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 التراسونیک پیشرفتهبا استفاده از روش جوش بازرسي 
Phased Array Testing (Sonatest – Veo+) 

 

 

 آشنایي با روش: 

 

از چندین پيزوالكتریك در كنار استفاده با  باشد. در این سيستمروش از جدیدترین متدهاي بازرسي التراسونيك مياین 

است. در مدههاي غيرمخرب بوجود آتحولي در تست ،هاي قويیكدیگر جهت ارسال و دریافت امواج به كمك پردازنده

از  ،همچون روش معمول التراسونيك روشاین از بازرسي جوش 

شود با امواج فراصوتي جهت تشخيص و بررسي عيوب استفاده مي

-هاي چند المانه جایگزین پراباین روش پراباین تفاوت كه در 

المانه گردیده و استفاده از اسكن الكترونيكي ضمن كاهش هاي تك

 شود. زمان بازرسي ، جایگزین اسكن مكانيكي مي

 

 

 

 هاتوانمندی: 

 

در اختيار داشتن یك سند دائمي از كليه مراحل بازرسي و  .1

 اسكن 

تطبيق با نتایج توانند كل طول جوش را جهت بازرسين مي .2

 .شده مجددا تفسير نمایندهئارا

در  A-Scan ,C-Scan, B-Scanنمایش تصویر همزمان  .3

 صفحه نمایش 

از  يوجود این تصاویر یك د.نباشتصاویر هر سه اسكن بصورت فایل یا چاپي قابل ارائه مي ،مراه گزارشاته به .4

  .باشدها جهت تشخيص مناسب عيوب ميمهمترین مزیت

 از عيب Top View, Side Viewو  End Viewنمایش سه تصویر  .5

 امكان بررسي دقيق عمق و اندازه ناپيوستگي  .6

 عدم نياز دسترسي به دو طرف قطعه كار  .7

 امكان بازرسي قطعات ضخيم  .8

 ) با ابزار شكست الكترونيكي( تغيير زوایاي تابش با یك پروب .9

 امكان بازرسي اشكال پيچيده .11
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 انواع عيوب جوشحساسيت خوب نسبت به تشخيص  .11

 قابليت ارائه گزارش تعميراتي بر اساس حد تعيين شده توسط كارفرما .12

 سيستم افزار منرتوسط  تمام رنگي قابليت ارائه گزارش دیجيتالي و چاپي .13

 در روز با سه شيفت كاري متر 151و حداكثر  در یك شيفت كاري متر 51تا  11 با سرعت آزمونقابليت انجام  .14

 

 :کاربردها 

 

خطوط لوله، ظروف تحت فشار و مخازن جوش در بازرسي و كنترل 

قطعات و تجهيزات صنعتي مورد استفاده در واحدهاي نفتي، گازي 

 . یيو هوافضا و پتروشيمي، نيروگاهي

 

 

 

 های اقتصادیشاخص: 

 

 گرافي:در صورت جایگزیني با روش رادیو .1

 افزایش سرعت بازرسي  .1,1

تواند در زمان پيشبرد پروژه تاثير محسوسي این روش به لحاظ راندمان كاري بسيار كاربردي بوده و مي

ساعته از مرحله شروع تا  24مقایسه حتي یك سرجوش نياز به طي یك چرخه  ه عنوانداشته باشد. ب

ساعت زمان انجام تست و  یككه این زمان در این روش به حد اكثر  داردتفسير در تست رادیوگرافي 

 . یابدكاهش ميتفسير 

 كاهش موثر خطرات ایمني  .1,2

این روش بسيار  ،گذاري ایمنياز نقطه نظر سياست 

ساده بوده ولي در روش رادیوگرافي، محدوده زیادي از 

بایست از افراد عادي تخليه شده و همچنين كارگاه مي

بایست نگاري با توجه به خطرات جاني زیاد ميپرتو

این همواره تحت نظارت بخش ایمني انجام گردد. در 

روش خطرات ایمني صرفا به خطرات طبيعي و محيطي 

هاي ایمني اي از مسئوليتمحدود شده و بخش عمده

بوده و این امر موجب انجام كار در تمام ساعات امكانپذیر  ،با توجه به عدم محدودیت ایمني. گرددمرتفع مي

شود و همچنين بازرسين محترم این امكان را دارند كه در صورت لزوم جهت بهبود زمان پيشرفت پروژه مي

 داشته باشند.  رنظارت در كارگاه حضو
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 عدم نياز دسترسي به دو طرف قطعه كار  .1,3

س باشد كه در بایست دو طرف جوش جهت نصب فيلم و قرار گرفت چشمه دستردر روش رادیوگرافي مي

 شود. این روش ضروري نبوده و با دسترسي به یك طرف قطعه كار نيز بازرسي انجام مي

 امكان بازرسي قطعات ضخيم  .1,4

روش این هاي پایين و قابليت نفوذ باالي صوت در هاي رادیوگرافي به ضخامتبا توجه به محدودیت چشمه

 .باشدامكان بازرسي قطعات بسيار ضخيم نيز ميسر مي

تواند همزمان با بازرسي آغاز اي كه عمليات تعميراتي ميارائه گزارش در زمان اجراي عمليات بازرسي به گونه .2

 گردد.

  (… & API, ASME, ASTM)هاي بين المللي منطبق بودن بر كد و استاندارد .3

 این روش  مناسبپایين آمدن زمان بازرسي به دليل سرعت  .4

 

 

  دهي:گزارش 

 

افزاري توليد شده نرم ،از این سيستم صنعتيبراي استفاده  

را خاصي  ايزاویهي ارسالي در محدوده هااست كه داده

گزارش را زمان اجراي عمليات بازرسي كند و در پردازش مي

  .سازدآماده مي

 سهافزار ویژه دستگاه تهيه شده كه شامل گزارش كار با نرم

 باشد:بخش مي

(  ابتدایي هر گزارشصفحات  در این بخش ) بخش اول

 . باشدمعموال اطالعات اصلي در مورد آزمون موجود مي

 

اي از كليه در این بخش معموال اطالعات خالصه بخش دوم

نواحي مورد آزمون بصورت یك یا چند جدول گردآوري 

 شده است .

در این بخش معموال اطالعات هر ناحيه مورد  بخش سوم

 است . آزمون بصورت تفكيكي گردآوري شده


