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گسارش آزمًن

وام دستگاٌ/محصًل

شيىٍَبی شوراتًر ياحذ  3ويريگبٌ راميه

مشخصات دستگاٌ/محصًل

آةخىک -يلتبش وبمي  ٠٢كيلًيلت

ضواسُ سشیال دستگاُ/هحصَل

شرح در گسارش

وام ساسوذٌ دستگاٌ/محصًل

شركت سبزوذٌ ایراوي

تاریخ اوجام آسمًن

59/2٠/2٠

وام مشتزی

شركت مبدر تخصصي تًليذ ويريی برق حرارتي

آدرس ي شمارٌ تلفه مشتزی

ایران  -تُران  -ببالتر از ميذان يليعصر  -كًچٍ شُيذ شُبمتي  -پالک ٠2

آسمًن درخًاست شذٌ
استاوذارد مزجع

مکبنیببي محل تخليٍ جسیي بٍ ريش آلتراسًويک
IEEE 1434

ريش آسمًن

دستًرالعمل كبرفرمب

تًجٍ:

 وتایج ایه آسمًن فقط بزای ومًوٍ فًقالذکز معتبز میباشذ.
َ زگًوٍ وسخٍبزداری اس ایه گًاَی بذين اجاسٌ کتبی اس شزکت تًان آیزیاویک غیزمجاس میباشذ.
 در وسخٍ ارائٍ شذٌ در يبسایت شزکت تًان آیزیا ویک ،بٍ مىظًر حفظ حقًق شزکت ساسوذٌ شیىٍَای ژوزاتًر ،اس
آيردن وام ایه شزکت خًدداری شذٌ است.

مسئًل آزمًن:

مُر شركت:
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وتبیج ي مشبَذات آزمًن
ضشایط هحیطی ٌّگام اًجام آصهَى ،هطاتق تا استاًذاسدّای هشجع /سٍش آصهَى ،تشاتش است تا:
دها 25 :دسجِ ساًتیگشاد

سطَتت:

فطاس:

ريش آزمًن:
اص طشیق دستگاُ هکاىیاب آلتشاسًَیک هیتَاى تخلیِّای کشًٍا ،سطحی ٍ یا ًضدیک تِ سطح سا تطخیص ٍ هکاىیاتی ًوَد.
اتتذا ٍلتاط تا ٍلتاط ًاهی ضیٌِ افضایص دادُ هیضَد ،سپس دستگاُ هکاىیاب سٍضي ٍ تا سعایت حشین هجاص ،اص طشیق پشٍب
ضیپَسی سیگٌال دسیافتی اص سوت ضیٌِ تجضیٍِتحلیل هیگشدد ٍ تِصَست آًی دس ًوایطگش دستگاُ هقادیش آى ًطاى دادُ
هیضَد .هقادیش دسیافتی تِصَست خطی ٍ تشحسة هیلی ٍلت ثثت ضذُ است .تشای افضایص دقت هکاىیاتی اص لیضس ًقطِای
تعثیِضذُ تش سٍی پشٍب استفادُ ضذُ است .دس ضکل (ً )1وًَِای اص آصهَى هکاىیاتی تخلیِ جضیی ًطاى دادُ ضذُ است.
الصم تِ رکش است کِ ًَیض صهیٌِ تا تَجِ تِ داهٌِ تاال ی صذای تَلیذی تَسط تَستیي ٍ طًشاتَس اص طشیق سختافضاس ٍ ًشمافضاس
دستگاُ قاتل حزف هیتاضذ.
ایي آصهَى تش سٍی  13گشٍُ سِتایی اص ضیٌِ ّای ًصةضذُ دس طًشاتَس ًیشٍگاُ ساهیي صَست گشفتِ است .تصوین تِ اًجام
تست تش سٍی گشٍُّای سِتایی ضیٌِ تِ دلیل کوثَد صهاى صَست گشفتِ است.

ضکل(:)1تست مکانيابی تخلیٍ جسيی بر ريي ضیىٍ َاي شوراتًر با استفادٌ از دستگاٌ

Leakage Inspection
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بلًک دیبگرام مذار آزمًن:
سٍش الکتشیکی اًذاصُگیشی تخلیِجضیی اص پشکاستشدتشیي سٍشّای اًذاصُگیشی هحسَب هیضَد چشاکِ اطالعات هفیذی
پیشاهَى داهٌِ ،تعذاد ٍ الگَی عیَب هختلف سا هطخص هیکٌذ .تِکاسگیشی تَأم سٍش الکتشیکی ٍ آلتشاسًَیک دس تست
تخلیِ جضیی تسیاس کاسآهذ تَدُ ٍ اطالعات هٌاسثی سا دستاسُ هحل هقطعی ٍ ساستای طَلی هکاى تخلیِ جضیی اسائِ هیدّذ.
ضکل ( ،)2تلَک دیاگشام تِکاسگیشی ّنصهاى سٍش اًذاصُ گیشی الکتشیکی ٍ آلتشاسًَیک تخلیِ جضیی سا ًطاى هیدّذ.

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

تِهٌظَس تحلیل ًقاط هختلف ٍ تا تَجِ تِ هقادیش دسیافتی ،ضیٌِ تِ سِ ًاحیِ تخصتٌذی ضذُ کِ دس ضکل صیش ًطاى دادُ
ضذُ است:

ضکل( :)3بخص بىذي ضیىٍ شوراتًر
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هقادیش داهٌِ التشاسًَیک تخلیِ جضئی دسیافتی اص تخصّای هختلف الواىّا دس جذٍلی تِ ضشح صیش آٍسدُ ضذُ استٍ D1 .
 D2ضیٌِّای ساخت جذیذ هیتاضٌذ کِ الیِ حفاظت کشًٍای داخلی آىّا دست دٍم تَدُ ٍ فقط عایق اصلی ضیٌِ تجذیذ
ضذُ است .سایش ضیٌِّا ساخت سال  13٣3هیتاضٌذ

کِ دس اًثاس ًیشٍگاُ ًگْذاسی ضذُاًذ.
داهٌِ سیگٌال دسیافتی (هیلی ٍلت)

ضمارٌ المان

سمت تحريك ()1

اسالت ()2

سمت تًربیه ()3

D1

٠٠٢

2٠٢

3٢٢

D2

٠2٢

2٢٢

3٠٢

D3

٠2٢

٠٢٢

36٢

D4

22٢

2٢٢

3٢٢

D5

32٢

٠9٢

22٢٢

D7

0٢٢

٠٢٢

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

0٢٢

٠٢٢

2٢9٢

تست ضًوذٌ

بحث:
 .1دس ضیٌِ تکی ضواسُ  s4هحل تخلیِ تا داهٌِ تاال ،عایق ًَهکس سوت تَستیي تطخیص دادُ ضذ کِ پس اص اصالح ،هٌثع
تخلیِ دس ایي ًاحیِ حزف گشدیذ.
 .2ضیٌِ ّای جذیذ اص کیفیت تسیاس هٌاسةتشی ًسثت تِ ضیٌِ ّای ساخت قثل تشخَسداس هیتاضٌذ
ً .3تایج تست اٍلتشاسًَیک اص دٍ اًتْای ضیٌِ (سوت تَستیي ٍ سوت اکسایتش) ًطاى دادُاًذ کِ احتواالً دس فشآیٌذ ساخت
ضیٌِّای قذین حیي عول پشس ٍ پخت ًْایی عایق ًقصی هَجَد تَدُ است.
ّ .4وَاسُ دس قسوتی اص ضیٌِ کِ دس سوت تَستیي قشاس داسد ،تخلیِّای تا داهٌِ تسیاس تضسگ (تا چْاس تشاتش سوت دیگش)
هطاّذُ ٍ اًذاصُگیشی هیضَد.
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