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 آزمًنگسارش 

 

 وام دستگاٌ/محصًل ويريگبٌ راميه 3شوراتًر ياحذ ی َبشيىٍ

 دستگاٌ/محصًلمشخصات  كيلًيلت ٠٢ وبمي يلتبش -خىک آة

 ضواسُ سشیال دستگاُ/هحصَل شرح در گسارش

 ساسوذٌ دستگاٌ/محصًلوام  سبزوذٌ ایراويشركت 

 آسمًن تاریخ اوجام 59/2٠/2٠

 مشتزی وام حرارتي برق ويريی تًليذ تخصصي مبدر شركت

 تلفه مشتزی شمارٌ ي آدرس ٠2 پالک - شُبمتي شُيذ كًچٍ - يليعصر ميذان از ببالتر - تُران - ایران

    
 شذٌ درخًاست آسمًن محل تخليٍ جسیي بٍ ريش آلتراسًويک یببي مکبن

IEEE 1434 مزجع استاوذارد 

 آسمًن ريش كبرفرمب دستًرالعمل

  
 تًجٍ:

  ٍباشذ میمعتبز  الذکز فًقوتایج ایه آسمًن فقط بزای ومًو. 

 ٍباشذ می غیزمجاسویک ن اجاسٌ کتبی اس شزکت تًان آیزیااس ایه گًاَی بذي بزداری وسخٍ َزگًو. 

  َای ژوزاتًر، اس شیىٍ حفظ حقًق شزکت ساسوذٌ، بٍ مىظًر آیزیا ویک ت تًانکبسایت شزارائٍ شذٌ در ي وسخٍدر

 آيردن وام ایه شزکت خًدداری شذٌ است.

 
 

 

 مُر شركت:                                                      مسئًل آزمًن:
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 وتبیج ي مشبَذات آزمًن

 هشجع/ سٍش آصهَى، تشاتش است تا: استاًذاسدّایضشایط هحیطی ٌّگام اًجام آصهَى، هطاتق تا 

                               فطاس:                                           سطَتت:                                       گشاد دسجِ ساًتی 25دها: 
 

 

 :ريش آزمًن

ًوَد.  یاتی هکاىکشًٍا، سطحی ٍ یا ًضدیک تِ سطح سا تطخیص ٍ  ّای تخلیِ تَاى هیآلتشاسًَیک  یاب هکاىاص طشیق دستگاُ 

اص طشیق پشٍب  تا سعایت حشین هجاص، سٍضي ٍ یاب هکاىسپس دستگاُ  ،ضَد هیافضایص دادُ  ضیٌِ اتتذا ٍلتاط تا ٍلتاط ًاهی

هقادیش آى ًطاى دادُ  آًی دس ًوایطگش دستگاُ صَست تٍِ  گشدد هی ٍتحلیل تجضیِضیٌِ ضیپَسی سیگٌال دسیافتی اص سوت 

  ای ًقطِاص لیضس  یاتی هکاىتشای افضایص دقت  ضذُ است. ثثت هیلی ٍلت تشحسةخطی ٍ  صَست تِهقادیش دسیافتی  .ضَد هی

 ًطاى دادُ ضذُ است.تخلیِ جضیی  یاتی هکاى آصهَىاص  ای ًوًَِ (1ضکل )پشٍب استفادُ ضذُ است. دس  تش سٍی ضذُ تعثیِ

  افضاس ًشمٍ  افضاس سختی صذای تَلیذی تَسط تَستیي ٍ طًشاتَس اص طشیق َیض صهیٌِ تا تَجِ تِ داهٌِ تاالالصم تِ رکش است کِ ً

 . تاضذقاتل حزف هیدستگاُ 

 اًجام تِ تصوینصَست گشفتِ است.  ساهیي ًیشٍگاُ طًشاتَس دس ضذُ ًصة ّای  ضیٌِاص  تایی سِ گشٍُ 13 سٍی تش آصهَى  ایي 

 .است گشفتِ صَست صهاى کوثَد دلیل تِ ضیٌِ تایی سِ یّا گشٍُ سٍی تش تست

 

 
 Leakage Inspection تخلیٍ جسيی بر ريي ضیىٍ َاي شوراتًر با استفادٌ از دستگاٌ يابی مکان تست(:1)ضکل
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 بلًک دیبگرام مذار آزمًن:

اطالعات هفیذی  چشاکِ ضَد هیهحسَب  گیشی اًذاصُ ّای سٍش پشکاستشدتشیيجضیی اص تخلیِ گیشی اًذاصُ سٍش الکتشیکی

ٍ آلتشاسًَیک دس تست  الکتشیکیسٍش  تَأم کاسگیشی تِ. کٌذ یهپیشاهَى داهٌِ، تعذاد ٍ الگَی عیَب هختلف سا هطخص 

 .دّذ هی اسائِی هکاى تخلیِ جضیی لدستاسُ هحل هقطعی ٍ ساستای طَ سا ٍ اطالعات هٌاسثی  ُتَد کاسآهذتخلیِ جضیی تسیاس 

 . دّذ هیسا ًطاى ٍ آلتشاسًَیک تخلیِ جضیی  الکتشیکی اًذاصُ گیشی سٍش صهاى ّن کاسگیشی تِتلَک دیاگشام  ،(2)ضکل 

 

 
 ريش اوذازٌ گیري الکتريکی ي آلتراسًویك تخلیٍ جسيیبلًک دياگرام  (:2)ضکل

 

 

ضذُ کِ دس ضکل صیش ًطاى دادُ  تٌذی تخصًاحیِ  سِتحلیل ًقاط هختلف ٍ تا تَجِ تِ هقادیش دسیافتی، ضیٌِ تِ  هٌظَس تِ

 :ضذُ است

 

 
 بخص بىذي ضیىٍ شوراتًر (:3)ضکل 
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 ٍ D1 ضشح صیش آٍسدُ ضذُ است.ّا دس جذٍلی تِ ّای هختلف الواىدسیافتی اص تخصهقادیش داهٌِ التشاسًَیک تخلیِ جضئی 

D2  ٌِقط عایق اصلی ضیٌِ تجذیذ دست دٍم تَدُ ٍ ف ّا آىکِ الیِ حفاظت کشًٍای داخلی  تاضٌذ هیساخت جذیذ  یّاضی

 .اًذ ضذُکِ دس اًثاس ًیشٍگاُ ًگْذاسی  تاضٌذ هی 13٣3ّا ساخت سال سایش ضیٌِ. ضذُ است
 

 (هیلی ٍلت) دسیافتی داهٌِ سیگٌال 

 المانضمارٌ 

 تست ضًوذٌ
 (3) سمت تًربیه (2) اسالت (1) تحريكسمت 

D1 ٠٠٢ 2٠٢ 3٢٢ 

D2 ٠2٢ 2٢٢ 3٠٢ 

D3 ٠2٠٢٢ ٢ 36٢ 

D4 22٢ 2٢٢ 3٢٢ 

D5 32٠ ٢9٢ 22٢٢ 

D7   0٠٢٢ ٢٢ 29٢٢ 

D8  2٢٢ 9٢ 0٢٢ 

D9  2٢٢ 2٢٢ 29٢٢ 

D10 2٢٢ 2٢٢ 2٢٢ 

D11  9٢ 2٢ 0٢٢ 

D13  ٠2٢ 2٢ 0٠٢ 

D14 3٢٢ 2٢٢ 22٢ 

D15  0٠٢٢ ٢٢ 2٢9٢ 

 

 بحث:

 هٌثع ،اصالح اص پس کِ ضذ دادُ تطخیص سوت تَستیي ًَهکس عایق تاال، داهٌِ تا تخلیِ هحل s4 ضواسُ تکی ضیٌِ دس .1

 .گشدیذ حزف ًاحیِ ایي دس تخلیِ

 تاضٌذ هیًسثت تِ ضیٌِ ّای ساخت قثل تشخَسداس  تشی هٌاسةضیٌِ ّای جذیذ اص کیفیت تسیاس  .2

دس فشآیٌذ ساخت  احتواالًکِ  اًذ دادًُتایج تست اٍلتشاسًَیک اص دٍ اًتْای ضیٌِ )سوت تَستیي ٍ سوت اکسایتش( ًطاى  .3

 ّای قذین حیي عول پشس ٍ پخت ًْایی عایق ًقصی هَجَد تَدُ است. ضیٌِ

ّای تا داهٌِ تسیاس تضسگ )تا چْاس تشاتش سوت دیگش(  تخلیِ دس قسوتی اص ضیٌِ کِ دس سوت تَستیي قشاس داسد،ّوَاسُ  .4

 .ضَد گیشی هی هطاّذُ ٍ اًذاصُ
 


