بازرسي و کنترل خوردگي تیوبهای مبدلهای حرارتي با استفاده از روش جریان گردابي
)Eddy Current Testing (Eddysun - EEC-39RFT++
 آشنایي با روش:
در اين روش با اعمال جريان الکتريکی متناوب به سیم پیچ ,میدان مغناطیسی متناوب گرداگرد پروب در مقطع پیرامونی
تیوب ايجاد میشود .اين میدان متناوب باعث القاي جريان گردابی در
تیوب شده و امپدانس كويل تحت تاثیر بر همکنش میدان مغناطیسی
اصلی و میدان مغناطیسی حاصل از جريان گردابی قرارگرفته و
بصورت سیگنالی با دو پارامتر فاز و دامنه در صفحه نمايش نمايان
میشود .با توجه به اينکه حجم عیب با دامنه سیگنال و عمق عیب با
فاز سیگنال متناسب میباشد ،اندازه و عمق آن را می توان اندازه
گیري كرد.
 توانمندیها:
 .1حساسیت بسیار خوب نسبت به تشخیص خوردگی ،كاهش
ضخامت و ترک
 .2توانايی اجراي آزمون بر روي تیوبهاي يو شکل
 .3توانايی آزمون تیوبهاي مبدلهاي حرارتی با هر قطر و ضخامت
 .4قابلیت انجام تست با سرعت بسیار باال در حدود يك متر بر ثانیه
 .5قابلیت آزمون تیوبهاي غیرمغناطیسی در انواع مبدلهاي حرارتی
 .6قابلیت ارائه گزارش تعمیراتی بر اساس حد تعیین شده توسط
كارفرما
 .7قابلیت ارائه گزارش ديجیتالی و چاپی تمام رنگی توسط نرمافزار سیستم
 .8قابلیت انجام تست از درون تیوب (بدون نیاز به دسترسی به سطح خارجی لوله)
 .9قابلیت انجام آزمون با سرعت بسیار باالي  200تا  700تیوب در يك شیفت كاري و حداكثر  2000تیوب در روز با
سه شیفت كاري
 .10پرسرعتترين و اثربخشترين روش توصیه شده كد و استانداردهاي بینالمللی API, ASME, ASTM &...
براي كنترل خوردگی تیوبهاي مبدلهاي حرارتی
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 کاربردها:
بازرسی و كنترل خوردگی تیوبهاي انواع مبدلهاي حرارتی مانند :كندانسور ,هیتر ,بويلر ،كولر و  ...كه از نظر بروز عیوب
و انواع خوردگیها از حساسیت بااليی برخوردار هستند.

 شاخصهای اقتصادی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

تشخیص تیوبهاي سوراخ شده و تعیین حداكثر میزان خوردگی درتیوبهاي سوراخ و سوراخنشده
جلوگیري از وارد آمدن صدمات ناشی ازنشتی تیوبها با پالگكردن به موقع تیوبها
جلوگیري ازتوقفهاي ناخواسته جهت بستن تیوبهاي سوراخشده
صرفهجويی در هزينهها و باالبردن راندمان تولید ساالنه واحد
ارائه اطالعات كافی براي مديران به منظور برنامهريزي جهت تعويض تیوبها
ارائه گزارش در زمان اجراي عملیات بازرسی به گونهاي كه عملیات تعمیراتی میتواند همزمان با بازرسی آغاز
گردد.
منطبق بودن بر كد و استانداردهاي بینالمللی )… & (API, ASME, ASTM
پايینآمدن زمان بازرسی به دلیل سرعت باالي اين روش ( چند صد تیوب در روز )
هزينه اجرايی پايینتر نسبت به روشهاي ديگر (مانند  IRISو ) Laser
پوشش كامل كلیه سطوح تیوب مورد آزمون
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 گزارشدهي:
براي استفاده صنعتی از اين سیستم ،نرمافزاري تولید شده است كه دادههاي ارسالی در محدوده فازي خاصی را پردازش
كرده و در زمان اجراي عملیات بازرسی گزارش را آماده میسازد.

گزارش كار با نرمافزار ويژه دستگاه تهیه شده كه شامل هشت بخش میباشد:
بخش اول صفحه ابتدايی گزارش میباشد كه شامل اطالعات كلی در مورد اجراي عملیات بازرسی است.
بخش دوم  Tube Sheet Mapمیباشد كه حاوي تصوير كامل لولهها و موقعیت و شمارهگذاري آنها بوده و میتواند در
ديگر كارهايی كه روي مبدل انجام میگیرد ،نیز مورد استفاده قرارگیرد.
بخش سوم Defect Picture On Tube Sheet Map
میباشد كه در اين گزارش لولهها در بازههاي مختلف درصد
خوردگی دستهبندي شدهاند كه اين بازهها با رنگهاي مختلف
در زير گزارش معرفی شدهاست.

با ديدن اين گزارش وضعیت كیفی مبدل براي كارفرماي محترم
مشخص شده و مکان تجمع لولههاي معیوب معلوم میگردد.

بخش چهارم  Plugging Plan On Tube Sheet Mapمیباشد كه در اين گزارش لولههايی كه قبالً پالگ شدهاند
و همچنین لولههايی كه حد خوردگی آنها از حد مجازي كه كارفرماي محترم تعیین نموده بیشتر میباشند و بايد پالگ
يا تعويض شوند ،مشخص شدهاند.
بخش پنجم  (Table) Statistic Reportمیباشد كه اين گزارش بصورت آماري وضعیت كیفی مبدل را توصیف نموده
و تعداد لولههايی كه در بازههاي مختلف خوردگی قرار میگیرند را به صورت عددي مشخص مینمايد.
بخش ششم  (Column Chart) Statistic Reportمیباشد
كه اين گزارش بصورت آماري وضعیت كیفی مبدل را توصیف
نموده و تعداد لولههايی كه در بازههاي مختلف خوردگی قرار می
گیرند را به صورت نمودار میلهاي مشخص مینمايد.
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بخش هفتم  (Pie Chart) Statistic Reportمیباشد كه
اين گزارش بصورت آماري وضعیت كیفی مبدل را توصیف نموده
و تعداد لولههايی كه در بازههاي مختلف خوردگی قرار میگیرند
را به صورت نمودار دايرهاي مشخص مینمايد.

بخش هشتم  Tube Defect Reportمیباشد كه در اين گزارش موقعیت نسبی خوردگی متناسب با طول لوله نمايش
داده میشود .اين گزارش براي لولههايی كه داراي خوردگی ( كالس يك تا چهار) هستند موقعیت سیگنال خوردگی را بر
روي گزارش استريپ چارت با خطوط قرمز رنگ مشخص مینمايد .همچنین سیگنال مربوطه در پنجرههاي امپدانس پلن
نیز نمايش داده میشوند.
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