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  چكيده 
اين مقاله بخشي از طرح پژوهشي با عنوان بررسي طراحي پيگ آناليزگر هوشمند در دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر 

هاي بازرس جهت يكي از راههاي پيشگيري از خسارات ناشي از خوردگي در خطوط انتقال سيال استفاده از پيگ. باشد مي
اگر چه اين روش به خودي خود نقشي در پيشگيري از خوردگي ندارد ولي با توجه به .و مقدار خوردگي است كشف محل

. توان زمان و مكان درست انجام عمليات ترميم و يا در صورت نياز تعويض لوله را بدست آوردها مياطالعات حاصل از اين پيگ
ت ايجاد شده در خطوط انتقال سياالت نفتي كه باعث افت شديد راندمان اي جهت زدودن رسوبااولين بار، پيگ به عنوان وسيله

 هاي غير مخرب كشف ترك و مشاهدهي تستهاي حاصل شده در زمينهبه مرور زمان با پيشرفت.شد استفاده گرديد خط مي
در زمان پيگراني وتوانايي تطابق توان به عدم نياز به قطع عمليات انتقال ي پيگها كه از آن جمله ميكارايي و خصوصيات ويژه

باالي آن با انواع خطوط لوله اشاره كرد پيگ به عنوان ابزاري جهت حمل ابزارهاي تست غير مخرب در درون خطوط انتقال 
هاي بازرس استفاده شده بطوريكه امروزه بهترين روش وگاهي تنها روش تست غير مخرب خطوط انتقال سيال استفاده از پيگ

هاي پتروشيمي توسط پيگ هوشمند بر اساس ين مقاله به نحوه شناسايي خوردگي در خطوط انتقال سيال به واحددر ا. است
گردد، و نحوه نمايش خوردگي توسط اين وسيله با توجه به نرم افزار طراحي شده از نظر متد بازتاب امواج آلتراسونيك اشاره مي

  .شودموقعيت، اندازه و ميزان خوردگي بررسي مي
  

 
  

   ، بازتاب امواج، تست آلتراسونيك،ترك ناشي از خوردگي خوردگي، پيگ هوشمند: هاي كليدي واژه

  

   همقدم -1
ميــالدي ، اولين با در ايـاالت مــتحده جهـت بـاز نمودن خـطوط لوله مـسدود شده  40پيـگ وسـيله اسـت كه در دهه 

نـگهـداري بازرسي و تعميرخطوط انتقال  ور به عنوان ابزار الينفكاين وسيله خرطومي شكل به مر. طراحي و ساخــته شـد
  .  پيگ ها به انواع زير دسته بندي مي گردند. نفت و گاز تبديل گرديد

                                                           

  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر -١
 دانشجوي دانشكده مكانيك دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر -2
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پيگ هاي تست . 5پيگ ها برس زننده . 4پيگ هاي موقعيت ياب. 3 پيگ هاي مكان ياب. 2پيگ هاي تميز كننده  .1
پيگ . 9 پيگ هاي مسدود كننده لوله. 8 پيگ هاي تفكيك كننده سيال. 7پيگ هاي جابجايي . 6هيدرو استاتيك 

 هاي بازرسي

يكي از راههاي پيشگيري از خسارات ناشي از خوردگي در خطوط انتقال سياالت نفتي استفاده از پيگهاي بازرس جهت كشف 
دارد ولي با توجه به اطالعات اگر چه اين روش به خودي خود نقشي در پيشگيري از خوردگي ن.محل ومقدار خوردگي است

اولين بار، پيگ به .توان زمان درست انجام عمليات ترميم و يا در صورت نياز تعويض را بدست آوردها ميحاصل از اين پيگ
شد اي جهت زدودن رسوبات ايجاد شده در خطوط انتقال سياالت نفتي كه باعث افت شديد راندمان خط ميعنوان وسيله

ي كارايي و هاي غير مخرب كشف ترك و مشاهدهي تستهاي حاصل شده در زمينهبه مرور زمان با پيشرفت. استفاده گرديد
توان به عدم نياز به قطع عمليات انتقال در زمان پيگراني وتوانايي تطابق باالي آن با ي پيگها كه از آن جمله ميخصوصيات ويژه

ري جهت حمل ابزارهاي تست غير مخرب در درون خطوط انتقال استفاده شده انواع خطوط لوله اشاره كرد پيگ به عنوان ابزا
  .هاي بازرس استبطوريكه امروزه بهترين روش وگاهي تنها روش تست غير مخرب خطوط انتقال سيال استفاده از پيگ

  :انواع پيگهاي بازرس  -1-1

  : گردند  پيگ هاي بازرسي به دو دسته كلي تقسيم بندي مي
اين  پيـگ ها  در واقـع ربات هايي هستند  كه مانند  حركت  : )(OLI   OUT LINE INSPECTIONي   پيگ هاي برون خط

 SCC هاي  هـا عموماً جهت كشف عيوب روي لوله همچون تـركاين ربات. كننديك قطار روي ريـل ، بر روي لـوله حركت مي

)Stress Corrosion Crack (  گران قيـمت براي بازرسي از خطوط لوله گـاز كـه رد اين دستـگاهرود در بيشـتر مـوابكار مي... و
  . روددر زيـر زمين قرار نـدارند  به كـار مي

ها بـطور كـلي و بــسته به نحوه عملكرد آن ها اين دسـته از پـيگ  :)ILI   )IN LINE INSPECTIONدرون خـطي  پيـگ ها
  :به چندين نوع تـقسيم مـي شـوند 

باشـد كه با حركـت در طـول لـوله و انتـقال مـواد راديواكتو به اين پيگ ها حامل مـواد راديو اكتيو مـي: ـته اي پيگ هس _ 1
  .پردازدآنـاليز لولـه مـي

اين پيگ ها بر اساس شار مغناطيـسي اقـدام به : )MFL    )MAGNETIC FLUX LEAKپيـگ شـار مـغناطيـسي _ 2
گردد و مورد ه ايـن صـورت كه با افزايـش و بـا كاهش شار مغناطيسي كليه عيوب تعريف مـيشنـاسايي عيـوب مي نـمايد ب

اصول كــار آن مشـابه پـيـگ آلتراسونيك است با ايـن تفـاوت كه قـادر بـه . گيردمشـابه آن در لوله مورد بازرسـي قرار مي
  .نمي باشـد   SCCتشــخيص ترك 

مكانيز عملكرد آن براساس انشار امواج ما فوق . شـوندها نيز به چند نوع تقسيم ميپيـگ اين: پيگ هوشمند آلتراسونيك _3
  .صوت مي باشد

 :انواع عيوب  - 2

در اينجا . گرددگردد به چند بخش تقسيم بندي ميانواع لوله درزدارو بدون درز فوالدي كه براي انتقال نفت و گاز استفاده مي
  .ستفاده عمده از آن در صنايع نفت و گاز در لوله هاي انتقال غير پااليشگاهي مي باشدهاي درزدار به دليل ابه لوله
 هاي درزدار طوليلوله -1

 لوله هاي درزدار مارپيچ -2

  :گرددهاي درزدار به صورت زير ايجاد ميعيوب عمده لوله
 ضعف  ناشي از صدمات و شكست هاي مكانيكي -1

 هضعف ناشي از كمي انعطاف پذيري شكست فلز پاي -2

 ضعف ناشي از خوردگي -3

 ضعف ناشي از ساييدگي -4
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  :خوردگي در داخل خط لوله  -1- 2
خوردگي در خطوط لوله را مي توان به دو بخش كلي شامل خوردگي داخل لوله و خارج لوله تقسيم بندي نمود و خوردگي در 

توان به خوردگي هاي ترش ميدر محيط. هاي شيرين و ترش تقسيم بندي كردتوان به خوردگي در محيطمحيط لوله را مي
  .عمومي، خوردگي در اثر تنش سولفيدي و غيره اشاره كرد

  :خوردگي در خارج خط لوله  -2- 2
عيوب مطروحه در ذيل بر . گرددشوند مشاهده ميخطوط لوله انتقال نفت و گاز معموالً به صورت مدفون در خاك ساخته مي

گردد كه در هر شرايطي استاندارد كليه عيوب زير به عنوان عيوبي مطرح مي باشد در اينمي  ASME Sec.Vاساس استاندارد
  .بايد برطرف كرد

  هاي پتروشيمي مؤثر در خوردگيهاي رايج در خطوط لوله انتقال گاز به مجتمعانواع ترك -3- 2
  :)Stress Corrosion Cracks(ترك خوردگي ناشي از تنش 

 .اي كه تنش متمركز شده استا كرده در نقطهيك تكه ترك كه رشد پيد :به صورت تنها  -1

  
  
  

  يك تكه ترك كه رشد پيدا كرده -1شكل 

  :بصورت كلنيِ ترك -2

ها شود عموماً اين تركو در نهايت موجب تركيدكي لوله مي يابدترك باال رشد كرده و در طول لوله  امتداد مي -3
 .سند در نهايت موجب انفجار مي گرددهاي انتقال گاز مشاهده مي شوند و وقتي به عمق مي ردر لوله

  
  
  

  كلنيِ ترك -2شكل 
  ):CLUDE CRACK� I�HIC  )HYDROGE ترك -4

  .شودهمراه سيال مي باشد كه بانفوذ به جداره لوله موجب ترك و تورق مي H2Sاين ترك ها بخاطر عبور 
  
  
 

    HICترك  -2شكل 
  ونيك هوشمندنحوه شناسايي عيوب ناشي از خوردگي توسط پيگ آلتراس  - 3

  :اسكن بر روي پيگ   Aپروب هاي آلتروسونيك در 3-1
اين ترانسديوسر توسط . باشدشود كه جزء اصلي آن ترانسديوسر ميبراي توليد امواج آلتـراسونيـك از پـروب هايي استـفاده مي

فركانس طبيعي كريستال به  اين ارتعاشات در. شود تا شروع به نوسان كنديك پالس الكتريكي به حالت ضرباني تحريك مي
بـراي كنـتـرل فركــانـس ضـخـامـت . توان به استهالك صداي ناقوس تشـبيه كـردشود كه آن را ميآرامي مستهلك مي

  .شـود كـه به يـك فركانس طبيعي مشخصي بدست آيدترانسديوسر را طوري انتخاب مي
ن طبيعي خاصي خواهد بود كه در آن امپدانس الكتريـكي حـداقل بنابراين ترانسديوسر براي هر ضخامتي داراي فركانس نوسا

هر چه ضخامت ترانسديوسر كم باشد فركانس نوسان . بـوده و دامـنه نوسـانات مكانيكي حداكثر مقدار خود را خواهد داشت
 [13]:رابطه بين ضخامت ترانسديوسر و فركانس طبيعي نوسان چنين است.بيشتر خواهد بود
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(1) 

 

ر كه مقدا
2

ν به علت آن كه در روش پالس اكو، ترانسديوسر . گوينداي را ضريب ثابت فركانس ضخامت آن ماده ميدر هر ماده

بعد از ارسال پالس بالفاصله بايد به عنوان گيرنده عمل كند لذا الزم است كه نوسانات توليد شده در كمترين زمان ممكن 
متاسفانه نياز به . تهالك نبايد بدان حد شديد باشد كه حساسيت پروب به مقدار زيادي كاهش يابدالبته اس .مستهلك شوند

قدرت و حساسيت زياد همزمان با نياز به پالس هاي باريك به منظور نيل به تفكيك پذيري خوب عمالً با يكديگر در تناقض 
يابي در نشان دادن عالئم جداگانه از عيوبي كل سيستم عيبتفكيك پذيري به معني توانايي پروب و به تبع آن . گيردقرار مي

ترانسديوسر با استهالك ضعيف، داراي قدرت و حساسيت زياد بوده ولي به علت . است كه تقريباً داراي فاصله يكساني هستند
علت باريكي پالس  ترانسديوسر با استهالك قوي، به .هاي آن از تفكيك پذيري كمتري برخوردار خواهد بودعريض بودن پالس

  .ها داراي تفكيك پذيري زياد ولي در عين حال از قدرت و حساسيت كمتري بر خوردار خواهد بود

   هاي مايل تجارتيپروب -1- 3-1
اغلب موارد  شود كه دركنند كه منحصراً امواج عرضي در قطعه كارايجاد مياي عمل ميدر محدودههاي مايل تجارتي پروب

كنند و خط هندسي كه براي مواج آلتراسونيك عمالً به صورت يك مجموعه پرتو صوتي در داخل لوله نفوذ ميا. باشدفوالد مي
روابط مشابه با پروب هاي نرمال در مورد ميدان . دهدرود در واقع محور اين پرتو صوتي را نشان مينشان دادن امواج به كار مي

محور پرتو صوتي كه نشان دهنده حداكثر فشار . كندروب مايل نيز صدق مينزديك، ميدان دور و زاويه پرتو صوتي در مورد پ
نامند و به عنوان مي)) ايندكس پروب((يا )) نقطه خروج پرتو صوتي((شود كه آن را باشد در كنار پروب مايل حك ميصوت مي

نيز روي  2Tg Rtه و ايندكس پروب مقدار عالوه بر زاوي. گيردها مورد اسـتفاده قرار ميگيريمبنايي براي محاسبات و اندازه
  . گيـردپروب مشخص مي شود كه همواره براي هر زاويه خاصي يكسان مي باشد مورد استفاده قرار مي

  :بايد نكات زير را در باره نحوه قرار گيري پرب هاي مايل مورد توجه قرار داد
براي امواج عرضي  m/s.323در مورد موادي با سرعت  فقط 2Tg Rtزاويه مشخص شده روي پروب و هم چنين فاكتور  –الف 

توان با استفاده از قوانيـن معتبر است و براي موادي با سرعت صوت متفاوت قابل استفاده نيست ولي در اين موارد نيز مي
  .شـكست صوت اعـداد مر بوطه را محاسبه نمود

باشد زيرا امواج طولي اضافي فقط در زواياي بزرگتر  33/2oاز  بزرگتر  Rtنتايج ثبت شده وقتي قابل اطمينان است كه زاويه -ب
ضمناً عدد مزبور فقط در مورد فوالد صادق است و در مواد ديگر كه داراي نسبت متفاوتي بين . از اين مقدار حذف خواهد شد

يله قانون شكست صوت مورد كنترل قرار گيرد، در سرعت امواج طولي و عرضي هستند بايد وجود امواج طولي اضافي به وس
درجه به  35زواياي زير . مورد استفاده قرار گيرد) پروب امواج سطحي(درجه  90، 80، 70، 60، 45، 35عمل معموالً زواياي 

ورد و عموماً در پيگ ها م. گيردعلت دقت كم نتايج به دست آمده فقط در حل بعضي مسائل خاص مورد استفاده قرار مي
  .گيرنداستفاده قرار نمي

 [11]:آيد در سطوح خميده اندازه فاصله جهش بستگي به شعاع خواهد داشت و فرمول مربوطه به صورت زير در مي

                    
كه اين اندازه خميده 
بستگي به پروفيل لوله 

زاويه ϕدارد در اين رابطه  
قابل حل نيست لذا محاسبات را  ϕاز آن جائي كه اين معادله براي .باشده جهش در سطح خميده ميمركزي مطابق با فاصل

كنند و فرمول را در محاسبات منظور مي kمعموالً براي سطح مسطح انجام داده و سپس براي سطح خميده ضريـب تـصحـيـح 
 [10]:باشدمربوطه به شكل زير مي
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                                                                                   )9 (  

   
تر هرگاه هيچ گونه انعكاسي از سطح داخلي صورت نگيرد و يا جسم مورد آزمايش توپر باشد محاسبه فاصله جهش خيلي ساده

  :ندارد در اين حالت روابط زير صادق خواهد بود كه در پيگ كارايي. خواهد بود
)10(  

  
)11(  

  
توان دريافت كه در اجسام مدور تست بخش مركزي ديواره لوله حتي با پروب مايل با البته با توجه به نحوه انتشار موج مي

  :توان نوشترابطه زير را مي. درجه نيز مقدور نيست 35حداقل زاويه يعني 
  

d  ضخامت لوله  
D قطر كريستال  
 

=21.0 درجه مقدار 35براي زاويه 
D

d توان تست نمود كه هايي را ميها تنها لولهشود و اين بدان معني است كه در تست لولهمي

 .و يا كمتر باشد 0.2در آنها نسبت مزبور با در نظر گرفتن ضخامت جدار لوله و قطر خارجي برابر 

  :اسكن بر روي پيگ   B-پروب هاي آلتروسونيك در  -2- 3

B - كه در آن يكي از محورها متناظر با زمان سپري شده و ديگري متناظر با مكان .مودار زمان نسبت به مكان استاسكن ن
اسكن عمق  - Bدر . شودزمان در محور عمودي و موقعيت خطي ترانسديوسر در محور افقي نشان داده مي. ترانسديوسر است

اسكن توليد  - Aاسكن از روي تصوير  -Bمعموالً تصوير . شوديهاي خطي تقريبي در جهت اسكن تعيين ممنعكس شده و اندازه
 Aباالي تصوير خط  3درشكل. شوداسكن توليد مي - Bتري روانه شود يك نقطه روي هرگاه سيگنال با شدت بيش. شودمي

  .دهد ترانسديوسر بر روي كاهش ضخامت نمونه واقع شده استتوليد شده است كه نشان مي
  
  
  
  
  

  قرار گيري ترانسديوسر بر روي كاهش ضخامت - 3شكل                                                              

كه ترانسديوسر در باالي موقعي. استتوليد شده BWموقعي كه ترانسديوسر به سمت راست اين قسمت حركت مي كند خط 
در اين مورد بايد به محدوديت نمايش خط . شودرداشته مياسكن ب - Bقرار دارد از طول و عمق آن در خط هاي  B,Cهاي عيب

 4شكل. هاي زيادتري پوشانده شده باشدها توسط بازتابندهها توجه داشته باشيم كه ممكن است در نزديكي سطح، بازتابنده
  [3][12].اسكن از سطح لوله است -Bتصوير از يك آناليز توسط پيگ هوشمند آلتراسونيك به صورت 
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  در لولهاسكن - B تصوير از يك آناليز - 4شكل

   :اسكن بر روي پيگ   C-پروب هاي آلتروسونيك در -3-3

c-عيوب به صورت تصاوير دو بعدي . كندهاي مربوط به عيب را به صورت تابعي از مكان اين عيوب ثبت مياسكن بازتاب
- باشد، به اندازه عيب و مكان آن در پالن ثبت ميايش ميپالن از جسم تحت آزم اين تصاوير  متناظر با يك. شودمشاهده مي

و جو، حركت داده اسكن پايه ردياب روي سطح لوله، طبق يك الگوي جست  - Cدر يك سيستم .شودعمق عيب ثبت نمي. شود
باشد تواند يك سري خطوط موازي نزديك به هم يا يك الگوي زيگ زاگ تنگ يا الگوي مارپيچ شودالگوي جست و جو ميمي

  [1].)5شكل شماره(
  
  
  
  
  

   ها براي انجام اسكن به صورت موازيقرار گيري سنسور  - 5شكل
ها اطالعات مكاني را به مركز داده اين عقربه. كندمتصل مي )X,Y( هاي مكان برحسببازوهاي مكانيكي ردياب را به عقربه 

  :  شود ه ميهاي متفاوتي استفادبراي ثبت عيوب از سيستم. كنندپيگ منتقل مي
شود، شدت امواج بازتاب شده به صورت سايه روي اين خط ثبت ها از يك خط سايه روشن استفاده ميدر بعضي از سيستم) الف

  . شودمي
در اين صورت هر عيب به صورت . شودهاي ديگر، آثار عيوب توسط حذف سايه نشان داده ميدر صورتي كه در سيستم) ب 

  [8].شودده مييك فضاي خالي نمايش دا

از ديگر عناصر حياتي  )ELECTORONIC DEPTH GATE(اسكن، دريچه الكترونيكي نشان دهنده عمق - Cهاي در سيستم
دهد هايي اجازه ورود به مدار الكترونيكي را مي گيرد و فقط به آنمي اين دريچه الكترونيكي زمان برگشت امواج را اندازه. باشدمي

هاي الكترونيكي اضافي براي اسكن دريچه- C هاي در بعضي از سيستم. نسبت به پالس اوليه بازگشت نمايند كه با تاًخيري مشخص
توانند اطالعاتي از قبيل عمق عيب يا نبود بازتاب هاي الكترونيكي مياين دريچه. شودگذاري هشداردهي يا ثبت تعبيه مينشانه

  )5شكل . (كندنمايش اصلي، تصوير كلي عيوب را ثبت ميپشتي را ثبت كنند يا نشان دهند، در حالي كه 
  
  
  
  
  
  
  

  اسكن - Cنمايش تصوير عيب و عمق آن همراه با مكان يابي در  - 6شكل

 ها بر روي پيگ گيري سنسورقرار -4

دارند كه نوع را دار و توانايي شناسايي عيوب در حالتي گيري سنسور ها به صورت زاويهدرمجموع با توجه به تعدد عيوب، قرار
هاي مختلف، در عيب ايجاد تداخل يا اثر گذاري را در امواج داشته باشد به اين منظور بجاي طراحي پروب با زاويه سنسور

اين عمل موجب . هاي متفاوتي ايجاد كندشود كه قادر است با پيچش دوار زاويهطراحي پيگ بخش متحرك انتهايي طراحي مي
   )7شكل .(يز ناپذير تحت زاويه قرار گيردها بطورگرشود كه سنسورمي
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  قرارگيري سنسور بر روي پيگ طراحي شده - 7شكل

در .شود و روابط رياضي بر آن صادق استكليه اسكن هاي ذكر شده در باال در شناسايي عيوب در پيگ هوشمند بكار گرفته مي
- هدايت سنسور. باشدي تست آلتراسونيك داراي اهميت مياين ميان حفظ اصول و هدايت سنسورها در داخل لوله بر اساس تئور

در نهايت حمل كننده سنسورها . گيردها در مكان يا فاصله معين از ديواره داخلي لوله توسط قطعه حامل سنسورها انجام مي
  :داراي وظيفه بسياري در رابطه با تست لوله دارا مي باشند كه عبارتند از 

 ها و لولهثابت نگهداشتن فاصله سنسور -١

 ها در تماس با لولهمحافظت در مقابل سايش سنسور -٢

  حفظ زاويه چيدمان سنسوره -٣
 انتقال سنسورها -٤

 : چيدمان سنسور ها  4-1
بر اساس اين طرح يك قسمت تشكيل شده از . باشدچيدمان سنسورها بر اساس كاربري و تشخيص نوع عيوب داراي اهميت مي

هاي حمل كننده پشت سر جفت. اندم از دو حمل كننده موازي ديگري طراحي شدهحداقل دو جفت حمل كننده كه هر كدا
درحالي كه دو حمل كننده روي يك جفت حمل كننده در جهت حركت پيگ . هم و پشت به جهت حركت پيگ قرار دارند

 [2].ندادو جفت حمل كننده متوالي به وسيله اجزاي االستيكي به يكديگر متصل شده) 8شكل(است، نصب شده

 

 
  

 
  قطعه حمل كننده سنسورها به حمراه چيدمان آن - 8شكل

اي ما بين دو حمل كننده موازي ديگر روي آن براي نصب سنسورها تعبيه ها صفحهحداقل در يكي از دو جفت حمل كننده
  )9شكل . (شكل نهايي اين طراحي يك استوانه تو خالي و بسته است. شده است

  
  ها طراحي اين گروه پژوهشيحمل كننده سنسور - 9شكل

  :نحوه موقعيت يابي پيگ -5
  :در موقعيت يابي پيگ موارد زير مطرح مي باشد

  موقعيت عيـب در طـول لولـه: الف
  موقيت عيـب در محيـط لولـه: ب

  موقعيت عيـب در طـول لولـه: 1- 5
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شـناسـايي موقعـيت و فاصـله عيوب از كند جهـت با توجه به اينكه پيگ در مسـير خود مسـافت بسيار زيادي را طي مي
باشــد اين تجهيــزات اي روي پيــگ  قرار گرفتـه اســت كـه داراي تجـهيــزات مسافـت سنـجـي مينـقطه ارسـال وسيله

- شــامل يــك اُدومـتـر و يـك بازوي نگهــدارنده كه بـا يك سيـم رابط به سيستم پـردازنـده پيـگ متصـل مي

   [5])14شكل.(باشـد

  مسافت سنج و مدول تحليل داده - 9شكل

گيـرد كـه اين وسيله با ايجاد امواج در روي لولـه هايي كه روي زميـن قرار گرفـته است وسيـله تحت عنـوان مگـنت قرار مي
تم نمايد شكل  پيـگ به محـض دريافـت بيشـترين مـوج به سيـسمي )Alarm(الكترومغناطيسي اقدام به ايـجاد هشدار 

بـه مگنت داده  Xتا  1دهــد در نهايت با انجـام اين دسـتور يك شـماره از دسـتور صفر كردن يكي از مسـافت سنـج ها را مي
، يك شـماره اضــافه )كيلومـتر از يـك ديگر 2تقريـباً به فاصـله (شـــود اين شــماره پس از گذشـتن پيـگ از هر مگنـت مي
. شــودل عيب در طـول لـوله از نقـطه فرستادن پيگ تا انتـها به دو صـورت نمايش داده ميگردد، به اين ترتيب محمي

فاصــله از ابـتدا تا محـل عيب و فاصـله از آخـرين مگنت پشـت سر گذاشـته شــده كـه داده هـاي آن بـه صورت جدول 
  [7].نمايــش داده مي شود 1شماره

  )1جدول(ب نمايش داده هاي بدست آمده از محل عي
Defect From Start Point Defect From Magnet  No ;  X 

Km M Cm KM M Cm 

      

  گيرينتيجه -7
  :ها به شرح زير است هاي ديگر قطعات حامل سنسوربرتري هاي اين نوع طراحي نسبت به طراحي

  امنيت باال در كار كرد  )1
  ه ديواره داخلي لوله نگه داشتن سنسورها در يكي فاصله معين نسبت ب )2
گيري كم كرده و از استهالك قطعه در برخورد با نا داراي قابليت ارتجاعي به طوري كه تأثيرات تغيير قطر لوله را در اندازه )3

  .كاهدهاي داخل لوله ميهمواري
  داراي حجم و طول كم  )4
  .شود افزايش دقت و كاهش استهالك قطعه مي توانايي حركت توسط ديسك پيگ بدون وارد شدن نيرويي به آن كه باعث )5
  .آساني در سر هم كردن جدا كردن و تعمير كردن اجزا آن به دليل ساختار مناسب آن است )6
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