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 التراسونیک دوربردروش خطوط لوله با استفاده از پايش بازرسي و 

GUIDED WAVES (GUL- Wave Maker G4) 

 

 

 آشنايي با روش: 

 

هزینه کم و پر سرعت، کارآمد بسیارآوری نویني است که فن ،شوندهبازرسي و پایش خطوط لوله به روش امواج هدایت

در این روش با استفاده از امواج هدایت شونده، عیوبي از قبیل ترک و خوردگي در فواصل طوالني از خطوط باشد. مي

، تنها التراسونیکسنجي با استفاده از امواج های متداول از قبیل ضخامتدر روش. شوندداده مي مایشلوله ردیابي و ن

کُند و هزینه بر،  بسیارروشي است  خطوط لولهبازرسي این روش برای  و شوددر زیر پروب تست مي يکوچک یناحیه

که بایستي بصورت متناوب محل مشخصي از سازه را انتخاب و تست نمود و امیدوار بود که محل تست شده نمایندۀ 

خط لوله که هایي که در مکانسُنتي  هایباشد. روش لولهتمام 

های واقع در ارتفاع، زیر عایق و مانند خط لولهقابل دسترس نباشد 

دار، بایستي عایق های عایقلولهبازرسي و در  دنکاربرد ندار ،مدفون

 به طور کامل از روی سازه برداشته شود.

با  و بررسي و ارائه گزارش مستند از مساحت وسیعي از سازه 

این عمل با استفاده  ،داستفاده از یک پروب بسیار جالب خواهد بو

 باشد.پذیر مياز امواج هدایت شونده در طول خط لوله امکان

 

  هاترانسدیوسرای از مجموعهاز  Wave Maker G4دستگاه 

شوند( که بصورت منظم در ) اصطالحا بعنوان حلقه نام برده مي

در این کند. اند، جهت انجام بازرسي استفاده ميکنار هم قرار گرفته

سپس اپراتور دستگاه ،  ،شدهروش حلقه بدور لولۀ آمادۀ تست بسته 

ها ای جهت حصول اطمینان از کالیبره بودن ترانسدیوسرتست اولیه

های هایي که تحت پوشش موجو همچنین اطمینان از متراژ لوله

 دهد. گیرند انجام ميپیچشي قرار مي

شونده نیاز به امواج هدایتبازرسي الزم بذکر است که برای انجام 
  باشد.استفاده از ماده واسط متداول در روش سنتي التراسونیک نمي
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 هاتوانمندی: 

 

 مغناطیسي مغناطیسي و غیرخطوط لوله با جنس قابلیت آزمون  .1

 خوردگي و انواع عیوب لوله حساسیت بسیار باال در تشخیص  .2

به همراه جانمایي تعیین مکان دقیق عیب در راستای طول لوله  .3

 گیری عیب در محیط لولهدقیق ساعت قرار

 های مختلفو ضخامتقطر  اب لولهخطوط توانایي آزمون  .4

در دماهای باالی  )درجه c180◦محیط تا انجام آزمون در دمای  .5
◦c70 شود.(ای استفاده ميهای ویژهدرجه از حلقه 

الي  1از حلقه آن ناحیه امکان تست در هر طرف از سانتیمتر از محیط لوله و نصب حلقه در  20با تمیزکاری حدود   .6

 وجود دارد.متر  200

 است. چند دقیقه زمان مورد نیاز برای انجام تست و گردآوری اطالعات از هر موضع مورد آزمایش در حدود .7

های روی متر از هر طرف حلقه و برای لوله 20تا  1 های مدفون حدودهای تحت پوشش امواج برای لولهمتراژ لوله .8

سونیک به مقدار مؤثر اتشار امواج پیچشي اولترا) است.تر از هر طرف حلقه تخمین زده شدهم 200تا  40زمین حدود 

ها و پورتوضعیت لوله ، قطر لوله، نوع سا ، نوع عایق های مدفون،عوامل مختلفي از قبیل نوع خاک برای سازه

 (همچنین نوع عیب موجود در لوله بستگي دارد.

 

 :کاربردها 

 

خطوط لوله که از نظر بروز عیوب و انواع  پایشقابلیت بازرسي و  .1

 ها از حساسیت و ریسک خطر باالیي برخوردار هستند.خوردگي

 هایي که دسترسي مستقیم به آنها وجود ندارد. خطوط لوله .2

       زیر جاده،  زیر دریایي،  داخل غالف، زمیني،مانند: خطوط لوله زیر     

 واقع در ارتفاعزیر عایق،  ها،محصور در پشت دیواره  نزدیک به هم،

 و.... بسیار بلند    

  1هایي که امکان بازرسي آنها توسط توپک هوشمندخطوط لوله .3

 هایي از خطوط لوله که مکان مخصوص ورود و خروج وجود ندارد مانند بخش

 است، خطوط لوله با قطر پایین، اتصاالت توپک هوشمند برای آن تعبیه نشده

 شیرها، جایي که توپک هوشمند با سرعت پایین نتواند حرکت کند و...و 

 قابلیت بازرسي خطوط لوله با دمای باال .4
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 های اقتصادیشاخص: 

 

 کلي برای خطوط لوله در ارتفاع نصب داربستعدم نیاز به  .1

 ، رنگ و پوشش قیر اندود عایقکلي  برداشتنعدم نیاز به  .2

برداری کلي برای بازرسي خطوط لوله زیر عدم نیاز به خاک .3

 زمیني

 سقابلیت بازرسي حین سروی .4

ها و چندین پایین آمدن زمان بازرسي به دلیل سرعت باالی این روش ) چندصد متر در روز برای خطوط لوله در سایت .5

  انتقال (کیلومتر در روز برای خطوط لوله 

سانتیمتر از محیط لوله جهت نصب  100تا  20برای خطوط لوله رو زمیني و زیر زمیني به ترتیب نیاز به تمیز کاری  .6

کاری خارجي کاری داخلي )در بازرسي به روش توپک هوشمند( و تمیزحلقه است. لذا به همین دلیل نیازی به تمیز

 باشد.کلي )در ضخامت سنجي التراسونیک( نمي

 

  دهي:گزارش 

 

افزاری تولید شده نرم ،از این سیستم صنعتيبرای استفاده  

را ی ارسالي در محدوده فرکانسي خاصي هااست که داده

 سازدمدت چند دقیقه گزارش را آماده ميکند و در پردازش مي

  باشدمي تهای تست به دو صورنمودارگزارش اولیه شامل 

  C- Scan و  A-Scan نمودارهای

 
 

A-Scan  به صورت  ود باشنمودار اصلي تست مي: اینDistance-Amplitude  که موقیعت عیوب را در راستای است

 کند. خط لوله با توجه به بزرگي آن مشخص مي

C- Scan  : این نمودار به صورتDistance – Clock   در راستای شدت و موقعیت محیطي عیوب را که مي باشند

نمای باالیي به صورت رنگي خط لوله و به صورت 

در هنگام مانیتورینگ عیوب هر دو دهد. نمایش مي

  خواهیم داشت. نمودار را
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باشد که اطالعات مربوط به هر بخش به گزارش نهایي بازرسي به روش امواج هدایت شونده  شامل سه بخش اصلي مي

 باشد:شرح ذیل مي

 

   بخش اول

 باشد که شامل موارد زیر است:گزارش ( اطالعات اصلي در مورد آزمون موجود مي در این بخش )صفحات ابتدایي هر

 مشخصات کارفرما ، مجری ، پروژه و قطعه مورد آزمون

 مشخصات در خواست کار ، شماره گزارش ، تاریخ اجرا 

 ..... ،مشخصات کامل قطعه مورد آزمون مانند جنس ، ضخامت

 ادههای مورد استفمشخصات دستگاه ، رینگ

 نامه بازرسي ، روش بازرسي و ....مشخصات استاندارد ، آیین

یابي عیوب و مکان نصب سنسور مشخص شده گراف سیگنال ارسال شده در قطعه مورد آزمون که درآن اطالعات موقعیت

 است.

 حجم کار انجام شده

 تفسیر و نتیجه آزمون

 

 بخش دوم 

 موجود در گراف سیگنال مورد آزمون بصورت جدول گردآوری شده است.ای از کلیه عالئم در این بخش اطالعات خالصه
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 بخش سوم

در این بخش ایزومتریک قطعه بازرسي شده بصورت شماتیک نشان داده شده است. مکان نصب سنسور توسط مثلث و 

 حجم بازرسي شده توسط خط چین مشخص شده است.

 


