Eddy Current Tube Testing Program
โปรแกรมตรวจสอบการสึกหรอ
ของทอทองแดง

ตัวแลกเปลี่ยนความรอนประกอบไปดวยทอทองแดงนับรอยๆทอที่ทำงานอยูภายใตเงื่อนไขของสภาวะความเคนและการกัดกรอน
ของสารเคมี และการกัดกรอนอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่สงผลถึงการชะลอการผลิตน้ำเย็น และอาจมีผลกระทบตอระบบทางกลของ
คอมเพรสเซอร และองคประกอบภายในของตัวแลกเปลี่ยนความรอนดวยและอาจเปนสาเหตุใหระบบและอุปกรณหยุดทำงานได
ในที่สุด
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ทําไมตองตรวจสอบสภาพทอทองแดง
สภาพของท อ ทองแดงในอุ ป กรณ แ ลกเปลี ่ ย นความร อ น
(Evaporator or Condenser) เปนปจจัยเสี่ยงประเภทหนึ่ง
ที่สงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของชิลเลอร โดยผิวทอ
ทองแดงนั้น ไมสามารถตรวจสอบไดจากระบบดูแลรักษา
พื้นฐานทั่วไป อีกทั้งยังมีคาใชจายในการซอมแซมและเปลี่ยน
สวนประกอบที่สูงมาก
ความเสียหายอันเนื่องมาจากการรั่วของทอทองแดงโดยที่
ไมไดปองกัน จะทำใหระบบน้ำและระบบน้ำยาปะปนกัน ทำให
เกิ ด การก อ ตั ว ของสนิ ม ในชิ ้ น ส ว นโลหะภายในเครื ่ อ งจั ก ร
และความเปนกรดของสารทำความเย็นจะเคลื่อนที่ไปสัมผัส
ทุกชิ้นสวนสำคัญภายในเครื่องจักร อาทิ มอเตอรคอม
เพรสเซอร ซึ่งจะสรางความเสียหายและมีคาใชจายในการ
ซอมแซมที่สูงมาก รวมทั้งใชระยะเวลาในการแกไขที่ยาวนาน
และอาจจะส ง ผลกระทบต อ กระบวนการผลิ ต หรื อ การใช
งานอื่นๆ ทาง Trane Care จึงแนะนำใหมีการตรวจสอบ
สภาพผิวทอทองแดงอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเครื่องจักร
ที่มีอายุการใชงานตั้งแต 10 ปขึ้นไป

โปรแกรมตรวจสอบการสึกหรอ
ของทอทองแดงโดย Trane Care
• ชวงเวลาที่เหมาะสมของการ
ทดสอบใน Condenser : ทุก
3 ป
• ชวงเวลาที่เหมาะสมของการ
ทดสอบใน Evaporator : ทุก
5 ป
• ระยะเวลาทำงาน : 1 - 2 วัน
(ขึ้นอยูกับขนาดของชิลเลอร)
ทั้งนี้ไมรวมระยะเวลาการลาง
Condenser และ Evaporator
อีก 1 วัน

Chemical Defects

EXTERNAL CORROSION
Caused by air intrusion.

Mechanical defects

FREEZE RUPTURE
Caused by low water
flow in the evaporator.

DEPOSIT CORROSION
Deposits of algae and
slime caused by inade
quate water treatment.

TUBE SUPPORT WEAR
Caused by the tube/support
contact. Although this
phenomenon is quite
rare, it must be quickly detected.

INTERNAL PITTING
Caused by an abnormal
presence of aggressive
elements in water.

STRESS CRACKING
Longitudinal or intergranular
cracks caused by
high water flow.

กระบวนการทดสอบคุณสมบัติของทอทองแดง
1. ทำ Eddy Current Analysis เพื่อตรวจสอบสภาพ
ทอทองแดงทั้งดาน Evaporator และ Condenser
2. วิเคราะหสัญญาณจากหนวยความจำของตัว
Oscilloscope
3. หาขอบกพรองจากการบันทึกกราฟ
4. หาขอบงชี้ขอมูลของสาเหตุ
5. ใช Endoscope เพื่อตรวจสอบขอบกพรองและ
ความเสียหาย

Report 1: รายงานเบื้องตนจากหนางาน
Report 2: รายงานฉบับสมบูรณประกอบดวย
1. สรุปผลการทดสอบ
2. สภาพทอจากผลการตรวจ
3. ผลการวิเคราะหสาเหตุ
4. ผลบันทึกในรูปแบบกราฟ
5. รูปภาพของพื้นที่ความเสียหาย
6. คำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญ

โปรแกรมตรวจสอบการสึกหรอของทอทองแดงมีประโยชน
ตอการดําเนินธุรกิจของคุณเพราะ
1. เปนการปรับปรุงคุณภาพและความนาเชื่อถือของระบบและตัวอุปกรณ
2. ยืดอายุการใชงานใหยาวนานขึ้น
3. ลดตนทุนในการดำเนินงาน
4. ลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความเสียหายของอุปกรณ
5. ลดอัตราการชำรุดและความเสื่อมของชิลเลอรและอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของ

ทําไมคุณตองทดสอบสภาพทอทองแดงกับ Trane Care

ดวยความเชี่ยวชาญและประสบการณในการดูแลรักษาระบบปรับอากาศมาอยางยาวนานของเรา Trane ผูผลิตระบบ
ปรับอากาศระดับโลกจึงคัดสรรบริการ Eddy Current Analysis ขึ้นมา เพื่อชวยใหเราสามารถตรวจพบสาเหตุปญหา และ
ตำแหนงของการสึกหรอไดอยางแมนยำ ดวยการบันทึกการสึกหรอ การกัดกรอน การแตกหักตางๆ ที่สะสมอยูทั้งภายใน
และภายนอกทอและอุปกรณ กอนที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอเครื่องจักร ดังนั้น Eddy Current Analysis จึงเปน
เครื่องมือสำคัญเครื่องมือหนึ่งที่ใชในการวิเคราะหและปรับปรุงระบบชิลเลอรไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนกระบวนการที่
สามารถบงชี้สาเหตุที่แทจริงของปญหา รวมถึงลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับทอทองแดงไดอยางดีเยี่ยม
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