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پلیت های فوالدی، مصارف زیاادی در نایایم مویاو     شیت ها و 

حساس از جمله ساخت لوله های نفت و گاز، ساخت سیلیدرهای 

CNG  مطااق  اساوانداردها، تسات    دارند.وغیره Lamination  در

این گونه شیت ها و پلیت ها، قبل از تبدیل آنها قه لوله،مخزن و یا 

 از اهمیت قسزایی قرخوردار می قاشد. دیگر محصوالت نهایی، 

   

کارقردی ترین تسات غیرمخارد در شیاساایی     ،تست آلوراسونیک

می قاشد، کاه اماروزه قاه  اور     محصوالت  اییگونهچیین عیوقی در 

 گردد.گسورده در این نیایم اسوفاده می 

موار و   4قدلیل اقعاد قزرگ این پلیت ها که گاهی دارای عار  تاا   

خصوناا در  روزاناه آنهاا،    مصرف قاالیمور می قاشید، و  12 ول 

    تسات آلوراساونیک دساوی آنهاا، تاریباا      کارخانجات لولاه ساازی،   

غیر ممکن می قاشد. از  رفی تست آلوراسونیک آنها قا سیسوم های 

        ا و هااای پیدیااده قااا تعااداد کانااال هاا   اتوماتیااک، نیاااز قااه سیسااوم 

قسایار  دارد، که و قا سیسوم های اتوماسیون پیدیده زیاد  پرود های

  می قاشد. پرهزییه

   ترولی تست الوراسونیک نیماه اتوماتیاک شارکت پا وای رایاان،     

کاه قارای تسات ایان گوناه       FLAW HUNTER TPT 120 مدل

دسوگاه قسیار میاسابی جهات تسات    ،  راحی گردیده استپلیت ها 

Lamination می قاشد. قاالعر   و شیت ها و پلیت ها قا  ول  

 
 

 راحی و ساخت چیدین دساوگاه ترولای    شرکت پ وای رایان، قا

الوراسااونیک و راه اناادازی آن در کارخانجااات لولااه سااازی و      

 .داردمخولف، تجرقه موفای در این زمییه  فوالدسازی
 

 

و پرود  چهار کانال  ترولی ساخت این شرکت، دارایدسوگاه 

قا  ول  (T/R)مجزا قوده که پرود های آن از نو  دو کریسوال 

جهت  Water Gapکه از تکییک  دیمیلیمور می قاش 28کریسوال 

مصرف کوپلیت پایین، و عدم سایش پرود ها قر روی سطح 

 . ت ها قهره می گیردپلی

این پرود ها قه گونه ای می قاشد که هر کدام قه میزان چیدمان 

 100همپوشانی داشوه و قادر است تا در هر قار اسکن،  10%

 تست نماید.را در  ول کل پلیت  میلیمور عر  شیت یا پلیت

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهت پایین آوردن وزن آن وجیس آلومیییوم قدنه این دسوگاه از 

تمااام قطعااات آن، افاازایش چاااقکی آن در حااین حرکاات قااوده و 

  قااه میرااور کاااهش احومااال دارای پوشااش رنااک الکورواسااوایک 

  د.یک زدگی آنها می قاشزن

 

 

تا  5این سیسوم قادر قه تست شیت ها و پلیت های از ضخامت 

میلیمور قا قکارگیری پرود های دو کریسوال و تک  200

، از FBH Ø 3mm سوراخشیاسایی می قاشد، و توانایی کریسوال 

   می قاشد.  پشت پلیتاز  میلیمتر 2تا  سطحاز  میلیمتر 3

       قا اسوفاده از این سیساوم، کاارقر قاادر اسات تاا قاا سارعت قااال        

(30 M/Min)  اسکن نموده و سیسوم قادر است، تمام پلیت ها را

نوایج تست را در اسوریپ چارت های مجزا قاه هار کاناال  بات      

نموده و قه محض شیاسایی عیاود آالرم هاای ناوتی و ناوری     

 دسوگاه را فعال نماید.

قا قاقلیات هاای قااال     User Friendlyاین دسوگاه قسیار نرم افزار

قاه   کایس محاافف فلازی   از یک لپ تاا  قاا    در آن ومی قاشد 

 .گردیده استعیوان پردازشگر نرم افزار اسوفاده 

 

 

قا قا ری قوده و دارای ساعت  8تست مووالی تا این سیسوم قادر قه 

یک دسوگاه قا ری رزرو می قاشاد. همدیاین دارای یاک مخازن     

Stainless Steel  لیواری جهات تیهیاه کوپلیات زیار       10کوپلیت

 پرود ها می قاشد.  

 

 

خود، قادر است تا  رول های ساید گایدازاین سیسوم قا قهره گیری 

نموده تا کارقر از تست نحیح  لبه های پلیت  Followلبه پلیت را 

 مطمئن گردد. 
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 Easy to handle 

 Recording of test results 

 No need an external power supply 

 High speed test 

 Self-feeding couplant 

 Stable construction 

 High repeatability of results 

 Resist to corrosion 

 Audio and light alarms 

 Following the edges 

 High near surface resolution 

 No friction of probes 

 High sensitivity of  flaw detection 

 


