
 العربية السورية اجلمهورية
 ةـة الذريـالطاق هيئة

 
 362ن ب ع ت / خ ع -هـ ط ذ س 

  2006 آب 
 

  حبث علمي عن ائيتقرير
 اخلدمات العلمية قسم 

 
 
 

 
 

حتديد االهتراءات والترسبات يف األنابيب ذات األقطار الكبرية بالتصوير      
 الشعاعي

 
 
 
 إعداد

 وفيق حرارة الدكتور
 
 

 

 

 

 

 
 362ن ب ع ت / خ ع -هـ ط ذ س                                                                                           



 2

 تحديد االهتراءات والترسبات في األنابيب ذات األقطار الكبيرة بالتصوير الشعاعي               
Corrosion and Deposit Determination in Large Diameter 

 Pipes by Radiography 
 :خالصة

ـ       يح  إنش 12 إنش و    8نبوبين مرجعيين من الفوالذ بأقطار      أتم صناعة     اًوي كـل منهمـا عيوب

 درجات داخلية وخارجية بثخانات جدار مختلفة، وحفر داخليـة وخارجيـة            تشتمل على صنعية  

كما تم   على الدرجات الداخلية والخارجية،      هاكيلمستوية القعر ذات أقطار وأعماق مختلفة تم تش       

مجرى داخلي وذلك لمحاكاة االهتراءات الطبيعية      ومساحة مستوية   على كل من األنبوبين     تشكيل  

 تم ترسيب طبقة من اإلسمنت بثخانات مختلفة تحت الجزء          كذلككاالهتراءات المنتظمة والنقر و   

اة الترسبات الطبيعية التي تنشأ في أنابيب       من األنبوب المتضمن للدرجات الخارجية وذلك لمحاك      

تم اختبار هذين األنبوبين بتطبيق تقنية التصوير الشعاعي المماسي باستخدام          . المنشآت الصناعية 

 وذلك لتحديد ثخانات الدرجات وأعماق الحفـر مسـتوية القعـر            60 –منبع مشع من الكوبالت     

والثخانات المتبقية لجدار األنبوب فوق      مستويةوالثخانات المتبقية لجدار األنبوب تحت المساحة ال      

 في كل   كشفها الداخلي وكذلك الثخانة الصغرى لطبقة الترسبات من اإلسمنت التي يمكن            المجرى

 . ومع وجود هذا العازلوجود عازل حراري عليهما دونمن األنبوبين وذلك 

 192 –ع من اإليريـديوم      منبع مش  مباستخداتقنية التصوير لجدارين وخيال واحد       كما تم تطبيق  

  ومع وجود هـذا العـازل،       وجود عازل حراري عليهما    دونعلى كل من األنبوبين المرجعيين      

قيـاس  ب وذلـك  الداخلي والمساحة المستوية     المجرى أعماق الحفر مستوية القعر و     وذلك لتحديد 

 .الكثافة الضوئية لألفالم

 الشـعاعي المماسـي لكشـف وتقيـيم          التصـوير  انة بينت نتائج القياسات أنه يمكن تطبيق تق      

االهتراءات المنتظمة الداخلية والخارجية وثخانات الترسبات في األنابيب وأعماق الحفر مستوية           

من ثخانة جدار األنبوب كمـا       % 10 لىساوية والتي تزيد ع   تالمالقعر الخارجية ذات األعماق     

وذات  % 10لداخلية ذات األعماق    بينت نتائج القياسات عدم إمكانية كشف الحفر مستوية القعر ا         

 .من ثخانة جدار األنبوب % 20األعماق 

 بديلة عـن    انة  جدارين وخيال واحد كتق   لتصوير  ال  تطبيق تقانة  القياسات إمكانية  كما بينت نتائج  

  % 20و % 10توية القعر ذات األعماق  التصوير الشعاعي المماسي للكشف عن الحفر مسانةتق

 .دون وجود عازل حراري أو بوجودهبيب ب سواء كانت هذه األنامن ثخانة جدار األنبو

االهتـراءات  , األنابيب ذات األقطار الكبيرة     , التصوير الشعاعي المماسي    : الكلمات المفتاحية   

 .الحفر مستوية السطح , النقر , المنتظمة 
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Abstract: 
Two steel reference pipes with outer diameters of 8 and 12 inches were machined to 
make artificial defects on each of them, such as inside and outside steps of different 
wall thicknesses, inside and outside flat bottomed holes (FBH) of different diameters 
and depths on steps, flat area (FA), and ground patch (GP). The artificial defect were 
made to simulate natural corrosion attack as regular corrosion and pitting. The two 
reference pipes were tested according to tangential radiography technique and double 
wall single image technique. Tangential radiography technique had been applied using 
Co-60 radio-isotope to determine the steps thicknesses, the FBH, the remaining wall 
thickness under the FA, the remaining wall thickness above the GP, and the minimum 
detectable thickness of the artificial cement deposit on the two reference pipes, with 
and without insulation. Double wall Single image technique had also been applied on 
the two reference pipes with and without insulation using Ir-192 radio-isotope to 
measure the flat bottomed holes depths, GP depth, and FA depth by density 
measurement . The measurement results obtained from the radiographs confirm that, 
tangential radiography technique can be applied to detect and evaluate the inside and 
outside regular corrosion attack in the large diameter pipes. It can also be applied to 
detect and evaluate the outside FBH with depth equal or greater than   10%.  
Inside 10% FBH and inside 20% FBH can not be detected if their diameters are not 
larger than certain value related to diameter and wall thickness of the pipe under test. 
Increasing the film density up to 5 outside the pipe did not provide any detection 
improvement of 10% and 20% inside FBH. 
Tangential radiography technique can also be applied to detect and measure the deposit 
inside the pipes. 
Double wall technique can be applied as an alternative method of the tangential 
radiography technique to detect and to evaluate the shallow and small diameter, 10% 
and 20% inside FBH, in the insulated and non-insulated large diameter pipes. 

 
  
     Key words : Tangential  radiography , Larg diameter pips , Regular corrosion , 
Pintting , Flat bottomed holes . 
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 مـم   18 إنش وثخانة جـدار      8خارجي  تم صناعة أنبوبين مرجعيين من الفوالذ األول ذو قطر          

 . مم435 مم وطول 11 إنش وثخانة جدار 12 مم والثاني ذو قطر خارجي 435وطول 

مـن  ( ثمانية درجات داخليـة      (CNC)فارزة مبرمجة   بواسطة   كل من األنبوبين     تشكيل على تم  

IS0   إلى (IS7     وثمانية درجات خارجية )  منOS0   إلى (OS7  ،        بحيـث تكـون ثخانـة هـذه

من ثخانة جدار األنبوب على الترتيب مدورة إلى أقـرب نصـف            ) 0.3 إلى   1.0(جات من   الدر

 .]2-1[ وذلك لمحاكاة االهتراءات المنتظمة التي تنشأ على األنابيب ملليمتر

ثـالث حفـر     (EDM)حفر على كل درجة خارجية من األنبوبين بواسطة آلة الحفر بالشـرر             

 50و   % 20و   % 10(ر تساوي ثخانة الدرجة وبأعماق      خارجية غير نافذة مستوية القعر بأقطا     

الحفر متباعدة عـن  مراكز كون تبحيث ، رميليمتنصف  من ثخانة الدرجة مدورة إلى أقرب       %) 

ذلك لمحاكاة االهتراءات غير المنتظمة التـي تنشـأ علـى           ، و 2π/3) (، 120 °بعضها بمقدار   

ثالث حفر داخلية غير نافـذة مسـتوية         حفر على كل درجة داخلية        وكذلك ].3[األنابيب كالنقر 

          %20و  % 10(بأقطار تساوي إلـى ثخانـة الدرجـة الميكانيكيـة وبأعمـاق      FBH) (القعر

الحفـر  مراكـز   بحيث تكـون    ،  رانة الدرجة مدورة إلى أقرب نصف ميليمت      من ثخ  %) 50و  

 .2رقم  والشكل 1رقم كما هو مبين في الشكل  120°متباعدة عن بعضها بمقدار 

  إنش8 القطر يمقطع عرضي في األنبوب ذ: 1الشكل 
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  إنش12 القطر يمقطع عرضي في األنبوب ذ:  2الشكل 

 

على السطح الخارجي لكل مـن األنبـوبين        صقل  باإلضافة إلى العيوب الصنعية المذكورة أعاله       

. ليـة على طول الدرجات الداخ   ذالك  من ثخانة األنبوب و    % 15 ذات عمق    (FA)مساحة مستوية   

من ثخانة   % 15 وبعمق   (GP)وكذلك فتح على السطح الداخلي لكل من األنبوبين مجرى داخلي           

 .الجدار وعلى طول الدرجات الخارجية

 فوق الصوتية   وباألمواجتم قياس أبعاد األنبوبين المرجعيين والعيوب الصنعية عليهما بالبياكوليس          

 مطابقـة   ين المرجعيين والعيوب المشغلة عليهمـا     حيث بينت القياسات أن األبعاد الحقيقية لألنبوب      

 .لألبعاد التصميمية

لعيـوب الصـنعية     الحقيقيـة ل   واألبعـاد األبعاد الحقيقية لألنبوبين المرجعيين      1يبين الجدول رقم    

 .كلة عليهماالمش
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 األبعاد الحقيقية لألنبوبين المرجعيين والعيوب الصنعية المشكلة عليهما: 1الجدول 

 

  إنش8األنبوب المرجعي ذو القطر  تالمحددا
 12األنبوب المرجعي ذو القطر 

 إنش

 435 435 )مم(الطول 

 11 18 )مم(ثخانة جدار األنبوب 

 25 25 )مم(طول الدرجة 

ــة    ــدرجات الداخلي ــة ال ثخان

 )مم(والخارجية 

S0 = 18.0, S1 = 16.0, S2 = 14.5, 
S3 = 12.5, S4 = 11.0, S5 = 9.0, 
S6 = 7.0, S7 = 5.5 

S0 = 11.0, S1 = 10.0, S2 = 9.0, 
S3 = 7.5, S4 = 6.5, S5 = 5.5, 
S6 = 4.5, S7 = 3.5 

أقطار الحفر الداخلية والخارجيـة     

 )مم(مستوية القعر 

H0 = 18.0, H1 = 16.0, H2 = 14.5, 
H3 = 12.5, H4 = 11.0, H5 = 9.0, 
H6 = 7.0, H7 = 5.5 

H0 = 11.0, H1 = 10.0, H2 = 9.0, 
H3 = 7.5, H4 = 6.5, H5 = 5.5, 
H6 = 4.5, H7 = 3.5 

أعماق الحفر الداخلية والخارجية    

مـن   %) 10 (-مستوية القعـر  

 )مم(-ثخانة الدرجة 

H0-10 = 2.0, H1-10 = 1.5, 
H2-10 = 1.5, 
H3-10 = 1.5, H4-10 = 1.0, 
H5-10 = 1.0, 
H6-10 = 0.5, H7-10 = 0.5 

H0-10 = 1.0, H1-10 = 1.0, 
H2-10 = 1.0, 
H3-10 = 1.0, H4-10 = 0.5, 
H5-10 = 0.5, 
H6-10 = 0.5, H7-10 = 0.5 

الداخلية والخارجية  أعماق الحفر   

من ثخانة   %) 20(-مستوية القعر 

 )مم(-الدرجة 

H0-20 = 3.5, H1-20 = 3.0, 
H2-20 = 3.0, 
H3-20 = 2.5, H4-20 = 2.0, 
H5-20 = 2.0, 
H6-20 = 1.5, H7-20 = 1.0 

H0-20 = 2.0, H1-20 = 2.0, 
H2-20 = 2.0, 
H3-20 = 1.5, H4-20 = 1.5, 
H5-20 = 1.0, 
H6-20 = 1.0, H7-20 = 0.5 

أعماق الحفر الداخلية والخارجية    

مـن   %) 50 (-مستوية القعـر  

 )مم (-ثخانة الدرجة

H0-50 = 9.0, H1-50 = 8.0, 
H2-50 = 7.0, 
H3-50 = 6.5, H4-50 = 5.5, 
H5-50 = 4.5, 
H6-50 = 3.5, H7-50 = 3.0 

H0-50 = 5.5, H1-50 = 5.0, 
H2-50 = 4.5, 
H3-50 = 4.0, H4-50 = 3.0, 
H5-50 = 2.5, 
H6-50 = 2.5, H7-50 = 2.0 

 1.7 2.7 )مم(عمق المساحة المستوية 

 1.7 2.7 )مم(عمق المجرى الداخلي 
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 :التجارب المخبرية

  التصوير الشـعاعي المماسـي     ةناعة غاما وفقاً لتق   تم تعريض كل من األنبوبين المرجعيين إلى أش       

مـم  ) 50( ثخانـة  ي ذFiber glassمن الصوف الزجاجي حراري  وذلك بوجود عازل ]4-9[

متمـايزتين   وذلك للحصول على مجموعتين من الصور الشعاعية          العازل دون وجود وكذلك أيضا ً  

كثافة المجموعـة   و(4 – 3.5)    الواقعة في المج، كثافة المجموعة األولى  الضوئية في الكثافة

 وأفالم 60 – تم التعريض باستخدام منبع مشع من الكوبالت .(5 – 4.5)في المجال واقعة الثانية 

 .مم) 0.125( وصفائح رصاصية أمامية وخلفية ذات ثخانة (AA – 400)من نوع كوداك 

 كل كثافة ضوئية ستة     من أجل كل أنبوب ومن أجل     الصور الشعاعية   تضم المجموعة الواحدة من     

 :صور وفقاً لما يلي

 .صورة شعاعية وفق لطريقة التصوير التقليدية •

  .(FA)الخارجية المستوية صورة شعاعية تم توجيهها وضبطها على المساحة  •

  (GP).صورة شعاعية تم توجيهها وضبطها على المجرى الداخلي  •

  . %10ة القعر ذات العمق صورة شعاعية تم توجيهها وضبطها على مجموعة الحفر مستوي •

  . %20صورة شعاعية تم توجيهها وضبطها على مجموعة الحفر مستوية القعر ذات العمق  •

  . %50صورة شعاعية تم توجيهها وضبطها على مجموعة الحفر مستوية القعر ذات العمق  •

 العازل  دون وجود حالة إحاطتهما بالعازل الحراري و    وكذلك تم تعريض األنبوبين المرجعيين في       

 – وذلك باستخدام منبع مشع من اإليريـديوم         (DW/SI) تصوير جدارين وخيال واحد      انةوفقاً لتق 

) 0.125( وصفائح رصاصية أمامية وخلفية ذات ثخانة        (AA-400) وأفالم من نوع كوداك      192

 .مم

عند ثخانة  ) 2(مقدارها  تم حساب زمن التعريض للحصول على صور شعاعية ذات كثافة ضوئية            

 صـور   المجموعة الواحدة من األفـالم خمـس       وبحيث تضم    ،]10،11[لدرجة الوسطى لألنبوب  ا

 : لما يلياًشعاعية وفق

 المساحة المستوية في مركز الصورة الشعاعية  •

 المجرى الداخلي في مركز الصورة الشعاعية •

 .في مركز الصورة الشعاعية % 10الحفر مستوية القعر ذات العمق  •

 .في مركز الصورة الشعاعية % 20ذات العمق الحفر مستوية القعر  •

 .في مركز الصورة الشعاعية % 50الحفر مستوية القعر ذات العمق  •
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 :تقييم الصور الشعاعيةالمعالجة الكيميائية و

 الكثافة الضـوئية    جهاز قياس  معايرة   تمتقبل البدء بالمعالجة الكيميائية ألفالم التصوير الشعاعي        

 . كثافات ضوئية معياريـة    يحوي  من فلم تصوير شعاعي      باستخدام شريط    للصور الشعاعية وذلك  

ـ      ال تم التأكد من جودة      وكذلك مـا نصـت عليـه      ل اًسوائل المستخدمة في المعالجة الكيميائية وفق

  والمواصفة  EN 584-2 1996 تحت الـرقم  المطبقة في أورباكالمواصفة (  المواصفات الدولية
   ISO 11699-2 1998 ).الدولية

 باستخدام خمسة أفالم معيارية مسبقة التعريض مـن         تم التأكد من جودة سوائل المعالجة الكيميائية      

 لتعليمات الشركة المصنعة وقد تم الحصول على القيم المبينة في وذلك وفقاًً (IX 80)نوع فوجي 

 . جودة السوائل المستخدمة في المعالجة الكيميائيةتظهروالتي ) 2(الجدول رقم 

 
 نتائج المعالجة الكيميائية لألفالم مسبقة التعريض: 2ول الجد

 

 التباين المرجعي الدرجة المرجعية

رقم  لفلما

 الدرجة
 الكثافة

رقم 

 الدرجة
 الكثافة

Do Sr Cr Sx Cx 

 0.21 3.09 8 2.05 4 )1(الفلم 

 0.21 3.08 8 2.05 4 )2(الفلم 

 0.21 3.08 8 2.04 4 )3(الفلم 

 0.21 3.18 8 2.07 4 )4(الفلم 

 0.21 3.15 8 2.07 4 )5(الفلم 

2.1 1.1 1.9 1.2 

 
 .مؤشر السرعة = Sxمؤشر التباين،  = Cx: حيث         

                Cr =  ،مؤشر التباين المرجعيSr = مؤشر السرعة المرجعي. 

               Do = كثافة ضبابية فلم التصوير الشعاعي. 

 

 معالجة األفالم المعرضة لألنبوبين المرجعيين وفقـاً  تتمبعد التأكد من جودة سوائل التحميض،       

 تبين عدم وجود أي تـأثير        حيث ،تم تقييم الصور الشعاعية    و  ة التصوير الشعاعي المماسي   انلتق

 نتائج  )6 -3(للعازل الحراري على دقة قياس العيوب المتواجدة على األنبوبين، وتبين الجداول            

 :القياسات
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 D ≤ 4 إنش من أجل كثافة 8 القطر يالمماسي لألنبوب ذنتائج التصوير الشعاعي : 3الجدول 

 
 

 D > 4.5 إنش من أجل كثافة 8ب ذي القطر نتائج التصوير الشعاعي المماسي لألنبو: 4 الجدول

 

 

 

 FBH 20 % FBH 50 % FBH GP FA % 10 الدرجة المؤشر

العيوب 

 الداخلية
0.0 – 0.2 - 0.1 – 0.2 0.1 – 0.2 

االنحراف 

 العيوب المعياري

 لخارجية
0.1 – 0.5 0.4 – 0.0 0.1 – 0.3 0.4 – 0.1 

 0.4 إلى 0.1
0.1 – 

0.2+ 

العيوب 

 الداخلية
 إلى - 0.4
0.3 

 0.3 إلى – 0.2 - 0.3 إلى 0.4 -
دقة 

العيوب  القياس

 الخارجية
 إلى – 0.4
0.4 

 0.3 إلى – 0.3 - 0.4 إلى 0.2 0.1 إلى – 0.6

 إلى – 0.5
0.1 

 إلى – 0.5
0.1 

  مالحظات
 ال يمكن كشف

 10 % FBH 
 الداخلية

يمكن كشف 

 % 20كافة
FBH  

يمكن كشف 

 % 50كافة
FBH 

  

 FBH 20 % FBH 50 % FBH GP FA % 10 الدرجة المؤشر

العيوب 

 الداخلية
0.1 – 0.5 - 0.1 – 0.3 0.1 – 0.5 

االنحراف 

العيوب  المعياري

 لخارجيةا
0.1 – 0.5 0.1 – 0.5 0.1 – 0.3 0.1 – 0.4 

ى  إل0.1
0.4 

0.1 – 
0.3 

العيوب 

 الداخلية
 إلى - 0.5

0.0 
 إلى – 0.3  0.4إلى  - 0.3 -

0.0 
 دقة القياس

العيوب 

 الخارجية
 إلى – 0.7

0.4 
 إلى – 0.5  0.2إلى  - 0.4 0.3 إلى – 0.7

0.0 

 إلى - 0.3
0.5 

 إلى – 0.9

0.1 - 

  مالحظات
ال يمكن كشف 
10 % FBH 
 الداخلية

يمكن كشف 

 FBH % 20كافة

يمكن كشف 

 كافة
50% FBH 
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 D ≤ 4 إنش من أجل كثافة 12 القطر ينتائج التصوير الشعاعي المماسي لألنبوب ذ: 5الجدول 

 
 

 D > 4.5 إنش من أجل كثافة 12نتائج التصوير الشعاعي المماسي لألنبوب ذو القطر : 6الجدول 

 

 

 FBH 20 % FBH 50 % FBH GP FA % 10 الدرجة المؤشر

العيوب 

 الداخلية
0.1 – 

0.2 
- - 0.1  

االنحراف 

العيوب  المعياري

 الخارجية
0.1 – 

0.3 
0.1 – 0.2 0.1 – 0.2 0.1 – 0.2 

 إلى 0.0
0.2 

0.1 – 
0.2 

العيوب 

 الداخلية
 إلى - 0.3

0.1 
 إلى – 0.2 - -

0.2 
 دقة القياس

العيوب 

 الخارجية
 إلى – 0.2

0.2 
ى  إل– 0.3 0.4 إلى - 1.1 0.3 إلى – 0.8

0.0 

 إلى – 0.2
0.4 

 إلى – 0.2
0.3 

  مالحظات
 ال يمكن كشف
10 % FBH  
  الداخلية

 من الصعب

 %20عنكشف لا

FBHالداخلية  

   

 FBH 20 % FBH 50 % FBH GP FA % 10 الدرجة المؤشر

العيوب 

 الداخلية
0.1 – 0.2 -  –  0.1 – 0.4 

االنحراف 

العيوب  المعياري

 الخارجية
0.1 – 0.3 0.1 – 0.2 0.1 – 0.5 0.1 – 0.3 

 0.4 – 0.1 0.3 إلى 0.1

العيوب 

 الداخلية
 إلى - 0.3

0.1 
 إلى – 0.3  -  -

0.3 
 دقة القياس

العيوب 

 لخارجيةا
 إلى – 0.2

0.2 
 إلى – 0.6 0.0إلى  - 1.1 0.6 إلى – 0.6

0.1 

 إلى - 0.4
0.2 

 إلى – 0.7
0.2 

  مالحظات
 ال يمكن كشف
10 % FBH  
 الداخلية

من الصعب 

الكشف عن 

20 %     

FBHالداخلية 
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 نتائج حساب كل من الثخانة األعظمية للمعدن الذي تخترقـه األشـعة ضـمن        7ويبين الجدول رقم    

ل لألشـعة عنـد      ومعامل االمتصاص الفعـا    (Lmax)األنبوب للوصول إلى فلم التصوير الشعاعي       

 التصوير الشعاعي المماسي وباستخدام     انة وذلك عندما يتم التعريض وفقاً لتق      (µeff)مرورها بالمعدن   

 .60 –منبع من الكوبالت 

 :حيث

1
2

2 0
max −=

t
r

tL 

Lmax =                الثخانة األعظمية للمعدن الذي تخترقه األشعة في األنبوب للوصول إلـى فلـم التصـوير

 .رالميليمتبمقدره  الشعاعي

t = ثخانة جدار األنبوب. 

r0 = نصف القطر الخارجي لألنبوب. 

 :وإن

WIILeII eronomneff
w

nomero
eff ∆=→⋅= ∆⋅− )/(µµ 

 :حيث

Iero =  شدة اإلشعاع في موضع التغير في ثخانة جدار األنبوب بمقدار∆w. 

Inom = األنبوبشدة اإلشعاع عند الثخانة االسمية لجدار . 

µeff = ةمعامل االمتصاص الفعال لألشع. 

∆w = التغير في ثخانة جدار األنبوب. 

 
  لألنبوبين المعياريينµeff و Lmaxقيم  :7الجدول 

 

قطر 

 األنبوب

 )إنش(

المنبع المشع المستخدم 

 TRTمن أجل 

المنبع المشع المستخدم 

 DW/SIمن أجل 

الكثافة من 

TRTأجل 
Lmax

µeff 
[1/cm] 

8 Co - 60 Ir - 192 3.5 – 4 120 0.42 

8 Co – 60 Ir – 192 4.5 – 5 120 0.42 

12 Co – 60 Ir – 192 3.5 – 4 117 0.44 

12 Co - 60 Ir - 192 4.5 - 5 117 0.44 
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 التصوير الشعاعي المماسي على كشف الترسـبات التـي تنشـأ داخـل              انةدراسة فعالية تق  ل

الكهربائية أو   في محطات الطاقة     ها استثمار عنداألنابيب المعزولة أو غير المعزولة      منظومات  

الشعاعي ة التصوير   انتم تطبيق تق  ،  ]13-12 [في منشآت الصناعات البترولية والبتروكيميائية    

لتحديد قيمة الثخانة الصغرى لترسبات من اإلسمنت الصنعي التـي يمكـن كشـفها              المماسي  

 للجـزء   على محيط الجدار الـداخلي      ولمحاكاة الترسبات تم صب اإلسمنت      . وقياس ثخاناتها 

 غير متناظر بالنسبة  حاوي على الدرجات الخارجية في كل من األنبوبين المرجعيين وبشكل           ال

 وذلك للحصول على ثخانات ترسبات متغيرة (eccentric centre)لمركز الهندسي لألنبوب ل

مـن  % 300حتـى   و% 20وبحيث تكون الثخانة الصغرى والعظمى للترسبات مساويةً إلى         

    والشـكل  3 لألنبوب على الترتيب كما هو مبين في الشكل رقـم            ثخانة جدار الدرجة الرابعة   

 .4رقم 

 

 

 
 

  إنش8 القطر يشكل طبقة الترسبات في األنبوب المرجعي ذ:  3الشكل 
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  إنش12 القطر يشكل طبقة الترسبات في األنبوب المرجعي ذ:  4الشكل 

 

متين مختلفتين للكثافات الضوئية إمكانية     الصور الشعاعية التي تم تنفيذها من أجل قي       دراسة  وقد بينت   

لكـل مـن   وقياسـها  كشف القيمة الصغرى لثخانة طبقة اإلسمنت المتوضعة على الجدار الـداخلي            

 .8األنبوبين المرجعيين عند عدم وجود عازل وعند وجوده كما هو مبين في الجدول رقم 

 
 التي يمكن كشفها وقياسهاين المرجعيين على األنبوبالقيم الدنيا لثخانة الطبقة المترسبة : 8الجدول 

 

ثخانة الترسبات  األنبوب المرجعي
(mm) 

الكثافة الضوئية 

للفلم خارج 

 األنبوب

الكثافة الضوئية للفلم 

 على الدرجة الرابعة

2.2 5 1.7 
 )مع عازل(إنش ) 8(األنبوب ذو القطر 

2.2 5.2 1.8 

2.2 5 1.7 
 1.8 5.2 2.2 )بدون عازل(إنش ) 8(األنبوب ذو القطر 

1.3 4.4 1.3 
 )مع عازل(إنش ) 12(األنبوب ذو القطر 

1.3 5.1 1.8 

1.3 4.4 1.4 
بـدون  (إنـش   ) 12(األنبوب ذو القطـر     

 1.9 5.4 1.3 )عازل
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 :النتائج والمناقشة

 التصوير الشعاعي المماسـي لكشـف       انة النتائج التي تم الحصول عليها بأنه يمكن تطبيق تق         تبين

ءات المنتظمة التي تحدث على الجانب الخارجي أو على الجانب الـداخلي لألنابيـب ذات               االهترا

الحفـر مسـتوية القعـر      ، كما يمكن تطبيق التقنية لكشف        وتقييم هذه االهتراءات     األقطار الكبيرة 

(FBH)         من ثخانة جـدار األنبـوب أو       % 10 التي تنشأ على السطح الخارجي لألنبوب وبأعماق

 . وتقييم هذه الحفرمق األكبر من ذلكالحفر ذات الع

ال يمكـن كشـفها   % 10إن الحفر مستوية القعر التي تنشأ على السطح الداخلي لألنبوب وبأعماق       

إن كانت ذات أقطار أصـغر مـن        % 20وكذلك الحال بالنسبة للحفر مستوية القعر ذات األعماق         

 . وثخانتهقيمة محددة تتعلق بقطر جدار األنبوب تحت االختبار

 ال تفيد فـي     5أن زيادة الكثافة الضوئية لفلم التصوير الشعاعي خارج األنبوب المختبر عن القيمة             

حيث يمكن فـي    % 20 و% 10تحسين مقدرة الكشف للحفر مستوية القعر الداخلية ذات األعماق          

جدارين وخيال واحد كتقنية بديلة عن تقنية التصـوير الشـعاعي           تصوير   ةناتطبيق تق هذه الحالة   

المماسي لكشف وتقييم الحفر مستوية القعر الداخلية ذات األقطار واألعماق الصغيرة كالحفر ذات             

 . في األنابيب ذات األقطار الكبيرة غير المعزولة والمعزولة حرارياًالتي تنشأ% 10األعماق 

جـود  التصوير الشعاعي المماسي في الكشف عن و      ة  انتقكما بينت نتائج االختبارات فعالية تطبيق       

 .طبقات الترسبات داخل األنابيب ذات األقطار الكبيرة وقياس قيم ثخاناتها

 

 :الخالصة والتوصيات

الصادرة عن النظير المشع الكوبالت     ة التصوير الشعاعي المماسي باستخدام أشعة غاما        انطبقت تق 

عد اسـتثمارها    بنجاح في قياس ثخانات األنابيب الفوالذية وقياس ثخانات جدرانها المتبقية ب           60 –

في المنشآت الصناعية وقياس أعماق النقر الخارجية التي تنشأ على األنابيب وبأعمـاق أكبـر أو                

من % 20تجاوز قيمها   تمن ثخانة جدار األنبوب وقياس أعماق النقر الداخلية عندما          % 10تساوي  

ذات األقطار  بيب  المتوضعة داخل األنا   ثخانة طبقة الترسبات     كذلك في قياس  ثخانة جدار األنبوب و   

تبـين مـن خـالل      وقد  . معزولة حرارياً غير  معزولة أو   هذه األنابيب    إنش سواء كانت     12 و 8

 :وفق لما يليتطبيق هذه التقنية حدود التجارب 

 على المنطقة التي تكون فيها األشعة على تماس مع         فقط هفي هذه التقنية تكون مقتصر     القياسات   إن -

 .جدار األنبوب

ف عن النقر التي تنشأ على السطح الداخلي لجدار األنبوب بالمقارنة مـع النقـر               من الصعب الكش   -

 .الخارجية
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فـي  ال يفيـد     5 قيمةرفع الكثافة الضوئية للصورة الشعاعية خارج األنبوب إلى قيم تتجاوز ال          إن   -

 فـي هـذه     لمفيدحيث إنه من ا   المتشكلة داخل األنبوب    تحسين مقدرة الكشف للنقر ضعيفة العمق       

لة اللجوء إلى تطبيق تقنية جدارين وخيال واحد في الكشف عنها وقيـاس أعماقهـا ومقـدار                 الحا

 .تغلغلها في جدار األنبوب
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