبع تغذیه 
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 ( L × W × H )  1150 × 400 × 1200 ابعاد دستگاه

 کیلوارم 221حهود  با در نظر ارفتن مخزن کوپلنت در حالت فول وزن دستگاه

 درجه سانتیگراد 01تا   4 دمای کاری دستگاه

 2 جهول شماره
 

 

 تشریح اجزای مختلف سیستم: .4
 
 :بشرح لیست زیر اشاره می اردد ،دستگاه آلتراسونیک  این شرکت بکار ارفته می شوداین مهل از لیست تجهیزاتی که در  

 

 ليست متعلقات هر تجهيز ليست تجهيزات رديف

 تجهیزات مکانیک 2

Trolley  پلیت بر روی ویژه حمل دستگاه 

  جهت جبران پستی و بلنهی های سطح ریل پرو  ها ویژه سیستم تعلیق

جابجایی و قفل پرو  ها در عرض ترولیسیستم   

پرو  چهارکفشک مجزا برای  سری دو  

 تجهیزات تامین کوپلنت 1
 لیتری ضهزنگ 01مخزن کوپلنت

 اتصاالت واسط و شیرهای تنظیم کوپلنتشیلنگ ها و 

 آالرم های صوتی و نوری  سیستم آالرمینگ 0

4 

 
 سیستم نرم افزاری

 هرتز برای هر کانال 1111فرکانس تکرار پالس معادل 

 میکروثانیه ای 1.2میکروثانیه در استپ های  111تا  2برابر  Pulse Delayسیستم 

 Local Gainو مجهز به سیستم  دسی بل 1.10دسی بل در استپ های  01تا  1حساسیت 

 اهم 111و  01دو حالت  سیستم مستهلک کننهه در 

 درصه 2درصه در استپ های  211تا  1تنظیم دامنه ولتاژ ورودی از 

 RF, PHW,NHW,FWدر چهار حالت  A-Scanنمایش سیگنالهای 
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 1جهول شماره 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 کوپلینگ پروبها و اخطار در صورت قطع شهن کوپلینگقابلیت نمایش در حین تست 

 میکروثانیه 011تا  2رنج معادل 

 DAC, TCGسیستم ارزیابی 

 سیستم تحلیل و آنالیز نتایج تست به صورت آفالین

 (Chart Recorder)سیستم ثبت چارت  

 ( Alarm) سیستم اخطار دستگاه 

 Saving)) ذخیره سازی تنظیمات 

 به صورت زنهه و همزمان  A-Scan, B-Scan, C-Scan, Strip Chartنمایش

 مستقل برای هر کانال چهار عهد ایت

 تجهیزات الکترونیک 5

 کارت های الکترونیک فرستنهه و ایرنهه آلتراسونیک پنج کاناله

 ساعت 8دو عهد باطری با قابلیت کارکرد مهاوم 

 Outputو  Inputکارت های 

 یک دستگاه لپ تاپ صنعتی سیستم کنترل 6

 پرو  ها              7
 جهانیاز برنههای معتبر  به همراه کابل های ویژه MHz 4با فرکانس  T/R پروب  عدد 4

 پرو  ها کابل و اتصاالت ویژه واسط عهد 8                                             
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 آموزش کار با دستگاه: .5
 

 دارای دفترچه راهنمای کاربری می باشه که موارد ذیل بطور کامل در آن توضیح داده شهه است. این دستگاه

 

 افزار آموزش کامل نحوه استفاده از نرم 

  آموزش کامل نحوه تعمیرات و نگههاری دستگاه 
 آموزش کامل نحوه کالیبراسیون دستگاه 

 
 قبل از راه انهازی سیستم در محل سایت خریهار، به نماینهه خریهار تحویل می اردد. این دفترچه

در محتل    0ستطح   عالوه بر دفترچه راهنمای فوق تمامی آموزش های الزم جهت کالیبراسیون و کار با دستگاه توستط کارشتناس   

 به کاربران دستگاه ارائه خواهه اردیه. خریهارشرکت 

 

 گارانتی سیستم: .6
 

به مهت دو سال از زمان تحویل تحت اارانتی و ده سال خهمات پس از فروش شرکت پژواک  تجهیزات کنترلی این سیستمتمامی 

 رایان  می باشه.

 

 

 قطعات یدکی دستگاه: .7
 

کلیه تجهیزات  مورد استفاده در سیستم دارای یهک به تعهاد مورد نیاز خریهار می باشه، کته در صتورت تمایتل خریتهار قطعتات      

 یهکی در اختیار ایشان قرار خواهه ارفت. 
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 بلوک کالیبره .8
 

تا در زمان تست و تحویل ، مهیا می اردد یا شرکت پژواک رایان توسط خریهار   مصنوعی استانهارد،بلوک های کالیبره با عیو

 دستگاه، دستگاه مورد آزمایش و عملکرد صحیح آن، تست اردد.

 

 

 دوره ای دستگاه: اولیه و کالیبراسیون .9
 

در هنگام تحویل سیستم به خریهار، یک اواهی کالیبراسیون از طرف شرکت پژواک رایتان بته خریتهار تحویتل متی اتردد، کته        

ضمیمه آن اواهی کالیبراسیون یک شرکت معتبر کالیبراسیون، زیر نظتر اداره استتانهارد ایتران متی باشته. ایتن کالیبراستیون طبتق         

 تهیه و تنظیم شهه است، انجام می پذیرد. BS EN 12668استانهارد دستورالعمل مکتوبی که مطابق با الزامات 

 برخی از مواردی که طبق این دستورالعمل مورد ارزیابی وکالیبراسیون قرار می ایرد شامل موارد ذیل می باشه:

 

  فرکانس تکرار پالس ضربه(PRF) 
 ولتاژ پالس ورودی(Transmitter Voltage) 
  ماکزیممزمان ارتقاء پالس ضربه تا (Transmitter Rise time) 
 مهت زمان اعمال پالس ضربه (Transmitter duration) 
 خطی بودن محور عمودی صفحه نمایش 
  دقت کنترلGain دستگاه 
 خطی بودن محور پایه زمانی(Time base) 

عالوه بتر آن شترکت پتژواک رایتان بته طتور ستاالنه سیستتم را متورد ارزیتابی و کالیبراستیون دوره ای قترار خواهته داد و براته               

کالیبراسیون برای آن صادر خواهه نمود.کالیبراسیون دوره ای توسط تیم متخصص کالیبراسیون شرکت پژواک رایان کته متشتکل   

 می پذیرد.می باشه انجام  0سطح  NDTزار و کامپیوتر و یک کارشناس از یک متخصص الکترونیک، یک متخصص نرم اف
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