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       بلوم ها،  فرآیند تولید انواع مقاطع فوالدی نظیر اسلب ها،

         بیلت ها و شمش های گرد، معموال در دو مرحله صورت 

ریخته گری گردیده و در مقاطع این می پذیرد. در مرحله اول، 

نوردکاری  شده، تحت عملیات مقاطع ریخته گریمرحله دوم، 

 رسند.بمورد نظر و خواص به ابعاد قرار گرفته تا 

 

     از قبیل در این گونه مقاطع، انواع عیوب داخلی و سطحی 

ترک ها، حفره های هوایی و انقباظی، حبس سرباره، آخال و .... 

 بوجود می آیند.

و موقعیت آنها و بسته به مورد  برخی از این عیوب، به دلیل ابعاد

عیوبی هستند که کیفیت فوالد را به  ء، جزاستفاده آنها در صنعت

شدت کاهش داده، و اگر فوالد تولید شده در صنایع حساس 

. لذا شناسایی این دد، می توانند بسیار خطرناک باشنداستفاده گر

الگوی آگاهی از مقاطع فوالدی، و این عیوب در فرآیند تولید 

تواند توزیع آنها در ساختار داخلی فوالد، برای تولیدکنندگان می 

 ممکناین عیوب  وجود پارامتر بسیار مهم و موثری باشد، چرا که

متعاقب  است باعث ایجاد فجایع بزرگی در صنایع حساس شده و

  شکایات مشتریان را به همراه خواهد داشت.آن 

 

با بکارگیری از تکنیک ها و تکنولوژی های پیشرفته تست  

انواع عیوب داخلی در این مقاطع، قابل شناسایی و آلتراسونیک، 

 می باشند.  و آنالیز تعیین موقعیت

سیستم تست آلتراسونیک اتوماتیک شرکت پژواک رایان، مدل 

FLAW HUNTER UBT109  به منظور تست بیلت های فوالدی با

تا  mm 50×50شکل هندسی چهارگوش مربع و با ابعاد مختلف 

150×150 mm  250و گرد تا قطر mm .طراحی گردیده است  

برای تست ماکزیمم ابعاد بیلت که معادل یکک بیلکت    سیستم در این

150 × 150 mm ،طراحی پروب بر روی هر سطح بیلت  8 می باشد

برای تسکت از هکر چهکار    کانال و پروب  32دارای  که مجموعا شده

 .می باشد بیلتوجه 

با تکنیک ستون آب مجزا  پروب هلدردر این سیستم چهار 

(Water Column) با بهره گیری از  طراحی گردیده است که

کامال بر روی سطح بیلت در حال حرکت مکانیزم تعلیق ویژه خود، 

با فاصله مشخصی نسبت به  آنها،پروب ها داخل شناور بوده، 

امواج صوتی را با زاویه نرمال  ها یکدیگر قرار گرفته اند. پروب

می کنند و قادر به شناسایی کلیه عیوب حجمی و    ت وارد بیل

از هر  mm 4عمق  از FBH Ø 2mmصفحه ای معادل یک سوراخ 

 .می باشندتا انتهای ضخامت و در طول کل بیلت سطح 

از ویژگی های منحصر به فرد این  کالیبراسیون آفالینسیستم 

دستگاه می باشد که کالیبراسیون و تعمیرات نگهداری دستگاه را، 

نموده و امنیت کاربران را تامین          از توقف خط تولید بی نیاز 

 می نماید.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در میلمتر  20تا  قابلیت تست بیلت ها با مقدار خارج از راستایی

عدم  یلت ها، و سیستم بسیار ویژه تشخیصابتدا و انتهای بیک متر 

 خاصبیلت ها و سیستم ایمنی خارج از رنج راستایی و پیچش 

جهت جلوگیری از ورود بیلت های با ابعاد خارج از رنج و آسیب 

رساندن به دستگاه، از دیگر فیچرهای منحصر به فرد این دستگاه 

موجود در دنیا  مشابه تستمی باشد که آن را از دیگر سیستم های 

 متمایز نموده است.
 

استریپ  32این سیستم قادر به ثبت و ذخیره، نتایج کامل تست در 

قابلیت آنالیز موقعیت عمقی و مکانی عیوب چارت متفاوت بوده و 

عدد  5در طول بیلت را دارا بوده و با مدد دو عدد انکودر و  

ی چهار سطح مجزا قرار اسپری رنگ پاش مارکر مجزا که بر رو

داده شده است، قادر به مارکینگ دقیق محل عیوب در طول بیلت 

 می باشد.

 FLAW HUNTER UBT 109مشخصات بیلت های قابل تست با توانایی سیستم  

 mm 250 قطر و بیلت های گرد تا میلیمتر  150 × 150 تابیلت های مربعی شکل  ابعاد بیلت ها 1

  متر 12تا  4 طول بیلت ها 2

 Carbon Steel and Alloy steel (High, medium, low, stainless) ها بیلتجنس  3

 متر بر دقیقه 25حداکثر  سرعت خطی تست 4

 Max. 60°c دمای بیلت 5

 FBH Ø 2mm  انواع عیوب حجمی و صفحه ای معادل یک سوراخ عیوب قابل شناسایی 6

 m 6در طول  mm 35 در یک متر ابتدا و انتها و حداکثر mm 20 مقدار بیلت هاعدم راستایی  7

 وانتهای بیلتابتدا   mm 100تست از هر چهار سطح در طول بیلت ها به استثنای  محدوده مورد تست 8
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