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 های حرارتي با استفاده از روش جریان گردابيهای مبدلتیوبکنترل خوردگي بازرسي و 
Eddy Current Testing (Eddysun - EEC-39RFT++) 

 

 

 آشنایي با روش: 

 

 پیرامونیپروب در مقطع  گرداگرد متناوب میدان مغناطیسی, به سیم پیچ متناوبالکتريکی جريان  اعمالبا در اين روش 

باعث القاي جريان گردابی در  متناوب اين میدان .شودايجاد می تیوب

امپدانس كويل تحت تاثیر بر همکنش میدان مغناطیسی  شده و تیوب

قرارگرفته و  اصلی و میدان مغناطیسی حاصل از جريان گردابی

 نمايان صفحه نمايشا دو پارامتر فاز و دامنه در بصورت سیگنالی ب

شود. با توجه به اينکه حجم عیب با دامنه سیگنال و عمق عیب با می

اندازه و عمق آن را می توان اندازه ،باشدفاز سیگنال متناسب می

 گیري كرد.

 

 هاتوانمندی: 

 

خوردگی، كاهش خوب نسبت به تشخیص بسیار حساسیت  .1

 ضخامت و ترک

 هاي يو شکل توانايی اجراي آزمون بر روي تیوب .2

 هاي حرارتی با هر قطر و ضخامتهاي مبدلتیوب توانايی آزمون .3

 قابلیت انجام تست با سرعت بسیار باال در حدود يك متر بر ثانیه  .4

 هاي حرارتیدر انواع مبدلمغناطیسی هاي غیرتیوب قابلیت آزمون .5

حد تعیین شده توسط  قابلیت ارائه گزارش تعمیراتی بر اساس .6

 كارفرما

 سیستم افزار منرتوسط  تمام رنگی قابلیت ارائه گزارش ديجیتالی و چاپی .7

 )بدون نیاز به دسترسی به سطح خارجی لوله( تیوب قابلیت انجام تست از درون .8

در روز با  تیوب 2000و حداكثر  در يك شیفت كاري تیوب 700تا  200 بسیار باالي  با سرعت آزمونقابلیت انجام  .9

 سه شیفت كاري

  ...& API, ASME, ASTMالمللی هاي بینروش توصیه شده كد و استانداردترين و اثربخش ترينپرسرعت .10

 هاي حرارتیهاي مبدلتیوببراي كنترل خوردگی 
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 :کاربردها 

 

كه از نظر بروز عیوب هاي حرارتی مانند: كندانسور, هیتر, بويلر، كولر و ... هاي انواع مبدلتیوببازرسی و كنترل خوردگی 

 ها از حساسیت بااليی برخوردار هستند.و انواع خوردگی

 

 های اقتصادیشاخص: 

 

 نشدهسوراخ هاي سوراخ وتیوبهاي سوراخ شده و تعیین حداكثر میزان خوردگی درتیوب تشخیص .1

 هاتیوب كردن به موقعها با پالگتیوب ناشی ازنشتیجلوگیري از وارد آمدن صدمات  .2

 شدههاي سوراختیوب هاي ناخواسته جهت بستنجلوگیري ازتوقف .3

 باالبردن راندمان تولید ساالنه واحد  و هاجويی در هزينهصرفه .4

 هاتیوب ريزي جهت تعويضارائه اطالعات كافی براي مديران به منظور برنامه .5

تواند همزمان با بازرسی آغاز اي كه عملیات تعمیراتی میاجراي عملیات بازرسی به گونهارائه گزارش در زمان  .6

 گردد.

  (… & API, ASME, ASTM)المللی هاي بینمنطبق بودن بر كد و استاندارد .7

 در روز ( تیوبصد  چند آمدن زمان بازرسی به دلیل سرعت باالي اين روش )پايین .8

 ( Laserو  IRISهاي ديگر )مانند روش تر نسبت بههزينه اجرايی پايین .9

 مورد آزمون تیوبپوشش كامل كلیه سطوح  .10
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  دهي:گزارش 

 

را پردازش خاصی  فازيي ارسالی در محدوده هاافزاري تولید شده است كه دادهنرم ،از اين سیستم صنعتیبراي استفاده  

  .سازدگزارش را آماده میزمان اجراي عملیات بازرسی و در  كرده

 باشد:هشت بخش میافزار ويژه دستگاه تهیه شده كه شامل گزارش كار با نرم
 

 باشد كه شامل اطالعات كلی در مورد اجراي عملیات بازرسی است.صفحه ابتدايی گزارش می  بخش اول

تواند در گذاري آنها بوده و میها و موقعیت و شمارهتصوير كامل لوله حاوي باشد كهمی  Tube Sheet Mapدوم بخش

 گیرد.گیرد، نیز مورد استفاده قرارديگر كارهايی كه روي مبدل انجام می

 

  On Tube Sheet Map Defect Picture بخش سوم

درصد  هاي مختلفها در بازهكه در اين گزارش لوله باشدمی

هاي مختلف ها با رنگاند كه اين بازهشده بنديدسته خوردگی

 است.در زير گزارش معرفی شده

با ديدن اين گزارش وضعیت كیفی مبدل براي كارفرماي محترم 
 گردد. هاي معیوب معلوم میمشخص شده و مکان تجمع لوله

 
 

 

 اند هايی كه قبالً پالگ شدهباشد كه در اين گزارش لولهمی Plugging Plan On Tube Sheet Map  بخش چهارم

 باشند و بايد پالگكارفرماي محترم تعیین نموده بیشتر می حد مجازي كههايی كه حد خوردگی آنها از و همچنین لوله

 اند.يا تعويض شوند، مشخص شده 

 

نموده  كه اين گزارش بصورت آماري وضعیت كیفی مبدل را توصیف باشدمی Statistic Report (Table) بخش پنجم

 نمايد.مشخص می عدديگیرند را به صورت هاي مختلف خوردگی قرار میهايی كه در بازهو تعداد لوله
 

باشد می Statistic Report (Column Chart) بخش ششم

كه اين گزارش بصورت آماري وضعیت كیفی مبدل را توصیف 

هاي مختلف خوردگی قرار میهايی كه در بازهنموده و تعداد لوله

 نمايد.اي مشخص میگیرند را به صورت نمودار میله
 

 



 

 4 از 4 صفحه

Version 1-92-01 

 

باشد كه می Statistic Report (Pie Chart) بخش هفتم

اين گزارش بصورت آماري وضعیت كیفی مبدل را توصیف نموده 

گیرند هاي مختلف خوردگی قرار میهايی كه در بازهو تعداد لوله

  نمايد.اي مشخص میرا به صورت نمودار دايره

 

 

 

موقعیت نسبی خوردگی متناسب با طول لوله نمايش باشد كه در اين گزارش می Tube Defect Report بخش هشتم

هايی كه داراي خوردگی ) كالس يك تا چهار( هستند موقعیت سیگنال خوردگی را بر شود. اين گزارش براي لولهداده می

هاي امپدانس پلن نمايد. همچنین سیگنال مربوطه در پنجرهروي گزارش استريپ چارت با خطوط قرمز رنگ مشخص می

 شوند. ايش داده مینیز نم

 


