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 مقدمه .1

یکی از مهمترین موارد در صنعت حمل و نقل ریلی اطمینان از کیفیت ساخت ریل و چرخ هاا  را  آهان و نیاا رازرسای دور  ا  ایان      

فرایناد   ز نصب می راشد. در همین راستا استاندارد ها  سخت گیرانه ا  در رارطه را کیفیت ساخت محصول و نیاا قبل و رعد اتجهیاات 

مجموعه ا  از  ،تفکیک و پذیرش عیوب در سطح رین المللی تدوین شد  و مورد استفاد  قرار می گیرد. عالو  رر استاندارد ها  ساخت

استاندارد ها و دستورالعمل ها  فنی نیا در رارطه را نگهدار  خطوط ریلی تهیه شد  که مطارق را آن فرایندها  رازرسی ادوار  انجام و 

روش التراساونیک راه    ،گردد. در اغلب استاندارد ها  مرساوم در صانعت رازرسای ریال     مشخص تنظیم میها  ها طبق فرمت گاارش 

تجهیاات التراسونیک راه طاور    ،گیرد. را توجه ره کارررد ویژ  این روش عنوان یک آزمون پذیرفته شد  معرفی و مورد استفاد  قرار می

 گیرند.  فاد  قرار میویژ  ا  حائا اهمیت رود  و مورد است

را توجه ره اهیمت فرایند رازرسی خطوط ریلی، و ره منظور پیشگیر  از خطرات ناشی از ایجاد عیوب راقی ماند  )تنش هاا  پساماند   لذا 

ناشی از جوش ریال، عیاوب متاالورییکیز از مراحال سااخت و نصاب  ریال را  آهان، شارکت پاژوان رایاان متناساب راا نیااز هاا                 

لتراسونیک نمود  است. آنیمه اتوماتیک  یاب اقدام ره طراحی و ساخت نوعی دستگا  عیب  رین المللی تست خطوط ریل، استانداردها

 در ادامه ررخی از ویژگی ها  مهم این مکانیام ریان شد  است. 
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 دستگاه: معرفی .2
 

 کاناله 5یک سیستم آلتراسونیک   است،طراحی نمود  سیستمی که شرکت دانش رنیان پژوان رایان ره منظور تست ریل ها 

ریل ها رود   Head, Web, Baseمی راشد، که قادر ره تست ریل ها و آشکار ساز  عیوب داخلی و عمقی در قسمت  عیب یابی

 می راشد. را دارا ، از عیوب داخلیاسکن Bاسکن و  Cتصاویر رنگی و دقیقو قارلیت ارائه 

 

         
 

 

 C-Scan نمودار B-Scan نمودار
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ررشمرد که اساکن   Semiautomaticاین دستگا ، یک دستگا  ویژ  تست ریل  می راشد، که می توان آن را در زمر  دستگا  ها  

، پاروب   5و  کاناال  5آن ره وسیله یک ترولی مجها ره چرخ ها  ریل رو، توسط اپراتور انجام شد ، ولی دستگا  راه لطات تعاداد    

                    پااروب هلاادرها  ویااژ ، انکااودر و ادوات الکترونیکاای و ناارم افاااار ویااژ  خااود، مجهااا رااه سیسااتم  باات نتااای  رااه صااورت         

تفسیر و ارزیااری نتاای  را کاامال     و ) نما  جانبیز ریل می راشد، که اسکن ریل ها و بی اسکن) نما  راالز  تصاویر سی اسکن

کالیبراسیون ها و تفسیر پیچید  سیگنال ها در حین تست، که کار  رسیار دشاوار  و تک پروب،را اسکن دستی ساد  نمود ، و نیاز ره 

 .دارد را نخواهد داشت رود  و نیاز ره سالیان سال تجرره کار  و آموزش
 

را   °70از دو پروب زاویه ا   ،(Head)تاج ریل در قسمت   Transverse Fissuresره منظور شناسایی عیوب عرضیدر این دستگا  

نیا ره  MHz 2را فرکانس  °45استفاد  گردید  که در دو جهت مخالت هم قرار گرفته اند.  همچنین از دو پروب  MHz 2 فرکانس

                       شاخه ا  حول سوراخ ها  ریل و ترن ها  (Web)منظور شناسایی عیوب زاویه دار در قسمت تاج و ساقه ریل 

(Hole Branch Cracks)  نیا ره منظور شناسایی  °0استفاد  گردید  که در دو جهت مخالت هم قرار گرفته اند. یک پروب نرمال

پروب ها مجها ره عیوب مواز  راسطح، ترن ها  حول سوراخ ها  ریل، و خوردگی ها  پایه ریل در نظر گرفته شد  است. کلیه 

رو  ریل ها می راشند که ررا  هر سایا ریل، جهت قرار گیر  دقیق، و جلوگیر  از سایش کفشک ها  ویژ  جهت قرار گیر  رر 

در تصویر صفحه رعد  پروب ها، مجاا می راشند، که رر رو  یک هد مجها ره فنر جهت جبران نواسانات سطح ریل قرار گرفته اند.

 ست.نحو  ارسال امواج صوتی ره داخل رخش ها  مختلت ریل نمایش داد  شد  ا
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 مشخصات کلی دستگاه: .3
 

ریال هاا در    ره طور ویاژ  جهات عیاب یااری      FLAW HUNTER RWT 102سیستم تست آلتراسونیک شرکت پژوان رایان مدل 

 طراحی گردید  است. مشخصات کلی این دستگا  ره شرح ذیل می راشد: صنایع ریلی 
 

   Flaw Hunter RWT 102 آلتراسونیکمشخصات کلی سیستم تست 

 و جوششناسایی عیوب داخلی در ریل ها  قابلیت دستگاه

 کانال  5 تعداد کانال ها

 آالرم ها  صوتی و نور  سیستم آالرم

 A-SCAN, B-SCAN, C-SCAN, Strip Chartقارلیت نمایش  سیستم نمایش

  Flaw Hunterعیب یاب  PC Baseنرم افاار ویژ   نرم افزار

 متر رر دقیقه 04تا  1قارلیت تست را سرعت راال  سرعت تست دستگاه

 آمریکا XILINIX مدل FPGAکاناله مجها ره میکروپروسسور  5کارت ها  الکترونیک  کارت های الکترونیک

 و اتصاالت مرروطه ، شیلنگ ها کوپلنت ضد زنگ مجها ره مخان کوپلنت

  UIC60, 49 E1, 54 E1, Ri59N انواع ریل های قابل تست

 یک دستگا  لپ تاپ صنعتی پردازشگر دستگاه

 چراغ آالرم عدم کوپلینگ روشن شد  و اپراتور را مطلع می کند. در صورت قطع هر یک از پروب ها یا کارل ها، اخطار قطع کوپلینگ

 پروب ها
و         MHz 2   ± °45عدد پروب زاویه ا   2مگاهرتا،   5عدد  پروب ره همرا  کارل ها  ویژ  ) یک عدد پروب نرمال  5

 جهانیاز ررندها  معتبر ز   MHz 2  °70 ± عدد پروب 2

 فراخوانی مجدد آنهاکالیبر  و تنظیمات مختلت در حافظه دستگا  و  5444قارلیت ذخیر  ساز  تا  ذخیره سازی کالیبراسیون

 ثبت نتایج تست
و نما  (C-Scan) مرروط ره هر کانال ره همرا   تصاویر نما  راال  Strip Chartکلیه سیگنال ها  دریافتی رر رو  

 سطح اسکن را ذکر زمان تست و مشخصات اپراتور  بت گردید  و قارل استخراج می راشد.  (B-Scan)جانب

 آپلود نتای  تست ره صورت آفالین و تجایه و تحلیل دقیق تصاویر ری اسکن و سی اسکن را دقت راالقارلیت  تحلیل نتایج تست

 ره مدد انکودر و نرم افاار ویژ ، دستگا  قادر ره تعیین موقعیت دقیق عیوب در طول ریل می راشد. عیوب موقعیت یابی 

 حال کارکرد و یکی ذخیر  زساعت کار مداوم ) یکی در  8دو راطر  را قارلیت  منبع تغذیه 

 ( L × W × H )  1150 × 250 × 950 ابعاد دستگاه
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 %04را رطورت تا-درجه سانتیگراد 05تا  -25 دمای کاری دستگاه

 تجهیزات جانبی

  سیستم تعلیق ویژ  را یک سر  پن  تایی کفشک ویژ 

  کارتInput, Output  

  ترولی ویژ  حمل دستگا  رر رو  ریل 

  پالس  544انکودر 

 دو عدد رلون کالیبر  را عیوب مصنوعی ررا  ریل ها  نوع UIC60  ,Ri59N   

 1جدول شمار  
 

 

 تشریح اجزای مختلف سیستم: .4
 
 :رشرح لیست زیر اشار  می گردد ،دستگا  آلتراسونیک  این شرکت رکار گرفته می شوداین مدل از لیست تجهیااتی که در  

 

 ليست متعلقات هر تجهيز ليست تجهيزات رديف

 تجهیاات مکانیک 1

Trolley  ویژ  حمل دستگا  رر رو  ریل 

 سیستم تعلیق ویژ  پروب ها جهت جبران پستی و رلند  ها  سطح ریل 

 چهار سر  کفشک مجاا ررا  چهار سایا مختلت ریل

 تجهیاات تامین کوپلنت 2
 لیتر  ضدزنگ 24مخان کوپلنت

 اتصاالت واسط و شیرها  تنظیم کوپلنتشیلنگ ها و 

 آالرم ها  صوتی و نور   سیستم آالرمینگ 3

0 
 

 سیستم نرم افاار 

 هرتا ررا  هر کانال 2444فرکانس تکرار پالس معادل 

 میکرو انیه ا  4.1میکرو انیه در استپ ها   244تا  1ررارر  Pulse Delayسیستم 

 Local Gainو مجها ره سیستم  دسی رل 4.25دسی رل در استپ ها   04تا  4حساسیت 

 اهم 244و  54دو حالت  سیستم مستهلک کنند  در 

 درصد 1درصد در استپ ها   144تا  4تنظیم دامنه ولتای ورود  از 
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 2جدول شمار  

 
 
 

 
 

 

 

 RF, PHW,NHW,FWدر چهار حالت  A-Scanنمایش سیگنالها  

 کوپلینگ پرورها و اخطار در صورت قطع شدن کوپلینگقارلیت نمایش در حین تست 

 میکرو انیه 324تا  1رن  معادل 

 DAC, TCGسیستم ارزیاری 

 سیستم تحلیل و آنالیا نتای  تست ره صورت آفالین

 (Chart Recorder)سیستم  بت چارت  

 ز Alarm) سیستم اخطار دستگا  

 Saving)) ذخیر  ساز  تنظیمات 

 ره صورت زند  و همامان  A-Scan, B-Scan, C-Scan, Strip Chartنمایش

 مستقل ررا  هر کانال چهار عدد گیت

 تجهیاات الکترونیک 5

 کارت ها  الکترونیک فرستند  و گیرند  آلتراسونیک پن  کاناله

 ساعت 8دو عدد راطر  را قارلیت کارکرد مداوم 

 Outputو  Inputکارت ها  

 سیستم کنترل 6
 یک دستگا  لپ تاپ صنعتی

 پالس 544یک انکودر 

 پروب ها              7

 2و    MHz 2   ± °45عدد پروب زاویه ا   2مگاهرتا،   5عدد  پروب ) یک عدد پروب نرمال  5

 جهانیز  از ررندها  معتبر  MHz 2  °70 ± عدد پروب

 پروب ها کارل و اتصاالت ویژ  واسط عدد 5                                             
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 آموزش کار با دستگاه: .5
 

 دارا  دفترچه راهنما  کاررر  می راشد که موارد ذیل رطور کامل در آن توضیح داد  شد  است. این دستگا 

 

 افاار آموزش کامل نحو  استفاد  از نرم 

   آموزش کامل نحو  تعمیرات و نگهدار  دستگا 
  آموزش کامل نحو  کالیبراسیون دستگا 

 
 قبل از را  انداز  سیستم در محل سایت خریدار، ره نمایند  خریدار تحویل می گردد. این دفترچه

در محال    3ساطح   عالو  رر دفترچه راهنما  فوق تمامی آموزش ها  الزم جهت کالیبراسیون و کار را دستگا  توساط کارشانا    

 ره کاررران دستگا  ارائه خواهد گردید. خریدارشرکت 

 

 گارانتی سیستم: .6
 

ره مدت دو سال از زمان تحویل تحت گارانتی و د  سال خدمات پس از فروش شرکت پژوان  تجهیاات کنترلی این سیستمتمامی 

 رایان  می راشد.

 

 

 قطعات یدکی دستگاه: .7
 

کلیه تجهیاات  مورد استفاد  در سیستم دارا  یدن ره تعداد مورد نیاز خریدار می راشد، کاه در صاورت تمایال خریادار قطعاات      

 یدکی در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت. 
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 بلوک کالیبره .8
 

تا در زمان تست و تحویل ، مهیا می گردد یا شرکت پژوان رایان توسط خریدار ب مصنوعی استاندارد،رلون ها  کالیبر  را عیو

 دستگا ، دستگا  مورد آزمایش و عملکرد صحیح آن، تست گردد.

 

 

 دوره ای دستگاه: اولیه و کالیبراسیون .9
 

در هنگام تحویل سیستم ره خریدار، یک گواهی کالیبراسیون از طرف شرکت پژوان رایاان راه خریادار تحویال مای گاردد، کاه        

ضمیمه آن گواهی کالیبراسیون یک شرکت معتبر کالیبراسیون، زیر نظار ادار  اساتاندارد ایاران مای راشاد. ایان کالیبراسایون طباق         

 تهیه و تنظیم شد  است، انجام می پذیرد. BS EN 12668استاندارد دستورالعمل مکتوری که مطارق را الاامات 

 ررخی از موارد  که طبق این دستورالعمل مورد ارزیاری وکالیبراسیون قرار می گیرد شامل موارد ذیل می راشد:

 

  فرکانس تکرار پالس ضرره(PRF) 
  ولتای پالس ورود(Transmitter Voltage) 
  ماکایممزمان ارتقاء پالس ضرره تا (Transmitter Rise time) 
 مدت زمان اعمال پالس ضرره (Transmitter duration) 
 خطی رودن محور عمود  صفحه نمایش 
  دقت کنترلGain  دستگا 
 خطی رودن محور پایه زمانی(Time base) 

عالو  رار آن شارکت پاژوان رایاان راه طاور سااالنه سیساتم را ماورد ارزیااری و کالیبراسایون دور  ا  قارار خواهاد داد و ررگاه               

کالیبراسیون ررا  آن صادر خواهد نمود.کالیبراسیون دور  ا  توسط تیم متخصص کالیبراسیون شرکت پژوان رایان کاه متشاکل   

 می پذیرد.می راشد انجام  3سطح  NDTاار و کامپیوتر و یک کارشنا  از یک متخصص الکترونیک، یک متخصص نرم اف
 

http://www.pejvakrayan.com/
mailto:Info@PejvakRayan.Com
tel:021-88680083
tel:021-88680083

