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 های حرارتي های مبدلتیوبکنترل خوردگي بازرسي و 

 جریان گردابيمیدان دور با استفاده از روش 
Remote Field Eddy Current Testing (Eddysun - EEC-39RFT++) 

 

 

 آشنایي با روش: 

 

پراب برآيند میدان مغناطیسي اصلي حاصل از  ،طراحي شدهمغناطیسي  هايآزمون تیوبدر اين روش كه براي 

توسط  اي جريان متناوبمچنین اثر پوستهو هدر تیوب القايي و میدان مغناطیسي حاصل از جريان گردابي فرستنده 

وجود عیب در ناحیه بین پراب  .شودپراب گیرنده دريافت مي

فرستنده و گیرنده باعث ايجاد تداخل در میدان برآيندي گشته و 

امپدانس سنسورها در يك يا چند كانال  توان با نمايش پارامترمي

روي صفحه نمايش, عیب را بصورت سیگنالي با دو پارامتر دامنه و 

پارامترهاي افزار سیستم پس از فیلتر نمودن نرم فاز مشاهده نمود.

 نمايد.اضافي بزرگي عیوب دريافتي را به صورت رنگي مشخص مي
 

 

 هاتوانمندی: 

 

خوردگي، كاهش ضخامت حساسیت خوب نسبت به تشخیص  .1

 و ترک

 هاي يو شکل توانايي اجراي آزمون بر روي تیوب .2

هاي حرارتي با هر قطر و هاي مبدلتیوب توانايي آزمون .3

 ضخامت

 بر ثانیه صد سانتیمتر قابلیت انجام تست با سرعت در حدود  .4

 هاي حرارتيهاي مغناطیسي  در انواع مبدلتیوب قابلیت آزمون .5

 قابلیت ارائه گزارش تعمیراتي بر اساس حد تعیین شده توسط كارفرما .6

 افزار سیستم مقابلیت ارائه گزارش ديجیتالي و چاپي تمام رنگي توسط نر .7

 )بدون نیاز به دسترسي به سطح خارجي لوله( تیوب تست از درونقابلیت انجام  .8

در روز با سه شیفت  تیوب 1000در يك شیفت كاري و حداكثر  تیوب 400تا  100 قابلیت انجام آزمون با سرعت .9

 كاري

براي كنترل  (… & API, ASME, ASTM)المللي هاي بینروش توصیه شده كد و استاندارد ترينمناسب .10

 هاي حرارتيهاي مبدلتیوبخوردگي 
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 :کاربردها 

 

هاي حرارتي مانند: كندانسور, هیتر, بويلر، كولر و ... كه از نظر بروز عیوب هاي انواع مبدلبازرسي و كنترل خوردگي تیوب

 ها از حساسیت بااليي برخوردار هستند.و انواع خوردگي

  های اقتصادی:شاخص 

 

 نشدهسوراخ هاي سوراخ وتعیین حداكثر میزان خوردگي درتیوبشده و هاي سوراختشخیص تیوب .1

 هاكردن به موقع تیوبها با پالگجلوگیري از وارد آمدن صدمات ناشي ازنشتي تیوب .2

 شدههاي سوراخهاي ناخواسته جهت بستن تیوبجلوگیري ازتوقف .3

 ها و باالبردن راندمان تولید ساالنه واحد جويي در هزينهصرفه .4

 هاريزي جهت تعويض تیوباطالعات كافي براي مديران به منظور برنامهارائه  .5

تواند همزمان با بازرسي آغاز اي كه عملیات تعمیراتي ميارائه گزارش در زمان اجراي عملیات بازرسي به گونه .6

 گردد.

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

 بازرسي به دلیل سرعت باالي اين روش ) چند صد تیوب در روز (پايین آمدن زمان  .8

 ( Laserو  IRISهاي ديگر )مانند تر نسبت به روشهزينه اجرايي پايین .9

 پوشش كامل كلیه سطوح تیوب مورد آزمون .10
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 دهي:گزارش 

 

محدوده فازي خاصي را پردازش  هاي ارسالي دراست كه دادهافزاري تولید شدهبراي استفاده صنعتي از اين سیستم، نرم 

  سازد.كرده و در زمان اجراي عملیات بازرسي گزارش را آماده مي

 باشد:فزار ويژه دستگاه تهیه شده كه شامل هشت بخش مياگزارش كار با نرم
 

 باشد كه شامل اطالعات كلي در مورد اجراي عملیات بازرسي است.صفحه ابتدايي گزارش مي  بخش اول

تواند در گذاري آنها بوده و ميها و موقعیت و شمارهباشد كه حاوي تصوير كامل لولهمي  Tube Sheet Mapبخش دوم

 گیرد، نیز مورد استفاده قرار گیرد.ديگر كارهايي كه روي مبدل انجام مي

 

  On Tube Sheet Map Defect Picture بخش سوم

مختلف درصد هاي ها در بازهباشد كه در اين گزارش لولهمي

هاي مختلف ها با رنگاند كه اين بازهبندي شدهخوردگي دسته

 است.در زير گزارش معرفي شده

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

 
 
 

 اند هايي كه قبالً پالگ شدهكه در اين گزارش لولهباشد مي Plugging Plan On Tube Sheet Map  بخش چهارم

 هايي كه حد خوردگي آنها از حد مجازي كه كارفرماي محترم تعیین نموده بیشتر مي باشند و بايد پالگو همچنین لوله

 اند.يا تعويض شوند، مشخص شده 

 

وضعیت كیفي مبدل را توصیف نموده باشد كه اين گزارش بصورت آماري مي Statistic Report (Table) بخش پنجم

گیرند هاي مختلف خوردگي قرار ميهايي كه در بازهو تعداد لوله

 نمايد.را به صورت عددي مشخص مي

 

-مي Statistic Report (Column Chart) بخش ششم

باشد كه اين گزارش بصورت آماري وضعیت كیفي مبدل را 

هاي مختلف خوردگي هايي كه در بازه توصیف نموده و تعداد لوله

 نمايد.اي مشخص ميگیرند را به صورت نمودار میلهقرار مي
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باشد كه مي Statistic Report (Pie Chart) بخش هفتم

اين گزارش بصورت آماري وضعیت كیفي مبدل را توصیف نموده 

گیرند هاي مختلف خوردگي قرار ميهايي كه در بازهو تعداد لوله 

 نمايد.اي مشخص ميايرهرا به صورت نمودار د

 

 

 

باشد كه در اين مي Tube Defect Report بخش هشتم

گزارش موقعیت نسبي خوردگي متناسب با طول لوله نمايش داده 

هايي كه داراي خوردگي ) كالس شود. اين گزارش براي لولهمي

يك تا چهار( هستند موقعیت سیگنال خوردگي را بر روي گزارش 

نمايد. همچنین خطوط قرمز رنگ مشخص مياستريپ چارت با 

-هاي امپدانس پلن نیز نمايش داده ميسیگنال مربوطه در پنجره

 شوند. 

 

 


