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  Phased arrayلتراسونيك اتوماتيك با تجهيزات نوين آبازرسي 

  

با استفاده از ). ۱شكل ( استفاده مي شودphased arrayبه منظور اجراي بازرسي جوش خطوط لوله از تجهيزات مبتني بر تكنيك 

هاي خطوط لوله را  از مشكالت ذاتي راديوگرافي اجتناب مي شود كه اين امر امكان اجراي بازرسي درز جوشاين روش 

 فراهم  و خطرات ناشي از آن محدوديت ناشي از رعايت جوانب ايمني مربوط به پرتوگيريهمزمان با كار تيم جوشكاري و بدون

     . باشد هاي پر تردد يا مجاور جاده نيز بدون ايجاد مزاحمت در تردد قابل اجرا مي  اين در مقايسه با پرتونگاري در محل.نمايد مي

 زمان ممكن و ترين وتاهتوان نتايج را به صورت آني مالحظه نمود و در صورت نياز در ك  ديگر با استفاده از اين روش مياز سوي

در نتيجه عمليات اجراي خط لوله . هاي معيوب توسط تيم جوشكاري اقدام نمود با حداقل اتالف وقت نسبت به تعمير جوش

  .يابد بدون وقفه ادامه مي

  

  ) پرتقالISQشركت (  براي بازرسي جوش خطوط لوله به جاي راديوگرافيPhased Array  از سيستم بازرسي آلتراسونيك اتوماتيك استفاده۱شكل

  

شود كه با نظم  ها استفاده مي از چيدماني از المان ،)الماني(جزئيتك يا مبدل  به جاي استفاده از پروب  Phased arrayدر تكنيك 

مشخص تحريك شده و قادر به ارسال و دريافت امواج آلتراسونيك اند و با ترتيب زماني  مشخصي در كنار هم قرار گرفته

هر كريستال به عنوان منبع خطي امواج استوانه اي شكل عمل كرده و .  استعرض هر المان بسيار كوچكتر از طول آن .  باشند مي

 با اعمال همزماني و تاخير  بنابراين مي توان.آورد ها جبهه موج كلي را به وجود مي برهمكنش امواج حاصل از تك كريستال

  )۲شكل (اي مناسب با قابليت هدايت و تمركز  براي دسته پرتو رسيد هاي موج كوچك به فاز و دامنه زماني جبهه
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  Phased arrayها، جبهه موج و تاخير زماني در پروب   شماتيك چيدمان المان۲شكل

  

ها در  كامپيوتري هر كدام از المان)  دامنه و تاخير(  قابليت تحريكPhased arrayهاي اصلي تكنولوژي آلتراسونيك  يكي از مشخصه

 به اين .شود  ميتمركزقابل ته پرتو آلتراسونيك ستحريك المان هاي پيزوكامپوزيت منجر به توليد د. پروب متشكل از چندين المان است

هاي را  توان ناپيوستگي به اين ترتيب مي. رجه به داخل قطعه ارسال نمود د۷۰ تا ۳۰توان امواج آلتراسونيك  را در گستره حدودا  ترتيب مي

  )۳شكل (مودنها شناسايي  گيري تقريبا در تمامي جهت

  

  

پرتو براي پروب تك كريستال تك جهتي است ). راست(المانيو چند ) چپ(كريستال هاي تك   شناسايي عيوب بد جهت با پروب۳شكل 

هاي آرايه فازي عيوب با جهات مختلف قابل   با پروب بنابراين.اي است  تمركز يافته و چند زاويهPhased Arrayدر حاليكه براي پروب 

  .شناسايي است

  

همچنين شناسايي عيوب . كند  استفاده ميcreeping wavesبراي شناسايي عيوب نزديك به سطح سيستم نوعي از امواج سطحي به نام 

  .گردد  از دو طرف خط جوش انجام ميSectorial scanداخلي با اسكن قطاعي يا 

  

    .)۴شكل ( نشان دادC يا A ،B اسكن  توان به صورت نمايش  را ميPhased arrayنتايج بازرسي با آلتراسونيك 
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  . سمت راستA-Scanپايين و نمايش  B-Scan باال، نمايش C-Scanنمايش . Phased Array نمايش نتايج بازرسي ۴شكل 

  

كنيك عبارتند از سرعت باالي بازرسي، امكان اتوماتيك كردن بازرسي، نمايش و گزارش نتايج، امكان بازرسي فوالدهاي مزاياي اين ت

  .آستنيتي و بازرسي قطعات با شكل پيچيده

ي به نتايج عدم استفاده از تابش راديواكتيو، سرعت بيشتر بازرسي و دسترسي آن در مقايسه با تكنيك راديوگرافيمزاياي اصلي اين روش  

 در شناسايي عيوب نسبت AUT مزيت مهم ديگر حساسيت بيشتر روش .بازرسي در حين اجراي بازرسي از طريق نرم افزار كامپيوتري است

  .به روش راديوگرافي معمولي و حتي راديوگرافي ديجيتال است

  

  


