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 احت ترین روش های بازرسی جوش، مییکی از ساده ترین و ر MT تست

در ادامه این مقاله می توانید با زیر و بم تست ذرات مغناطیسی آشنا   .باشد

 .شوید

 در یافتن عیوب سطحی، حتی با وجودتوانایی باالیی  MT بازرسی جوش

 .ناپیوستگی داردبسته بودن دهانه 

 

 MT  تست
 یار گسترده تر از گذشته می باشندامروزه شیوه های بازرسی غیر مخرب بس

  و در اکثر صنایع بسته به نیاز آن صنعت از یک یا چند روش برای فرآیند

QC (استفاده می شود )کنترل کیفیت. 

یکی از گسترده ترین روش های آزمون غیر مخرب، تست ذرات مغناطیسی 

 می باشد که در آن با استفاده NDT ، نوعی از بازرسی MT تست .شدمی با

از مغناطیس کردن قطعه و تغییرات در میدان مغناطیسی قطعه، بازرسی 

 .انجام می شود
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 (MT)  اساس کار تست ذرات مغناطیسی
 ان مغناطیسی در آن قطعه یا تجهیزبا عبور جریان از یک قطعه یا تجهیز، مید

حال اگر درون قطعه و یا تجهیز، عیب و ناپیوستگی وجود  .شکل می گیرد

 غییر و نشت )اگر ناپیوستگی نزدیکمیدان مغناطیسی دچار ت  داشته باشد،

 شیم، اگرحال در شرایطی که نشت میدان داشته با .سطح باشد( می شود

 پودر در مکان هایی که نشت میدان بر روی سطح پودر فلزی ریخته شود،

 .رده و ایجاد نشانه می کندبوده است تجمع ک

 .بعضی شرایط در نتیجه نهایی تاثیرگذار می باشد MT در انجام تست

 

 عمق ناپیوستگی
نتیجه هرچه یک ناپیوستگی در  .میدان مغناطیسی متمرکز بر سطح می باشد

میدان می  دیک تر باشد تاثیر بیشتری بر رویسطحی تر و یا به سطح نز

 .گذارد
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 جهت ناپیوستگی
 عمود باشد، نشتی بیشتری در میداناگر ناپیوستگی بر جهت میدان 

 یوستگی موازی با جهت میدان ایجادنسبت به ناپ MT مغناطیسی تست

 .می کند

 

 شکل ناپیوستگی
 د که تعداد بیشتری از خطوط میدانهرچه شکل ناپیوستگی به صورتی باش

 .را قطع کند، تاثیر بیشتری نیز در نشت میدان می گذارد

 

 سایز ناپیوستگی
 داشته باشد، تاثیر بیشتری بر رویهرچه یک ناپیوستگی سایز بزرگتری 

 .میدان می گذارد

 

 میزان میدان مغناطیسی
 ر مستقیم بسیاری در نشت میدان میمیزان میدان اعمالی در قطعه نیز تاثی

 .گذارد
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 جنس قطعه و یا تجهیز
  نیز در نشت میدان دخیلناطیسی آن  جنس قطعه مورد بازرسی و خواص مغ

 .می باشد

 

 روش های اعمال میدان مغناطیسی تست
MT 

 .این روش بسته به شرایط و نیاز، شیوه های مختلفی برای انجام دارد

 

 MT  در تست Central Conductor روش 
در این   .این روش برای تجهیزات و قطعاتی کاربرد دارد که تو خالی باشند

 ور داده شده و سپس جریان از دروندرون قطعه عب روش یک میله هادی از  

آن عبور کرده، این جریان باعث ایجاد میدان مغناطیسی شده و تست انجام 

 .می شود



 

5 www.namatek.com 

 
 

 Head shot  روش 
 اندر این روش جریان مغناطیسی به دو سر قطعه متصل شده و عبور جری

 .از درون قطعه باعث ایجاد میدان مغناطیسی می شود
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 Prod  به روش  MT دان مغناطیسی تستاعمال می
Prod  ی قطعهبه مجموع دو میله فلزی می گویند که همانند شکل زیر بر رو 

در نتیجه میدان  گذاشته می شوند و جریان را به قطعه اعمال می کنند و

 .مغناطیسی را در قطعه به وجود می آوردند

 
 

 MT  برای تست (Coil) استفاده از سیم پیچ
 در یک قطعه، از سیم پیچی که درونگاهی برای ایجاد میدان مغناطیسی 

در شکل زیر شیوه استفاده از این   آن جریان وجود دارد استفاده می شود که

 .روش نمایش داده شده است
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 MT  برای بازرسی جوش  (Yoke) استفاده از یوک
 فاده ازپر کاربرد ترین روش در بین تمامی روش های اعمال جریان، است

Yoke  این روش به علت سهولت در انجام و همچنین قابل حمل   .می باشد

 .کارایی زیادی دارد (Portable) بودن

 .در شکل زیر دستگاه یوک و چونگی استفاده از آن نشان داده شده است
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 MT  مراحل انجام تست
 

 استفاده از اسپری کنتراست
 پودر ذرات مغناطیسی از اسپریه و برای ایجاد کنتراست بین سطح قطع

 .کنتراست که معموال رنگ سفید دارد استفاده می شود

 

 MT  اعمال جریان مغناطیسی برای تست
 اال بر قطعه و یا تجهیز اعمال میجریان مغناطیسی به یکی از روش های ب

 .شود

 

 اعمال ذرات مغناطیسی
 .ذرات مغناطیسی خشک یا تر، بر روی قطعه اعمال می شود

 

 مشاهده نشانه ها
 و یا تجهیز به صورت دقیق مشاهده نشانه های ایجاد شده بر روی قطعه

 .می شود
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 MT  دسته بندی نشانه ها بر اساس قواعد تست
 مرتبط و غیرمرتبط تقسیم بندی می  نشانه ها به چند دسته نشانه های

 .شود

 

 تفسیر نشانه ها
 .تفسیر می شودنشانه های مرتبط بر اساس استاندارد مورد نیاز 
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