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  چكيده 
 اندازي راه نصب، ت،ساخ هاي هزينه به توجه با ها سازه و تجهيزات تست انرژي، و نفت صنعت پيشرفت به توجه با امروزه

 گيـري  اندازه تكنيك رو ازين. است شده برخوردار بيشتري اهميت از گذشته به نسبت انرژي و نفت صنايع نگهداري در و
 انـدازه  و كشـف  جهـت  وسـيعي  بطـور  اخير سال چند در است، الكترومغناطيسي بازرسي روش كه 3متناوب جريان ميدان
تانـك   ساحلي و فراساحلي نفت و گاز ، زير و روي آب، مخازن تحت فشـار،  سطحي در بازرسي سكوهاي هاي ترك گيري
 روش بـا  بازرسـي  .، تجهيزات راديواكتيو و سازه هاي داراي پوشش رنـگ مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت      ذخيرههاي 

ACFM هـاي  گيآلـود  يـا  و پوشـش  روي از بازرسـي  امكان و ندارد زنگبري و رنگبري قبيل از سطح پاكسازي به نيازي 
 توجه قابل .است شده شناخته پيشرفته غيرمخرب هاي تست هاي روش از يكي عنوان به رو ازين دارد، را محيط از ناشي
 حـين  در بازرسـي  امكـان  روش گـاز، ايـن   و نفـت  صـنايع  در باال دماهاي در تجهيزات دهي سرويس به توجه با كه است

 بازرسـي  جهـت  نيـاز  مورد تجهيزات و تست روش معرفي با مقاله ينا در.است نموده فراهم باال دماي در را دهي سرويس
 از فـوق  روش بـا  مختلف بازرسي هاي روش مقايسه همچنين و عيوب گيري اندازه و كشف چگونگي به ، تجهيزات و سازه
 .شد خواهد پرداخته بازرسي هاي هزينه و كارآيي و آزمون دقت لحاظ

  
  ، هزينه بازرسي  ، جوش كيفيت ، ACFM ،اب ميدان مغناطيسي ، پرهاي كليدي:  واژه

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ساخت و توليد - كارشناس مكانيك -1
  )Heriot-Watt University of Scotlandانرژي تجديد پذير(  -دانشجوي كارشناس ارشد مكانيك -2

3 Alternating Current Field Measurement (ACFM) 



   همقدم - 1
ميالدي بر اساس نياز يك شركت نفتي مبني بر تشخيص و تعيين عمق ترك هاي ناشي از خستگي در  80در اواسط دهه 

في و همچنين عدم سازه هاي جوشكاري شده در زير آب هاي درياي شمال و با توجه به عدم ايجاد برقراري تماس الكتريكي كا
امكان آماده سازي سطح مورد آزمون ، روش بازرسي اندازه گيري ميدان جريان متناوب به كمك دپارتمان مهندسي مكانيك 

   ]1[ساخته شد. 1991دانشگاه لندن و كميته اي متشكل از شركت هاي نفتي بريتانيا ابداع و اولين دستگاه تجاري آن در سال 
ميدان جريان متناوب از دو بخش اصلي ، نرم افزار و سخت افزار تشكيل شده است. بخش  روش بازرسي اندازه گيري

سخت افزار متشكل از يك پراب قابل حمل با دست، به همراه دو حسگر مغناطيسي و يك سيستم القاء كننده جريان الكتريكي 
يك كامپيوتر دستي، ارسال مي شود و  است كه اطالعات و سيگنالها از پراب بطور مستقيم به كمك كابل هاي اتصال به

سيگنالهاي دريافتي به كمك نرم افزار مربوطه پايش شده و با ترسيم نمودار ، تشخيص عيوب و همچنين اندازه گيري آن 
  ]2[صورت مي پذيرد.

  
 روش اندازه گيري - 2

نازكي از سطح مورد  بر اساس جريان متناوبي كه بصورت موضعي و متحدالشكل بر روي اليه ي ACFMروش بازرسي 
هرتز جاري مي شود ، انجام مي پذيرد. هنگامي كه عيب بر روي سطح قطعه كار وجود داشته  104آزمون با فركانسي در حدود 

باشد ، جريان منحرف و از حالت متحدالشكلي خارج مي شود و در نهايت رشته هاي مغناطيسي به سمت عمق و دو انتهاي 
  ترك متمايل مي شوند.

هاي مغناطيسي كه عمود بر جريان الكتريكي هستند ، در حالت بدون عيب موازي با سطح قطعه كار تشكيل مي  رشته
شوند. اين رشته ها در مقابل ترك مختل و منحرف مي شوند و چگالي آنها در قسمت مركز ترك ، كمتر و در دو انتهاي ترك، 

  بيشتر مي شود.
 Bz و Bxيافتي از پراب از نرم افزاري استفاده مي شود كه با ترسيم نمودارهاي جهت كنترل نتايج حاصله از سيگنالهاي در

، عمق ترك را Bxنشان دهنده ميزان اين انحراف مي باشد كه ميزان كاهش  Bxاندازه گيري و پايش صورت مي گيرد. نمودار  
  نشان مي دهد.

شكلي در دو انتهاي ترك تشكيل مي دهند كه بخشي از اختالل و انحراف رشته هاي مغناطيسي ، ميدان هاي دايروي 
نشان دهنده ميزان اين انحراف مي باشد. در يك طرف ترك ميدان در جهت عقربه ساعت و در طرف ديگر در خالف  Bzنمودار 

، Bzجهت عقربه ساعت تشكيل و موجب ايجاد سيگنال هاي مثبت و منفي مي شود كه فاصله بيشترين و كمترين سيگنال 
  ]3[)1ا مشخص مي كند.(شكل طول ترك ر

  

 
 

  اطراف يك عيب ACFMفلوي جريان   -1شكل



  به بيان ديگر تعيين اندازه عيوب تنها با اندازه گيري دو پارامتر مشخص مي شود: 
 در مركز ترك  Bxميزان كاهش درصد  -

 Bzفاصله بين  بيشترين و كمترين سيگنال  در  -

مجموع اطالعات دريافت شده از پراب را نشان مي دهد. قسمتي از صفحه نرم نرم افزار مربوط به بازرسي، چندين رديف از 
كه عمق ترك با توجه به دامنه پيك محاسبه مي شود را نشان مي دهد و قسمت ديگري از نرم افزار ، نمودار   Bxافزار ، نمودار 

Bz  2دهد.(شكل كه طول ترك بر اساس فاصله بين شروع و پايان پيك محاسبه مي شود را نشان مي(  
ناميده مي شود، در  1كه در مقابل هم قرار دارند ، را كه اصطالحاً نمودار پروانه اي Bzو  Bx نرم افزار، نمودار متشكل از 

قسمتي از صفحه خود نشان مي دهد. هنگامي كه عيبي بر روي سطح قطعه كار وجود دارد ، نمودار بصورت حلقه اي كه شبيه 
نمايش است ،ترسيم مي شود و اپراتور با كمك اين نمودار  وجود و عدم وجود عيب را بر روي سطح  شكل پروانه بر روي پرده

  ]3[قطعه كار متوجه مي شود.
  

  
  در  مقابل عيوب ACFMنمايش سيگنالهاي  -2شكل

  
  روش بررسي عيوب - 3

حاسبه اندازه ترك از طريق دو پرداخته خواهد. م ACFMدر اين بخش از مقاله به چگونگي اندازه گيري ابعاد ترك توسط 
سيستم صورت مي پذيرد، كه يك بخش از آن  با تبديل اطالعات به  سيستم باينري در ويندوز  و بخش ديگر از طريق محاسبه 

در سيستم باينري نشان دهنده  1فرض بر اين باشد كه عدد اگر  Bzمساحت نمودار پروانه اي صورت مي پذيرد. در منحني 
، مي توان يك دسته از صفر و يك را در راستاي حركت پراب Bzدد صفر در سيستم باينري نشان دهنده كاهش و ع Bzافزايش 

نيز در حركت ابتدايي باشد اعداد صفر و يك كه حركت در جهت عكس مشاهده كرد. هنگامي  00001111نند و وجود عيب ما
 Bzو  Bxمك از نمودار پروانه هاي، كه از عمود نمودار در روش ديگر، با ك قرار خواهد گرفت. 11110000جهت عكس، مانند 

بر روي نمودار پروانه اي كه با   i+ 1 و iبا فرض انتخاب دو نقطه  تشكيل شده است جهت اندازه گيري ترك استفاده مي شود.
ل شده است، كه نسبت به محل تقاطع دو نمودار تشكي αت و با در نظر گرفتن زاويه اي نام گذاري شده اس Bو  Aنشان 

روانه اي و مساحت كل نمودار پ 1 طهو مركز نمودار بوجود مي آيد، با استفاده از راب A  ،Bمساحت ناحيه اي كه از ايجاد نقاط 
   )3محاسبه مي شود.(شكل  2با استفاده از رابطه 
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1Butterfly Plot 



و با در نظر گرفتن حداقل ميزان انحراف در نمودار پروانه اي و مقايسه با ميزان  4و محاسبه رابطه   3دن رابطه با فرض برقرار بو
  مي توان وجود ترك را متوجه شد.   4بدست آمده از رابطه 
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وجود ترك را نشان دهند، مي توان با كمك تعداد دسته هاي باينري صفر و يك، سرعت حركت اگر هر دو سيستم اندازه گيري 
  ]4[پراب، نرخ مخابره سيگنال ها و همچنين اطالعات بدست آمده از نمودار پروانه اي  طول ترك را محاسبه نمود.

  

  
وانه ايتعين نقاط جهت محاسبه مساحت نمودار پر – 3شكل   

  
  بازرسي در دماهاي باال -4

بازرسي ماشين آالت و يا تجهيزات كه در دماي باال سرويس مي دهند با مشكالت و صرف هزينه هاي زيادي همراه 
با دارا بودن پراب مخصوص كه در برابر گرما و حرارت مقاوم است، اين امكان را  ACFMخواهد بود. با اين وجود روش بازرسي 

  درجه فارنهايت) و يا بيشتر، در زمان طوالني انجام پذيرد،. 930درجه سانتيگراد ( 500ازرسي تا دماي مي دهد كه ب
بازرسي با اين روش اين امكان را مي دهد كه بدون نياز به از سرويس خارج كردن تجهيزات و يا ماشين آالت ، بازرسي به 

  ]5[ر چشمگيري كاهش خواهد يافت.سهولت انجام شود ، كه در اين صورت هزينه هاي بازرسي بطو
  بازرسي در دماهاي باال شامل موارد ذيل مي باشد: 

 بازرسي لوله هاي گرم استفاده شده در پلنت هاي پتروشيمي. -

مانيتور كردن محل هاي از ديگ هاي بخار و لوله هاي كه مستعد عيوب هستند، توسط پراب هاي كه بطور دائم در  -
  محل نصب شده اند.

 ش هاي بين پاسي و محل هاي جوش بعد از عمليات حرارتي بدون نياز به خنك شدن محل.بازرسي جو -

درجه سانتيگراد تجاوز نكنند  80در پراب هاي استاندارد معمولي تا زماني كه قطعات الكترونيك داخل پراب از دماي 
نها براي مدت زمان كوتاهي در تACFM امكان بازرسي در دماهاي باال وجود دارد. ازين رو پراب هاي استاندارد معمولي 

  ]6[دماهاي باال  قابليت استفاده را دارند.
دماغه سراميكي در سر پراب از گرم شدن حسگر هاي پراب جلوگيري مي كند و قسمت سنسور هاي پراب را از منطقه 

درجه سانتيگراد در  300 تا 200گرما محافظت مي كند . پراب هاي استاندارد معمولي مي تواند قطعات را با دماي سطحي 
مدت زمان كوتاهي بازرسي كند كه پراب با توجه به افزايش دماي سطح مورد بازرسي قابليت تحمل كمتري در زمان را خواهد 

  نشان داده شده است. 4داشت. دامنه و آستانه تحمل پراب معمولي با توجه به دماي سطح  نسبت به زمان در شكل 
پراب مخصوصي كه داراي  سنسورهاي از جنس نيكل با عايق هاي مقاوم به گرما هستند، نياز  بازرسي در دماهاي باال به

درجه سانتيگراد به اپراتور مي دهد. پراب هاي مخصوصي كه براي  500دارد كه اين نوع طراحي امكان  بازرسي را تا دماي 



وانايي بازرسي دارند و در دماي باالتر امكان بازرسي درجه سانتيگراد ت 120بازرسي در زير آب طراحي شده اند تا دمايي حدود 
  در زير آب وجود ندارد.

  

 
)زمان به نسبت سطح دماي( معمولي پراب تحمل آستانه - 4 شكل   

 
دو نوع پراب براي بازرسي در دماهاي باال وجود دارد كه داراي سيستم خنك كننده با هوا و بدون سيستم خنك كننده 

  ]7[هاي الزم جهت بازرسي بر اساس دماي سطح قطعه كار را در هر دونوع پراب نشان مي دهدزمان  6و  5شكل  است.
  

 
  آستانه تحمل پراب بدون سيستم خنك كننده (نسبت دماي سطح به زمان) -5شكل 

  

  
  آستانه تحمل پراب با سيستم خنك كننده هوا (نسبت دماي سطح به زمان) -6شكل 

  
  ر سكو هاي ساحلي و فرا ساحلي د 1بازرسي مخازن و پلنت ها -5

جهت آگاهي از خوردگي و ايجاد شدن ترك در پلنت هاي فرآيندها، به خصوص مخازن تحت فشار ، پلنت ها را در پريودهاي 
  زماني مشخصي مورد بازرسي قرار مي دهند.

قاومت در برابر خوردگي پلنت ها عموماً داراي پوششي(بعنوان مثال : رنگ ، مواد اپوكسي و مواد اكسيدي) به جهت م 
هستند ، ازين رو بازرسي آنها نيازمند از بين بردن پوشش مي باشد و در برخي مواقع بعلت دماي باالي تجهيزات نيازمند از 

مي توان بدون نياز به برداشت پوشش و يا عايق و همچنين در حين   ACFMسرويس خارج كردن آنها مي باشد. با كمك روش
                                                           
۱Plants 



ازرسي پلنت ها صورت گيرد و براي سازه هاي زير آب نيز بدون نياز به برداشت پوشش و يا ناخالصيهاي سرويس دهي تجهيز ب
  موجود بر روي تجهيزات بازرسي صورت پذيرد.

مي توان براحتي و بدون نياز به هيچ آماده سازي سطحي، بازرسي جوش ورق هاي كف مخازن    ACFMبا كمك روش 
ام داد، كه اين توانايي باعث افزايش سرعت بازرسي و كاهش هزينه هاي مربوط به بازرسي ذخيره صنايع پتروشيمي را انج

متر از جوش مخزن تحت فشار رنگ شده با روش بازرسي به كمك ذرات  200خواهد شد. بعنوان مثال جهت بازرسي 
  ]8[) 7(شكل.روز زمان الزم است 1,5تنها  ACFMروز زمان الزم است، در صورتي كه با روش  6مغناطيس، 

  

  
  بازرسي كف مخازن بدون زنگ بري و. رنگ بري -7شكل 

  
امكان بازرسي بدون نياز به نصب داربست با كمك پراب سيار و همچنين  ACFMدر بازرسي مخازن كروي شكل با روش 

حتما داربست دو بازرس براحتي وجود دارد، در صورتي كه در مقايسه با روش بازرسي به كمك ذرات مغناطيس مي بايستي 
نصب شود و تجهيزات همراه با بازرس به قسمت باالي مخزن حمل شود كه اين موضوع مشكالت زيادي را به جهت بازرسي 

نياز به حمل تجهيزات نيست و بعلت عدم نياز به  نصب داربست،  ACFMبراي بازرس ايجاد مي كند، در صورتي كه در روش 
  ]8[د داشتكاهش هزينه چشمگيري را به همراه خواه

در صنايع نفت و گاز جهت بازرسي لوله هاي حفاري و رزوه هاي اتصاالت بعلت عدم نياز به آماده سازي و پاكسازي سطح 
استفاده كرد. در گذشته بازرسي با روشهاي مايع نافذ و روش ذرات مغناطيسي صورت مي   ACFMآنها مي توان از روش

روشها امكان مشاهده و تشخيص دقيق عيب وجود نداشت و عيب و يا ترك منجر به پذيرفت كه با توجه به عدم دقت كافي اين 
ايجاد شكست در اتصاالت مي شد ، بازرسي رزوه هاي داخلي اتصاالت با روشهاي ذكر شده بسيار مشكل بوده و از آنجايي كه 

ن پذير نيست . امكان بازرسي رزوه ها داخل رزوه تاريك است و امكان مشاهده مستقيم و راحت وجود ندارد، بازرسي عمال امكا
  ]9[در سايز هاي مختلف در اين روش  با كمك كفشك ها كه قابليت تعويض بر روي پراب معمولي دارند ، وجود دارد.
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  شامل موارد زير مي باشد: ACFMمزاياي بازرسي به روش 

  ت به روش هاي ديگر بازرسي.درصد نسب70كاهش هزينه تا   -
  قابل استفاده در سطوح پوشش دار. -
  احتمال باالي تشخيص عيوب جزيي. -
  كاهش نرخ خطا. -
  نتايج و گزارشات قابليت آديت دوره اي دارند. -
  از مواد غير سمي و غير قابل اشتعال استفاده مي كند.. -



و آزمون غير مخرب است ، مورد استفاده قرار مي گيرد و در مواقع اي كه نياز به سرعت ، هزينه پايين  ACFMروش 
  برابر مي باشد. 3الي  2سرعت بازرسي آن نسبت به روش بازرسي ذرات مغناطيس 

وجود دارد، اين است كه براي بازرسي نياز به حذف  ACFMعوامل موثري كه بر كاهش هزينه هاي بازرسي در روش 
  ]10[.تواند بازرسي را به همراه پايش و اندازه گيري عيوب انجام دهد پوشش نيست و همچنين تنها يك اپراتور مي

  

  مطالعه موردي -7
ميلي متر در هر قطعه، در  1قطعه با طول جوش هاي يك متري و با وجود يك ترك به عمق  100مطالعاتي در مورد 

توسط دو روش بازرسي ذرات قطعه  100شرايط محيطي يكسان با پوشش رنگ و بدون پوشش رنگ انتخاب شده اند. اين 
مورد بازرسي قرار گرفته اند كه نتايج  بازرسي ها از لحاظ هزينه ي بازرسي و زمان مورد نياز  در  ACFMمغناطيسي و روش 

    ]10[ه است.ليست شد 1جدول 
  ACFMبا روش  MPIمقايسه روش   -1جدول 

  
   گيري نتيجه -8

نسبت به روشهاي ديگر تست هاي غير مخرب، يك روش بسيار  ACFMبا توجه به بررسي ها و تحقيقات انجام شده روش 
از قبيل تشخيص و اندازه گيري ساده عيوب در شرايط كاري مختلف و همچنين  كاراست كه با در نظر داشتن شرايط ذكر شده،

زينه هاي بازرسي، مي تواند جهت اطمينان از كيفيت كليه محصوالت فلزي در صنايع مختلف بسيار مفيد واقع بهينه نمودن ه
    .شود

  

  فهرست عالئم   -9
X  mmتا مركز،  Bxبر روي نمودار  Aفاصله نقطه متناظر  

Z فاصله نقطه متناظرA  بر روي نمودار Bzمركز، تا mm 

 زاويه بين دونقطهA  و Bدرجه ،  
n تعداد نقاط روي نمودار پروانه اي  

 )يورو(هزينه نرخ  )ساعت كاري8(روزبدون پوشش رنگ MPI روش

 300 150 2ميليمتر در هر دو طرف جوش) 150گ زدايي(زن
 600 200 3 بازرسي با يوك

 UT(2 350 700يا ACPDاندازه گيري عمق ترك (
 1600مجموع
  با پوشش رنگ MPIروش

 600 150 4متر از هر دو طرف جوش) ميلي 150رنگ بري (
 600 200 3  بازرسي با يوك

 UT(2 350 700اي ACPDاندازه گيري عمق ترك (
 300 150 2 رنگ كاري مجدد (دواليه رنگ)

 2200 مجموع
  در هر دو حالت ACFMوشر

 ثانيه)50پاس (هر جوش / 3جمع آوري اطالعات ، 

 ثانيه) 120آناليز اطالعات و اندازه گيري عيوب (هر جوش / 400 600  1.5

 انيه)ث 120نقل و انتقال تجهيزات به جوش بعدي (هر جوش /
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