
ششمفصل   

 

 آزمون فراصوتی

 

Ultrasonic Testing 
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 مقدمه

vقطعات بودن معیوب شناسایی براي ضربه صداي طنین از استفاده :تاریخچه 

 

vفایرستون توسط بار اولین براي آن بازتاب بررسی و ماده سمت به فراصوت امواج ارسال 

 

v با فراصوت امواج از استفاده با باال حساسیت با داخلی و سطحی ریز عیوب شناسایی امکان 

 باال فرکانس

 

v غیرمخرب هاي بازرسی براي روش این گسترده بسیار کاربرد   
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 تاریخچه
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 کاربردهاي فراصوت
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Ultrasonic machining 

ultrasonic cleaning  

Ultrasonic welding  



 مفاهیم اولیه

vارتعاشات انتشار از که هستند مکانیکی امواج :صوتی امواج 

 .آیند می وجود به ماده ذرات االستیکی 

 

 

vگویند را هرتز 20000 از بیشتر فرکانس با صوتی امواج :صوت فرا امواج. 

vمگاهرتز 25 تا 0/5 فرکانس محدوده از فراصوت امواج با غیرمخرب هاي بازرسی در  
 .شود می استفاده

vقابل جذب بدون( فلزات در بویژه مایعات و جامدات در فراصوت امواج انتشار امکان 

 )مالحظه

vامواج سطحی، امواج ،)برشی( عرضی امواج ،)فشاري( طولی امواج :صوتی امواج نواعا 
  اي صفحه
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هاي صوتی طیف  

Acoustic Spectrum 

 0       10       100      1K       10K      100K    1M     10M   100M  

Sonic / Audible 

Human 

16Hz - 20kHz 

Ultrasonic  

> 20kHz = 20,000Hz 

Ultrasonic Testing 

0.5MHz - 50MHz  

Ultrasonic : Sound with frequency above 20 KHz 



 UTمبناي کار در 

vقطعه داخل در آن انتشار چگونگی بررسی و قطعه داخل به فراصوتی امواج ارسال 

 

vو اول محیط مشترك فصل در آن از بخشی یا تماما عیب با امواج برخورد محض به 
 .یابد می انعکاس دوم محیط
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 صوت

vصوت هاي مشخصه: 

üواحد( موج طول: m، mm(:   

 

 

üواحد( فرکانس: Hz، cps(: 

 

 

üواحد( سرعت: m/sec(: 
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Velocity 

Frequency 

Wavelength 

One cycle 
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(Frequency ( فرکانس  

• Frequency: Number of cycles per second 

1 second 

1 cycle per 1 second = 1 

Hertz 

18 cycle per 1 second = 

18 Hertz 

3 cycle per 1 second = 3 

Hertz 

1 second 1 second 

THE HIGHER THE FREQUENCY THE SMALLER THE WAVELENGTH 
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(Velocity (سرعت   

• The velocity of sound in a particular material is CONSTANT 

• It is the product of DENSITY and ELASTICITY of the material 

• It will NOT change if frequency changes (only the wavelength 
changes 

• Examples: 

  V Compression in steel  : 5960 m/s 

  V Compression in water  : 1470 m/s 

  V Compression in air :   330 m/s 

 

STEEL WATER AIR 

5 M Hz 



 انواع امواج صوتی

vطولی موج )Longitudinal waves( 

 

 

 ضخامت که محیطی در طولی موج انتشار سرعت
 :است ارتعاشی حرکت موج طول از بزرگتر آن

 

 

 

 ضخامت که محیطی در طولی موج انتشار سرعت
 :است ارتعاشی حرکت موج طول از کمتر آن
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 انواع امواج صوتی

vعرضی موج )Transversal waves( 
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 انواع امواج صوتی

vسطحی موج )Rayleigh waves( 
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 انواع امواج صوتی

vاي صفحه موج )Lamb or plate waves( 

 

 

 

 متقارن اي صفحه موج                

 

 

 

 

 

 نامتقارن اي صفحه موج                
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 رفتار صوت در مرز مشترك دو محیط

vعبور و بازتاب   
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% Sound Reflected + % Sound Transmitted = 100% 

• Steel 46.7 x 106  

• Water 1.48 x 106 

• Air  0.0041 x 106 

• Perspex 3.2 x 106 

 رفتار صوت در مرز مشترك دو محیط

16 

Steel 

Air 
Steel 

Air 

Steel 

Steel Aluminum 

Steel 

Large Acoustic Impedance Ratio Large Acoustic Impedance Ratio 

No Acoustic Impedance Difference Small Acoustic Impedance 

Difference 

vعبور و بازتاب   



 رفتار صوت در مرز مشترك دو محیط
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vعبور و بازتاب   

 رفتار صوت در مرز مشترك دو محیط

vشکست و بازتاب 
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 رفتار صوت در مرز مشترك دو محیط

vشکست و بازتاب 
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Ø شود می گفته دیگر حالت به حالتی از صوتی موج تبدیل به :تبدیل حالت 

Ø اولیه بحرانی زاویه )first critical angle(: موج فقط آن از بیش در که تابشی زاویه 
 .شود دوم محیط وارد عرضی

Ø ثانویه بحرانی زاویه )second critical angle(: برشی موج زاویه آن، در که تابشی زاویه 
 .برسد درجه 90 به کرده عبور

 

 سرعت صوت و چگالی فلزات و غیرفلزات

20 

solid - metals 

Substance 
Density 

(g/cm3) 

Vl 

(m/s) 

Vs 

(m/s) 

 Aluminum, rolled 2.7 6420 3040 

 Beryllium 1.87 12890 8880 

 Brass (70 Cu, 30 Zn) 8.6 4700 2110 

 Copper, annealed 8.93 4760 2325 

 Copper, rolled 8.93 5010 2270 

 Gold, hard-drawn 19.7 3240 1200 

 Iron, Armco 7.85 5960 3240 

 Lead, annealed 11.4 2160 700 

 Lead, rolled 11.4 1960 690 

 Molybdenum 10.1 6250 3350 

 Monel metal 8.90 5350 2720 

 Nickel 8.9 6040 3000 

 Platinum 21.4 3260 1730 

 Silver 10.4 3650 1610 

 Steel, mild 7.85 5960 3235 

 Steel, 347 Stainless 7.9 5790 3100 

 Tin, rolled 7.3 3320 1670 

 Titanium 4.5 6070 3125 

 Tungsten, annealed 19.3 5220 2890 

 Tungsten Carbide 13.8 6655 3980 

 Zinc, rolled 7.1 4210 2440 

solid- - non metal 

 Substance 
Density 

(g/cm3) 

Vl 

(m/s) 

Vs 

(m/s) 

 Fused silica 2.2 5968 3764 

 Glass, Pyrex 2.32 5640 3280 

 Glass, flint 3.88 3980 2380 

 Lucite 1.18 2680 1100 

 Polyethylene 0.90 1950 540 

 Polystyrene 1.06 2350 1120 

 Resin, epoxy 1.2  2600  1100 

 Perspex 1.18 2730  1430  

 Polyamide 1.1 2400  1150  

 Polyester 1.06  2350 1150  

 Paraffin 0.83 2200  -  

liquids 

Substance Formula 
Density 

(g/cm3) 

Velocity  

(m/s) 

 Acetone C3H60 0.79 1174 

 Benzene C6H6 0.870 1295 

 Castor oil C11H10O10 0.969 1477 

 Chloroform CHCl3 1.49 987 

 Ethanol amide C2H7NO 1.018 1724 

 Ethyl ether C4H10O 0.713 985 

 Ethylene glycol C2H6O2 1.113 1658 

 Glycerol C3H8O3 1.26 1904 

 Water (distilled) H2O 0.998 1496.7 



 رفتار صوت در مرز مشترك دو محیط

vکنید محاسبه اي گونه به طولی صوتی موج یک براي را تابش زاویه محدوده :مثال 

 محیط با مشترك مرز به برخورد و )پلیمري شیشه( اول محیط در انتشار از پس که

 انتشار عرضی موج صورت به فقط آن در و شده دوم محیط وارد بتواند )فوالد( دوم

 .یابد
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 هاي صوتی حوزه

vکور حوزه )dead zone( 

vنزدیک حوزه )near zone( 

vدور حوزه )far zone( 
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 هاي صوتی حوزه

vگسترش زاویه بر مختلف عوامل تاثیر 

23 

1 M Hz 5 M Hz 

1 M Hz 

5 M Hz 

 هاي صوتی حوزه

vپروب یک براي فوالد در انتشار زاویه و نزدیک منطقه طول محاسبه :مثال 

   :10mm کریستال قطر با 5MHz فشاري
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 شدت صوت

vسطح واحد از که صوت انرژي مقدار :تعریف )cm21( انتشار جهت بر عمود اي صفحه از 

  )ثانیه رب وات :واحد( .گذرد می )ثانیه( زمان واحد در صوت

vبل و بل دسی )dB و B(: بیان را شدت دو بین نسبت که است بعد بدون واحد یک 

 .رود می کار به مرجع دو بین صوت شدت گیري اندازه براي و کند می
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 تضعیف امواج صوتی

vپراکندگی: 

üتضعیف عامل مهمترین 

üها ناهمگنی وجود دلیل به 

 

vجذب: 

üحرارت به صوتی انرژي از بخشی تبدیل   

 

vواگرایی: 

üفشار کاهش نتیجه در و منبع از فاصله افزایش با صوتی امواج دسته مقطع سطح افزایش  

 سطح واحد در صوتی موج
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vفراصوتی دستگاه 

 

 

 

 

vاي زاویه یا قائم( پروب( 

vواسط ماده )couplant( 

vکالیبراسیون بلوك 
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 UTتجهیزات الزم جهت انجام آزمون 

 کردن خامش و روشن کلید -1

 باتري میزان دهنده نشان عقربه -2

 وضوح تنطیم -3

 CRT صفحه -4

 فرستنده پروب اتصال محل -5

 پروب نوع و تست روش انتخاب کلید -6

 گیرنده پروب اتصال محل -7

 )کوچک و بزرگ تغییرات( گیري اندازه عمق کنترل -8,9

 عالئم افقی مکان تغییر براي صفر نقطه کنترل -10

 )کوچک و بزرگ تغییرات( حساسیت -11,12

 ورودي پالس قدرت -13,14

 اضافی عالئم حذف -15

 مانیتور دریچه مکان تغییر -16

 مانیتور دریچه پهناي تغییر -17

 مانیتور راهنماي المپ -18

 پذیري تفکیک انتخاب کلید -19
28 

 دستگاه فراصوتی 
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 دستگاه فراصوتی

 )  cathode ray tube) (CRT(لوله اشعه کاتد 

سیستم نشان دهنده یک دستگاه فراصوتی است و اطالعات مربوط به لوله اشعه کاتد  

 دهد و دامنه امواج را نشان می) فاصله(زمان عبور 

 هاي فراصوتی انواع پروب

vپیزوالکتریک )piezoelectric( 

vخازنی )capacitive( 

vآکوستیک-الکترومغناطیس )EMAT( 

vلیزر )laser( 

vمگنتوستریکشن )magnetosctriction( 

vفازي هاي آرایه )phased arrays( 

30 



 مواد پیزوالکتریکی و خواص آنها

vپیزوالکتریک ماده اولین :کوارتز 

vو اولتراسونیک موج تولید براي براي پیزوالکتریک معکوس اثر و پیزوالکتریک اثر از 

 .شود می استفاده اولتراسونیک موج دریافت هم

31 

 هاي پیزوالکتریک پروب

vها پروب ساختمان 

üپشتی ماده 

üپیزوالکتریک کریستال 

üکریستال جلوي ماده 

 

 

 

vپالس 

32 Short pulse, 1 or 2 cycles Long pulse 12 cycles 



 هاي پیزوالکتریک انواع پروب

33 

 دار زاویه پروب نرمال  کریستال دو پروب نرمال  کریستال تک پروب

 هاي پیزوالکتریک انواع پروب

vنرمال یا عمودي کریستال تک پروب 

     )normal probe, normal-beam transducer( 
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Phased array 



  هاي پیزوالکتریک انواع پروب

vپروب( نرمال یا عمودي کریستاله دو پروب T/R( )double crystal probe or transducer( 
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Øسطح یه نزدیک عیوب شناسایی 

Øسنجی ضخامت 

 

 هاي پیزوالکتریک انواع پروب
 

vدار زاویه پروب 

    )angle-beam probe or transducer( 
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Øدهنده نشان که صوتی پرتو محور :پروب ایندکس 

 .شود می حک پروب کنار در و است صوت فشار حداکثر

Øپروب زاویه )RT( 2 فاکتور و tan(RT) در فقط 

 معتبر عرضی امواج براي m/s 3230 سرعت با موادي

 .است

Øصفحه روي نتایج CRT زاویه که است معتبر وقتی RT 

 .باشد 33/2° از بزرگتر

Ø80° ،70° ،60° ،45° ،35° پروب زوایاي معموال، 

 .گیرد می قرار استفاده مورد )سطحی امواج پروب( °90

Øدار زاویه هاي پروب از استفاده در مهم فاکتور یک 

 .است جهش فاصله



 هاي پیزوالکتریک انواع پروب
 

vدار زاویه پروب 

    )angle-beam probe or transducer( 
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 )skip distance(فاصله جهش 

 )couplant(ماده انتقال دهنده موج فراصوت 

 با زیادي اختالف نباید دهنده انتقال ماده امپدانس .1
 .باشد داشته قطعه امپدانس

 

 باشد داشته مناسبی کاري روغن خاصیت .2

 

 ندهد واکنش کاوشگر سطح یا و قطعه سطح با .3

 

 کامل طور به را کاوشگر سطح و قطعه سطح فضاي بتواند .4
 .کند پر
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 نوع نمایش

vروبش نمایش A 

 

 

 

 

vروبش نمایش B 

 

 

 

 

vروبش نمایش C 

 

 

 

 

39 

 نوع نمایش

vروبش نمایش A 
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 هاي بازرسی روش

vاکو-پالس( بازتابی روش( 

 

 

 

 

 

vامواج انتقال( عبوري روش(   
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 )نرمال( عمودي پروب

 دار زاویه پروب

 کریستاله دو پروب

 )نرمال( عمودي پروب

 دار زاویه پروب

 )بر اساس روش پیوند پروب با قطعه کار(بازرسی هاي  روش
 

vمستقیم تماس روش 

 

 

vوري غوطه روش 

 

 

 

 

vاي حوضچه روش 

vالستیکی چرخ از استفاده روش 
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 هاي آلتراسونیک انتخاب پارامترهاي مختلف مربوط به پروب

 

vتست روش انتخاب 

 

 

vتابش جهت انتخاب 

 

 

vتست فرکانس انتخاب 

 

 

vترنسدیوسر اندازه انتخاب 
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 ها تشخیص نقص

vباریکه امتداد بر عمود نقص 

 

 

 

 

vاي صفحه غیر هاي نقص 
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  بدون نقص

 ریزتخلخل

   نقص کوچک   نقص بزرگ

 نقص بیضوي

 دار نقص زاویه



 ها تشخیص نقص
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 اکو-روش پالس

 

 

 روش انتقال امواج

 

 

 ها تشخیص نقص
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 اکو-تاثیر عمق و اندازه عیوب در روش پالس

 

 

 

 

 

 اکو-مقایسه دو عیب با سطح صاف و خشن در روش پالس

 

 



 ها تشخیص نقص
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 ها تشخیص نقص
 

vضخیم صفحه در جداالیگی   

 

 

 

 

 

 

 

vنازك صفحه در جداالیگی  
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 ها تشخیص نقص
 

vاتصاالت هاي نقص 

 

 

 

 

 

vضخامت گیري اندازه 
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 قطعات مرجع کالیبراسیون
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 قطعات مرجع کالیبراسیون
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 اي هاي کالیبراسیون پله گوه

4/5/7 step blocks 

ASTM E797 

 قطعات مرجع کالیبراسیون
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ASTM Distance Amplitude  

Set of 19 

• ASTM E127 

• ASTM E428 

 

ASTM Area Amplitude 

 Set of 8 

• ASTM E127 

• ASTM E428 

ASTM Distance/Area Amplitude 

 Set of 10  

• ASTM E127 

• ASTM E428 



 قطعات مرجع کالیبراسیون
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  V1آزمایشات با استفاده از پروب امواج طولی و بلوك 
 )کالیبره کردن پایه زمانی بر حسب ضخامت فوالد(
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 V1آزمایشات با استفاده از پروب امواج طولی و بلوك 
 )فایرخطی بودن آمپلی کنترل (
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 V1آزمایشات با استفاده از پروب امواج طولی و بلوك 
 )آلتراسوینکقدرت نفود موج بررسی (
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 V1آزمایشات با استفاده از پروب امواج طولی و بلوك 
 )نسبیحساسیت کنترل (
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 V1آزمایشات با استفاده از پروب امواج طولی و بلوك 
 )مردهناحیه کنترل (
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 V1آزمایشات با استفاده از پروب امواج طولی و بلوك 
 )پذیريقدرت تفکیک کنترل (
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 V1و بلوك عرضی آزمایشات با استفاده از پروب امواج 
 )پروبایندکس تعیین (
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 V1و بلوك عرضی آزمایشات با استفاده از پروب امواج 
 )تعیین زاویه پروب(
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  V2آزمایشات با استفاده از پروب امواج طولی و بلوك 
 )کالیبره کردن پایه زمانی بر حسب ضخامت فوالد(



` 
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  V2آزمایشات با استفاده از پروب امواج عرضی و بلوك 
 )کالیبره کردن پایه زمانی بر حسب ضخامت فوالد(

 میلیمتر 100کالیبراسیون براي 

 میلیمتر 125کالیبراسیون براي 
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  V2آزمایشات با استفاده از بلوك 

 وسیله پروب نرمال تنظیم حساسیت به

 تعیین محل ایندکس پروب

 وسیله پروب مایل تنظیم حساسیت به

 تعیین زاویه پروب مایل



 بازرسی جوش
 تست ریشه جوش

65 
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 بازرسی جوش
 تست تنه جوش 



 بازرسی جوش
 هاي عرضی تست ترك

67 

عرضی در جوش با سطح صافهاي  تست ترك عرضی در جوش با سطح ناصافهاي  تست ترك   

 بازرسی جوش
 تشخیص نوع عیوب

68 

 ارزیابی عیب مسطح با گردش پروب

 ارزیابی عیب کروي با گردش پروب

 ارزیابی عیب مسطح با گردش پروب حول محور خود



 بازرسی جوش
 Tandemتکنیک 

69 

 مزایا

vهزینه کم و سریع روش 

vداخلی و زیرسطحی عیوب شناسایی قابلیت 

vخطر بی و امن روش 

vباال حساسیت با ریز عیوب و اي صفحه عیوب شناسایی 

vعیوب عمق بودن گیري اندازه قابل 

v باتري نیروي با روش این تجهیزات بودن استفاده قابل 

vروش این تجهیزات بودن پرتابل   

70 



 معایب

vکافی دانش با و تجربه با اپراتور به یازن 

vسطح روي پروب حرکت و دادن قرار جهت باال سطحی کیفیت با سطوح به نیاز 

vحجمی عیوب تشخیص دشواري 

vدهنده انتقال ماده شدن آلوده احتمال 

vتجهیزات اغلب در نتایج دائمی ثبت امکان عدم    

71 

 کاربرد

vو کامیون قطار، هواپیما، هاي چرخ بازرسی ... 

vاي زاویه پروب بوسیله لوله خطوط در محیطی هاي جوش بازرسی 

vمختلف هاي جوش بازرسی 

vها لوله ضخامت گیري اندازه و گرم آهنگري فوالدي هاي لوله بازرسی 

vبخار دیگ هاي لوله خوردگی گیري اندازه 

vهوافضا صنایع و هوایی صنایع در قطعات عیوب هاي بازرسی 

vگاز و نفت پاالیش و استخراج تجهیزات و انتقال خطوط اي دوره هاي بازرسی 

v......   
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 هاي نوین آزمون فراصوتی روش

 آزمون فراصوتی آرایه فازي 

PHASED ARRAY ULTRASONIC 
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 تاریخچه آرایه فازي

74 

Ø 1980 سال در بزرگ ابعاد و حجم در فازي آرایه اولیه هاي دستگاه ساخت 

Ø2002 سال در فازي آرایه پرتابل دستگاه اولین ساخت 

 



 معرفی روش آرایه فازي
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 اصول فیزیکی
 تداخل امواج
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Out

  

 

 

 تداخل ویرانگر

 تداخل سازنده

 هاي کامال هم فاز موج
 )in phase( 

 هاي کامال نا هم فاز موج
 )out of phase( 

 هایی که کامال هم فاز یا ناهمفاز نیستند موج



 اصول فیزیکی
 امواجتداخل 
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اي الگوي تداخل منبع دو نقطه  

 ترنسدیوسر آرایه فازي
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 چگونگی تولید پالس و دریافت آن در یک دستگاه آرایه فازي



 انواع روبش

79 

دار همگرا کردن دسته پرتو در یک برخورد زاویه  همگرا کردن دسته پرتو در یک برخورد عمود   

 الگوهاي اصلی کنترل کامپیوتري روبش دسته موج
 )Electronic Scanning(روبش الکترونیکی 

80 



 الگوهاي اصلی کنترل کامپیوتري روبش دسته موج
 همگرایی در عمق به روش دینامیکی

)Dynamic Depth Focusing (DDF)( 
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 الگوهاي اصلی کنترل کامپیوتري روبش دسته موج
 )Sectorial Scanning(اي  روبش زاویه

82 



 هاي آرایه فازي انواع پروب
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 هاي آرایه فازي انواع پروب
 ها کفشک پروب

84 



 هاي آرایه فازي انواع پروب

85 

اي روبش خطی توسط باریکه زاویه 86  

 ارایه نتایج آرایه فازي
 )B-scan( Bیا روبش ) linear scan(روبش خطی 

عمود روبش خطی توسط باریکه   
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 ارایه نتایج آرایه فازي
 )C )C-scanروبش 
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 ارایه نتایج آرایه فازي
 )B-scan( Bروبش و  )D-scan( Dروبش ، )C )C-scanروبش 
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 ارایه نتایج آرایه فازي
 )S )S-scanروبش 
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 ارایه نتایج آرایه فازي
 هاي تصویري ترکیبی قالب



 آرایه فازي  ها و مزایاي  محدودیت

91 

 مزایاي روش آرایه فازي

ü اختیار داشتن یک سند دائمی از کلیه مراحل بازرسی و اسکندر 

ü همزمانتصویر نمایشB-Scan  و C-Scan    در صفحه نمایش 

ü سه تصویر نمایشSide View ،Top ViewوEnd View  از عیب 

ü ناپیوستگیبررسی دقیق عمق و اندازه امکان 

ü سرعت بازرسیافزایش 

ü ضریب اطمینان بازرسیافزایش 

ü حرکت مکانیکی پراب در بازرسی قطعات با حجم باالکاهش 

ü این روش دسترسی به دو طرف قطعه کار ضروري نبوده و با دسترسی به یک طرف قطعه کار نیز بازرسی در

 .شودانجام می 

üدبه دلیل قابلیت نفوذ زیاد صوت، امکان بازرسی قطعات ضخیم میسر می باش.  

 

 روش آرایه فازي هاي حدودیتم

ü روش فقط براي موادي قابل استفاده است که امکان عبور صوت از آنها وجود دارداین. 

ü میلی متر دارند استفاده می شود 6این روش براي جوشهاي شیاري که ضخامت بیشتر از از. 

ü گران تر نسبت به دیگر روش هابسیار. 

 فازي  آرایه کاربرد 
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ü لوله هابازرسی 

ü مواد کامپوزیت و قطعات آهنگري شدهبازرسی 

ü مواد جوشکاري شده و جو ش هاي آستنیتیبازرسی 

ü قطعات پیچیده مثل توربین و ناز ل هاي راکتوربازرسی 

ü جوش لیزربازرسی 

ü و انداز ه گیري ترك خوردگی تنشی در رتور توربینشناسایی 

ü جوش لوله آستنیتی با قطر کمآزمون 

ü هنگام سرویس لوله براي ترك خوردگی تنشیآزمون 

ü جوش لب به لبآزمون 

üآزمون جوشT   سازه هاي پلشکل 

ü ترك خوردگی ناشی از هیدروژنشناسایی 

ü خوردگی فالنج زیر واشرشناسایی 

ü نازلبازرسی 

ü محور و شفتآزمون 

ü پیچ هاي اتصاالتآزمون 



 هاي نوین آزمون فراصوتی روش

 )TOFD(روش زمان پرواز پراش 

TIME OF FLIGHT DIFFRACTION 
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 TOFDتاریخچه روش 

94 

Ø روش TOFD یافت توسعه 1982 سال در و شد مطرح 1978 تا 1972 هاي سال در. 

Øشد گرفته کار به اتمی فشار تحت آب راکتور مخزن یک دیواره بازرسی براي بار اولین   

 



 TOFDاصول روش 
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 TOFDاصول روش 
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 TOFDارائه نتایج در 

97 

98 

B-SCAN 

D-SCAN 

 TOFDارائه نتایج در 



 TOFDمزایاي روش 

99 

ü باالي تشخیص عیباحتمال 

üنرخ پائین اشتباه 

üدقت باالي اندازه گیري موقعیت عیب 

üدقت باال در اندازه گیري طول عیب 

ü ارزیابی درستی و بی عیبی جوش رويCRT در زمان حرکت پروب روي قطعه و ارزیابی اطالعات 

üمحاسباتی کردن تمام نتایج و اطالعات بازرسی و ذحیره کردن آنها 

üجلوگیري از توقف تولید با بازرسی در حین سرویس بدون ایجاد مزاحمت براي سایر بخشها 

ü جایگزینیعدم توقف تولید به علتTOFD   جاي رادیوگرافی و عدم احتیاج به تخلیه پرسنل از محیطبه 

ü امکان انجامTOFD برروي تمامی نواحی در دسترس به علت داشتن تجهیزات قابل حمل 

ü کاهش هزینه ها در صورت اعمالTOFD   در حین ساخت، چرا که قادر به تشخیص و تمییز دادن عیوب قبل

سرویس و بعد از سرویس میباشد این به آن معناست که سیستم مدت زمان بیشتري در تولید خواهد ماند و 

 .از امنیت کافی برخوردار است

üامکان محاسبه و ارزیابی بسیار سریع سیگنالها با سیستم اتوماتیک و نرم افزارهاي پیشرفته 

üمناسبترین و کارآمد ترین روش جهت جایگزینی در صورت زمان بر بودن استفاده اشعه ایکس و گاما 

 TOFDکاربرد روش 
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üمورد صنعتی تجهیزات و قطعات و مخازن و فشار تحت ظروف لوله، خطوط در جوش کنترل و بازرسی 

 هوافضایی و نیروگاهی اي، هسته پتروشیمی، و گازي نفتی، واحدهاي در استفاده

ü،ساخت  فرآیند طول در جوش عیوب ارزیابی و مستندسازي شناسایی 

üحساس تجهیزات و قطعات جوش سرویس هنگام پایش 


