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  اولين كنفرانس پتروشيمي ايران
 

           

  مقدمه اي بر بكارگيري روش نشر فراصوتي در بازرسي فني
 

  2 ، مجاهد جابري هفشجاني1علي كالكي
  بخش مكانيك مهندسي عمومي شركت آب نيرو پتروشيمي بندر امام و دانشگاه آزاد اسالمي

al@yahoo.com ikalaki 
 
 
  
 

  :چكيده 
بازرسي تمام حجم سازه تحت يك بارگذاري يكسان )   Acoustic Emission( يكي ازمهمترين فوائد بازرسي نشر فراصوتي

هدف اصلي اين مقاله ارائه تصويري از روش بازرسي . بوده و از سوي ديگر براي يافتن عيوب نيازي به اسكن موضعي سازه نيست
اصوتي با ديگر در اين مقاله ابتدا تفاوتهاي بازرسي به روش فر. نشر فرا صوتي و كاربردهاي آن در صنايع پتروشيمي مي باشد

. روشهاي معمول بازرسي مطرح شده و سپس ويژگيهاي ممتاز و متفاوت اين نوع بازرسي مورد مطالعه قرار گرفته است
همچنين دامنه كاربرد بازرسي نشر فراصوتي و محدوده عملكرد آن مطرح و در خصوص فن آوري اين روش و همچنين 

در خاتمه نيز مثالي از كاربرد اين روش بازرسي .  بحث گرديده استAE در امواج پارامترهاي اندازه گيري، اثركايزر و فليسيتي
  .بر روي تجهيزات نصب شده در پتروشيمي بندر امام ارائه شده است

  
       Acoustic Emissionبازرسي فني، نشر فرا صوتي، بازرسي غير مخرب،: واژه هاي كليدي 

   
  :مقدمه-1

در واقـع مـوج گـذراي    ) AE( نـشر فراصـوتي  ؛ر خصوص واژه شناسي آزمايشات غير مخـرب دASME -E1316 مطابق استاندارد 
عيوب وابـسته   .  ]1[االستيك توليد شده بواسطه آزاد سازي ناگهاني انرژي ازعيوب موضعي در مواد وسازههاي تحت تنش مي باشند                

ي از مهمترين منابع كالسـيك نـشر فراصـوتي          تغيير شكل پالستيك واستحاله هاي فاز     ،به پروسه هاي تغيير شكل مانند رشد ترك         
بعبارت ديگر منبع انرژي نشرفرا صوتي ميدان تنش االستيك در ماده است وبدون تنش هرگز نشر فرا صـوتي نخـواهيم                     . ]2[هستند
 وقتي .حركت ناگهاني در منبع، موج تنشي توليد كرده ، كه اين موج نيز باعث تحريك مبدل پيزو الكتريك حساس مي شود.  داشت

تنشي در ماده ايجاد مي شود بسياري از اين امواج انتشار پيدا كرده وسيگنالها در يك يا چند سنسور تقويت و در نهايت بـراي ثبـت        
موج اوليه آزادشده در منبع نشر فرا صوتي و شكل جابجايي موج اساسا يك تـابع  . اطالعات و نمايش داده ها ، اندازه گيري مي شوند        

عرض وارتفـاع پـالس اوليـه       .  بطور شماتيك اين فرايند را نشان مي دهد       ) 1(شكل.  با پيشروي فرآيند منبع ميباشد    پله اي متناسب    
عيوب و منابعي از قبيـل تركهـاي ميكروسـكوپي بـا رشـد سـريع وشكـستهاي                  .  بستگي به شرايط ديناميكي منبع توليد صوت دارد       
دامنه و انرژي پـالس اوليـه ،   . لس اوليه اي با طول موج كوتاه ايجاد مي نمايند        پا،ناگهاني كه اغلب در كسري از ثانيه كامل مي شوند         

                                                 
  كارشناسي ارشد مهندسي مواد ومتالورژي از دانشگاه صنعتي شريف-1
كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتي شريف-2  
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محدوده وسيعي را پوشش ميدهد بطوريكه از حركت نابجاييهاي خيلي ريز تا ايجاد ورشد تركهاي ماكروسـكوپي را ميتـوان بررسـي                      

  .نمود

  
  تصوير شماتيكي از فرايند نشر فرا صوتي-1شكل 

  
  :ر روشهاي بازرسيباسايAEمقايسه روش -2
.  در همه جهات منتشر ميشود و اغلب يك جهت قوي وابسته به طبيعـت سـياالن مـاده  وجـود دارد    AEموج اوليه منابع      

ايـن  .  شكل موج اوليه در خالل انتشار از بخش مياني، تغيير كرده وسيگنال خارج شده از سنسور تشابه كمـي بـا پـالس اوليـه دارد                       
عالقمنـد بـه آنـاليز       ،عمومـا پژوهـشگران   .  ا صوتي براي آناليز وبررسي عملكرد منبع بسيار مهم مـي باشـد            تغيير شكل موج نشر فر    

 لذا پژوهشگري كه مـي خواهـد شـكل      ، عالقمند به آناليز سازه ها و تجهيزات مي باشد         NDTوبررسي عملكرد منبع بوده وبازرسان      
امـا بيـشتر    .  رده وآناليز جزييات سيگنالهاي دريافتي را ترجيح مي دهـد         موج اصلي را تعيين كند از سنسورهاي باند پهن استفاده ك          

 ،كه در توسعه آماري روش نشر فرا صوتي سهم عمده اي دارند ، به جزئيـات دقيـق اتفـاق افتـاده در                        NDTبازرسان مواد وبازرسان    
ادر است برخي ويژگيهاي مـوج را آنـاليز كنـد ،            منابع ، نياز نداشته و لذا از سنسورهاي باند باريك و تجهيزات الكترونيكي كه فقط ق               

متداولترين .  البته الزم به ذكر است كه سنسورهاي فوق قادر به اندازه گيري صدها سيگنال در ثانيه مي باشند                 .  استفاده مي نمايند  
ارازيتهـاي مكـانيكي   بايد توجه كرد  در فركانسهاي پـايينتر پ     .  خواهد بود  (KHZ)300تا  100فركانس تشديد حسگرها در محدوده      

.  پس زمينه وجود خواهند داشت و در فركانسهاي باالتر موج سريعتر باريك شده ومحدوده آشكار سازي سنسور كوچكتر خواهد بـود                   
، از فركانسهاي باالتر    ) تست خطوط بخار در بويلرها    ( بطور خارق العاده اي باال باشند        ،در مواردي كه پارازيتهاي مكانيكي پس زمينه      

   . ]2[فاده مي شوداست
 در روش نشر فراصوتي ، حركت و جابجايي نقص درمواد اندازه گيري مي شود ، درحاليكه در ديگر روشهاي بازرسي هندسه و محل 

جهت به حركت در آمدن عيوب ، نيازمند اعمال تنش روي ساختار مي باشيم و AEدر روش .  عيب ساكن ، قابل اندازه گيري است
براي دستگاه هاي مختلف حداقل ( در صورتيكه امكان نصب حسگر به تعداد كافي .   نتايج قابل تكرار نمي باشندلذا در هر آزمايش

اما مشكل اصلي اين روش حساسيت شديد .  وجود داشته باشد انجام اين آزمايش امكان پذير مي باشد ) تعداد حسگر متفاوت است 
كوچكترين حركتي . نجام آزمايش ، دستگاه نسبت به صداهاي محيط ،كاليبره گرددلذا الزم است قبل از ا.  به صداهاي اطراف است

نشر فراصوتي يك پديده .  قابل تشخيص خواهد بود AE ميكرومتر جابجايي شود با روش 25در نقايص، كه منجر به حداقل 
زرسي براي مشخص كردن نواحي با اين نوع با. طبيعي است كه در محدوده وسيعي از ساختارها و مواد و فرايندها رخ مي دهد

 براي شناسايي دقيق تر طبيعت عيوب رشد يافته، بكار مي NDT مشكالت ساختاري استفاده شده و سپس ديگر روشهاي بازرسي

Archive of SID

www.SID.ir



  اولين كنفرانس پتروشيمي ايران
 

           
 به تنهايي و يا همراه AEبسته به مورد آزمايش ، پذيرش يا عدم پذيرش نمونه آزمايش ميتواند بر پايه بازرسي با روش . روند

  . ديگر باشدروشهاي
  : دربازرسي فنيAEمحدوده كاربرد روش -3

 برمبناي حركت نقايص و انرژي االستيك اطراف عيوب استوار است ، لذا محدوده كاربرد آن از حركت AEبا توجه به اينكه روش 
براي مطالعه تغيير شكل و  يك ابزارقوي AEدر آزمايشگاه، بازرسي .چند نابجايي تا اندازه گيري ارتعاشات زلزله ، گسترده مي باشد

 نحوه تغيير شكل مواد، نوع تخريب و ،شكست مواد است ، و پاسخي از واكنش و رفتار ماده تحت تنش كه مرتبط باميكرو ساختار 
  تردي و همگني ماده دو عامل مهم سودمند در قابليت نشر باال هستند، . شكست است را نشان مي دهد

  
  ]3[ گيري در امواج نشر فرا صوتيپارامترهاي قابل اندازه-2شكل 

  
در بازرسي . بعنوان مثال مكانيزم تغيير شكل يكي شدن ريز حفرات در فوالدهاي نرم ، به قابليت نشر پائين در آنها منجر مي گردد

:  اتصاالت لحيم شده و عمليات شكل دادن،حرارتي-اتصاالت فشاري، براي بررسي و كنترل جوش هاAEقطعات توليدي، روش 
 مي تواند در فرايندهايي كه به مواد تنش اعمال شده و AEدر كل بازرسي . و پرسكاري ، بكار مي رود) ميله(انند تابگيري شافت م

، ) خطوط لوله(اين روش در مخازن تحت فشار، تانكهاي ذخيره سازي، لوله كشي . تغيير شكل دائمي ايجاد ميگردد ، بكار رود
دار و محدوده اي از تجهيزات ديگر به كار يي، واحدهاي جانبي الكتريكي، پلها، كاميون هاي مخزنهواپيما و وسايل حمل و نقل هوا

زمانيكه فرايندهايي مانند ضربه، .  هم براي تجهيزات نو و هم براي تجهيزات درحال سرويس ، قابل استفاده استAEتست . مي رود
خوردگي و يا يك ترك، اتفاق مي افتد، آنها يك منبع صداي  براي يك فرايند AEسايش، سيالن و غيره، در طول بازرسي 

. ناخواسته را ايجاد مي كنند و فن آوري هاي زيادي براي تمايز و تشخيص اين منابع صوتي از ساير منابع ايجاد و توسعه يافته اند
كنترل آنها پروژه هاي غير عملي و نشدني  ميباشند و با شناسايي اين موانع و AEپارازيتها همواره يك مانع بالقوه در قابليت اجراي 

  .به محدوده عملي اين آزمايش منتقل ميشوند
اين تجهيزات  .   هرتز حساسيت بااليي دارد    1200تا  20 به هر نوع جابجايي و حركت در محدوده فركانس هاي عملي             AEتجهيزات  

 جريان و دگرگوني فازي را      - ضربه -)سايش( اصطكاك   -دمي توانند عالوه بر رشد ترك و تغيير شكل مواد ، پروسه هايي مانند انجما              
جوش، شناسايي تماس ابزار و پوشش ابـزار        ) ديده باني ( در فرايندهاي مانيتورينگ     AEبنابر اين تكنيكهاي    ].  4[هم شناسايي كنند  

ــي(در ماشــينكاري اتوماتيــك، شناســايي پوشــش و خــسارت روغنكــاري   ــزات چرخــشي و دوار و مط) گــريس زن العــات در تجهي
و كويتاسيون و جريان    ) سوراخ ها، چكه ها   (، شناسايي و مانيتور كردن نشتي ها        )سست-لق(تريبولوجيكال، شناسايي قسمتهاي شل     

در .  جامد و دگرگوني فازي قابل استفاده اسـت        -و مانيتور كردن واكنشهاي شيميايي شامل فرايندهاي خوردگي، استحاله هاي مايع          
، مـاكزيمم  COUNTSتعداد دفعـات ضـربه را بـا    .  گيري شده در اين روش بوضوح نشان داده شده است پارامترهاي اندازه  2شكل  
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 و آستانه دامنه موج آزمـايش را بـا   RISETIME، زمان رسيدن امواج به ماكزيمم دامنه با PEAK AMPLITUDEدامنه را با 

DURATION    از .   روشـها داراي محـدوديتهاي مـي باشـد         به هر حال ايـن روش بازرسـي نيـز هماننـد بقيـه             . ، نمايش مي دهيم
لذا اين روش بصورت تلفيقـي بـا        . معايب اين روش ، پيش بيني عمرقطعات معيوب در حال سرويس به صورت كيفي است               مهمترين

يكـي ديگـر از عيـوب ايـن روش وجـود            . ساير روشهاي غير مخرب مي تواند جوابهاي دقيقتري از طـول عمـر قطعـات نـشان دهـد                  
ي زياد در محيطهاي صنعتي است كه با توجه به ضعيف بودن سـيگنالهاي نـشر فـرا صـوتي كيفيـت دادههـاي خروجـي را          پارازيتها

 .]1 [  كاهش مي دهد

  : وپيش تقويت كننده هاAEسنسورهاي -4
تي را به مهمترين و پرمصرف ترين سنسور مورد استفاد، سنسور تشديد كننده از نوع مبدلهاي پيزوالكتريك است كه تغييرات حرك

كريستال مبدلهاي پيزوالكتريك در يك محل مناسب با يك كوپلنت مناسب ويك اتصال نصب مي .  ولتاژ الكتريكي تبديل ميكند
حسگر بوسيله تنش و تماس موجها روي سطح تحريك مي شود و سيگنال الكتريكي را تا نزديك يك پيش تقويت كننده ، .  شود

امروزه . فاده در محل، نسبت به اصوات محيط كاليبره شده تا پارازيت هاي زمينه حذف گردندحسگرها قبل از است. هدايت مي كند
تجهيزات پردازش سيگنال اصلي و پيش تقويت كننده به اندازه اي كوچك شده اند كه درون يك سنسور الكتريكي جا داده مي 

) NBS(دفتر بين المللي استانداردها 1970از سال .  تيكي از مهمترين فاكتورها در اين سنسورها حساسيت باالي آنها اس.  شود
  .روي درجه بندي حساسيت سنسورها در حال تحقيق و بررسي است

 استفاده شود بدليل اختالف زماني دريافت پاسخ عيوب روي سنسورهاي مختلف مي توان AEوقتي بيش از يك سنسور در تست 
چنانچه تعداد و شدت صوت دريافتي .  نمايش داده شده است) 3(ر شكل منطقه عيوب را تشخيص داداين موضوع بطور شماتيك د
  .از يك منبع در حال افزايش باشد منبع را فعال مي نامند

  :AE اثركايزر وفليسيتي در امواج-5
نش تسليم درصد ت60فوالد هنگامي كه تحت تنشي درحدود .  مخازن ذخيره و ظروف تحت فشار معموال از فوالد ساخته ميشوند

در نقاط معيوب سازه و مناطقي كه تمركز تنش وجود دارد در تنش ) 4شكل. ( قرار ميگيرد شروع به نشر امواج فراصوتي مي نمايد
آزمايش سالمت و ارزيابي سازه ها بر مبناي دو نظريه مهم . هايي به مراتب پايين تراز تنش فوق نشر امواج فراصوتي شروع ميشود

اين نظريه ها عبارتند از اثر كايزر و اثر فليسيتي .   قرار دارد) وضعيت تنشي و وجود عيب در سازه( وتي در مواد در زمينه نشر فراص
، اين ماده تا رسيدن به وضعيت تنشي ماقبل ،  اثر كايزر ميگويد چنانچه سازه يا قطعه اي در گذشته تحت تنش قرار گرفته باشد.  

اثر فليسيتي بيان .   تنش در سازه از حد تجربه قبلي فراتر رود ، نشر فراصوتي خواهد داشتنشر فراصوتي نخواهد داشت و چنانچه
).  5شكل(ميدارد كه در بار گذاري متناوب ، در تنشهايي پايين تر از تنشهاي قبلي وارد شده به سازه ، نشرفراصوتي خواهيم داشت 

.  بل تشخيص داريم ، به ماكزيمم باري كه قبال به ماده وارد شده استنسبت فليسيتي عبارت است از باري كه در آن نشر فراصوتي قا
  . يك است بعبارت ديگر اثر كايزر داري نسبت فليسيتي
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  .نشان داده شده استX  كه فاصله منبع صوت تا يكي از سنسورها Dتصوير شماتيك نصب دوسنسور بافاصله-3شكل 

  

  
  . كرنش آن–ي ايجادشده از يك فوالد تحت آزمايش كشش برمنحني تنش تصوير شماتيكي ازانطباق نشر فرا صوت-4شكل 

  
  .منحني شماتيك نيرو برحسب مجموع نشر فرا صوتي به همراه اثر كايزر واثر فليسيتي -5شكل 

ر سازه اين يك نشانه  براي تشخيص بحراني بودن يا نبودن عيوب د. و بايد بعنوان حالت ويژه براي اثر فليسيتي درنظر گرفته شود
در خالل آزمايش سازه ها ، كد هاي موجود .  نسبت فليسيتي پايين نشاندهنده وجود عيوب اساسي در سازه است ]. 6و8[ است

  ]6 و 8. [ ترتيب بارگذاري را كه منجربه مشاهده اثر كايزر و فليسيتي ميشود را مشخص مي نمايد

Archive of SID

www.SID.ir



  اولين كنفرانس پتروشيمي ايران
 

           
  ]7و5وMONPAC] 4توصيه هاي استاندارد -6

   بيانگر عدم وجودAتقسيم مي شوندكه منطقه E  تا A نتايج آزمايش به شش منطقه از  MONPAC عملبر اساس دستورال
 قرار دارند نياز به انجام اقدام Aعيوب فعال  بوده و به عبارتي بيانگر بهترين وضعيت تنشي سازه مي باشد و نقاطي كه در وضعيت 

 بيانگر بدترين حالت است و نشان ميدهد كه عيوب موجود در Eنطقه خاصي نداشته و نقايص در محدوده قابل قبولي هستند و م
در جدول زير نحوه برخورد با كليه مناطق . سازه در حالت بحراني قرار دارند و ميبايست دستگاه بالفاصله از سرويس خارج گردد

 شرايط كاري و وضعيت دستگاه  ،اعالم ميدارد كه دوره بازرسي دستگاهها بستگي بهMONPACاستاندارد . شرح داده شده است
پس از اين دوره . ولي دوره بازرسي اوليه دو ساله براي بررسي وضعيت دستگاهي درحال كار، از نظر رشد عيوب الزامي است. دارد

  چنانچه دستگاه در شرايط مطلوبي باشد ميتوان بازه بازرسي را پنج ساله تعيين كرد
  MONPAC  رشد عيوب بر اساس دستورالعمل وضعيت دستگاهي درحال كار، از نظر1جدول 

RECOMMENDATION INTERPRETATION COLOR GRADE 

  A  سبز  منابع بسيار ضعيف  .و فقط نتايج براي آزمايشات بعدي ثبت ميگردد. هيچ اقدامي الزم نيست
عيوب سطحي همچون خوردگي حفره اي، . نياز به بازرسي چشمي ميباشد

  است وجود داشته باشندكندگي و ترك در اتصاالت ممكن 
  B  آبي  منابع ضعيف

ارزيابي ممكن است بر مبناي آناليز . عيوبي كه نياز به ارزيابي فوري دارند
 و يا ساير روشهاي بازرسي AE ، انجام دوباره آزمايش AEبيشتر داده هاي 

  .غير مخرب باشد

 C  ارغواني  منابع

د توسط ساير روشهاي عيوب بارزي كه نياز به عكس العمل فوري دارند و باي
  .بازرسي غير مخرب مورد بررسي قرار گيرند

 D  زرد  منابع گسترده

عيوب عمده وجود دارد و نياز به از سرويس خارج كردن فوري دستگاه و 
  .اعمال ساير روشهاي آزمايش غير مخرب ميباشد

 E  قرمز  منابع بحراني

  :مام روي مخازن سوخت در پتروشيمي بندر اAEبكار گيري روش -7
 ،با توجه به عدم امكان از سرويس خارج كردن مخازن سوخت پتروشيمي بندر امامAE با توجه به مزاياي ذكر شده جهت تست 

در اين راستا شركت .   با اين روش انجام شده استFB-702بازرسي برخي از مخازن ازجمله   مخزن كروي
ENVIROCOUSTICSبا استفاده از دستورالعملهاي TANKPAC و  MONPAC كه بر مبناي استاندارد  ASME و

 ، بدون از سرويس FB-702 است، اقدام به بازرسي مخزن MONSANTO CHEMICAL COMPANYمحصول شركت 
  .خارج كردن  آن نموده است

   :  ونحوه انجام تست بر روي آن FB-702اطالعات مخزن -7-1
 ژاپن بوده و تا Toyo شركت  1978ساخت سالSpv24 ال ميليمتر از متري20متروضخامت 5/11مخزن كروي فوق داراي قطر

كيلوگرم 3كيلوگرم بر سانتيمتر مربع ، فشار نرمال بهره برداري آن6فشار طراحي آن.  قرار نگرفته استAEزمان تست تحت بازرسي 
 كيلوگرم 6/3مان تست ماكزيم فشار بهره برداري مخزن در دوره منتهي به ز.  مي باشدC4Rبر سانتيمتر مربع وماده داخل مخزن 
 درصد 110 تا فشار C4R مخزن توسط گاز نيتروژن و MONPAC مطابق دستورالعمل. بر سانتي متر مربع گزارش شده است

 تحت فشار قرارگرفته و امواج نشر فرا صوتي ساطع شده از آن نيز توسط سنسور نوع 7ماكزيمم فشار بهره برداري طي منحني شكل 
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  R15I (150KHZ) استفاده از كوپلنت گريس سيليكوني تشخيص داده شده اند و حد آستانه اي صوتي  معادل، و با dB 40 

  . استفاده شده است6 سنسور مطابق شكل 23براي تست مخزن فوق از . جهت حذف امواج محيطي بكار گرفته شده است
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  شماتيك مخزن وتوزيع سنسور روي آن-6شكل 

  
  ري مخزن طي زمان تستمنحني بارگذا-7شكل 

6 

  
  تعدادو شدت ضربات ناشي از نقايص-8شكل 
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  تعدادو شدت ضربات ناشي از نقايص روي سنسورها-9شكل 

  

  
 MONPAC روي نمودار استاندارد FB702 انطباق نتايج آزمايش نشر فراصوتي مخزن -10شكل 

 :FB-702  روي مخزنAEنتايج انجام تست-2-
 ترسيم شده است و MONPAC ابتدا جدول استاندارد 10در شكل .  ارائه شده است9 و 8ف در شكل نتايج آزمايش به صورت گرا

با توجه به شكل مشخص است كه فقط سنسور شماره . سپس داده هاي بدست آمده از آزمايش بر روي آن عالمت گذاري شده است
اين بدان معني است كه . ار سيگنال را دريافت كردهبيشترين مقد)  نشان داده شده است6روي شكل ( كه در قسمت باالي مخزن 3

   از دسته بنديBولي بدليل اينكه اين نقايص در ناحيه . بيشترين منابع نقص در آن ناحيه وجود دارد
MONPACقرار دارد فقط الزم است كه آن ناحيه مورد بازرسي چشمي قرار گيرد و ميتوان از مخزن با اطمينان خاطر بهره  

 در شكل هاي زير نيز توزيع شدت و دامنه اصوات نشرفراصوتي دريافت شده توسط سنسورها نمايش داده شده است كه .برداري كرد
 . ميباشد2 و 3در سنسورهاي ناحيه  B بيانگر وجود عيوبي از نوع
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  : نتيجه گيري-7

  :با توجه به مطالب فوق نتايج زير از آزمايش انجام شده حاصل گرديده است
ار باالي اين روش در پيدا كردن عيوب ميتواند پتانسيل باالي اجرايي اين روش در كم كردن هزينه هاي بازرسي  سرعت بسي-الف

  .دوره اي مخازن توصيه نمايد
 با توجه به اينكه امكان بازرسي كل مخزن با روشها معمول بازرسي بسيار سخت و هزينه بر است و مخزن فوق در سرويس دارد، -ب

  . ين روش بازرسي سالمت مكانيكي مخزن مورد تاييد قرار گرفتبا استفاده از ا
 اين روش بازرسي فني قابليت بكارگيري در خطوط لوله درحال سرويس ، مخازن و بازرسي هاي حين ساخت را داشته و در -3

  .ستفاده كردمواردي كه نياز به بازرسي كل حجم سازه در يك مرحله باشد به راحتي ميتوان از آزمايش نشر فراصوتي ا
 از معايب اين روش حساسيت آن به اصوات محيطي بوده بطوري كه در شرايط باراني و وجود اصوات متغيير در محيط استفاده از -4

اين روش داراي محدوديت است، اما به هر حال با حذف امواج و كاليبره كردن حسگرها در يك مقدار شدت صوت محيط ، ميتوان 
  .موداز اين روش استفاده ن

 از مهمترين تفاوتهاي اين روش بازرسي با ديگر روشها ، شناسايي عيوب متحرك در اين روش بوده در حاليكه در ديگر روشهاي -5
  .بازرسي عيوب ساكن شناسائي و تشخيص داده ميشوند

، انجماد ، سايش و بررسي  روش نشر فراصوتي پتانسيل باالئي جهت بازرسي و بررسي تغيير شكل پالستيك مواد ، استحاله مواد -6
  .خواص تريبولوژيكي را دارد

 قابل تشخيص بوده لذا از اين روش براي تشخيص لقي قطعات AE هرتز توسط بازرسي 1200 تا 20 هرگونه صوتي در محدوده -7
  .، روغنكاري نامناسب تجهيزات و مانيتورينگ واكنش هاي شيميايي نيز استفاده ميشود

  .از سنسورهاي فركانس باال استفاده مي شود) مانند خطوط بخار( يتهاي پس زمينه زياد باشد  در مواردي كه پاراز-8
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