Air Leak Detection by Using AE Source Location
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ความเป็ นมา
ในปั จจุ บั น การใช้ งานระบบท่ อ ลม ท่ อ น้ า และท่ อ ไอน้ า มี
ความส าคั ญ อย่ า งมากในภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เมื่ อ ใช้ ง านเป็ นระยะ
เวลานาน ก็จะเกิดความเสียหายจากรอยรัว่ และ ส่งผลให้เกิดการแตกร้าว และ
แตกเนื่องการจากการรับ ดังนัน้ คณะผูจ้ ัดทาจึงได้ศึกษากรรมวิธีที่ใช้ในปั จจุบัน
มาประยุกต์ใช้ในระบบการเฝ้าระวังการแตกร้างของทอ่ จึงได้นาเอาเทคโนโลยีอ
คูสติกสอ์ ีมิสชัน (Acoustic Emission) มาตรวจสอบการรัว่ ไหลของทอ่ ลม โดย
พัฒนาระบบตรวจจับการรั่วของท่อและหาตาแหน่งรอยรั่วของท่อ เพื่อลดการ
สูญเสียทีจ่ ะเกิดขึ้นเนื่องจากการรัว่ ของทอ่ ลม

วัตถุประสงค์
• สร้างชุดทดลองการรัว่ ของทอ่ ลม และเก็บขอ้ มูลกอ่ นไปประยุกตใ์ ช้
• ศึกษาการใช้สัญญาณ อคูสติกสอ์ ิมิชชัน ในการติดตามสภาพการทางานของ
ทอ่ ลม
• หาความสัมพันธข์ องตัวแปรทีม่ ีผลตอ่ ความสามารถในการตรวจจับสัญญาณ
ของ AE sensor

หักที่ AE1

หักที่ AE2

การทดลองหักไสดิ
้ นสอ
ทาการหักไสด้ ินสอ 2B ขนาด
Ø0.5 mm. ทีต
่ าแหนง่ เซนเซอร์
AE1 และ เซนเซอร์ AE2
จานวนตาแหนง่ ละ 5 ครัง้ แลว้
นาคา่ ทีเ่ ก็บไดไ้ ปเปิ ดใน
โปรแกรม FTC(First
Threshold Crossing) เพื่อหา
∆t
เมื่อไดค้ วามเร็วคลื่นเสียงในชุดทดสอบแลว้ จะนาไป
หา Location ของการหักไส้ดินสอได้จากสมการ

หักที่ AE1

คา่ ∆t ของแตล่ ะตาแหนง่ สามารถนาไปหาความเร็วคลื่น
เสียงในทอ่ เหล็กไดจ้ ากสมการ

∆𝑠
𝑆2 − 𝑆1
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∆𝑡 𝑇𝑂𝐴1 − 𝑇𝑂𝐴2

เมื่อ
V = ความเร็วคลื่นเสียงในเหล็ก (m/s)

หักที่ AE2

1
𝑑 = (𝐷 − 𝑣∆𝑡)
2

S2= ระยะห่างจากแหลง่ กาเนิดถึงเซนเซอร์AE2 (mm.)
S1= ระยะห่างจากแหลง่ กาเนิดถึงเซนเซอร์ AE1(mm.)
TOA1= เวลาทีต่ ัดเสน้ Threshold จาก AE1 (ms.)
TOA2= เวลาทีต่ ัดเสน้ Threshold จาก AE2 (ms.)

ไดค้ า่ ความเร็วคลื่นเสียงในชุด
ทดสอบเทา่ กับ 5168.959 m/s

เมื่อ
d = ตาแหนง่ ของ Defects (mm.)
D = ระยะระหวา่ ง AE ทัง้ สองตัว (mm.)
V = ความเร็วคลื่นเสียงในทอ่ เหล็ก (m/s)
∆t = ผลตา่ งเวลา TOA ของ AE ทัง้ สองตัว (ms.)

ชุดทดสอบจาลองการรัว่ ของทอลม
่
ชุดทดสอบท่อลมจากท่อเหล็กชุบสังกะสีขนาดเส้น
ผา่ นศูนยก์ ลาง 2” 61 มิลลิเมตร ยาว 2.5 เมตร ผนังท่อหนา 3.6
มิลลิเมตร โดยการเจาะรูขนาด M10 ที่ตาแหนง่ 650, 1050,
1450และ 1850 มิลลิเมตรจากต้นท่อ เพื่อใส่ปลั๊กอุดทองเหลือง
เกลียว BSPT 3/8” ซึ่งเจาะรูขนาด 2, 3, และ 4 มิลลิเมตรเพื่อ
จาลองรูรัว่ ปิ ดฝาทอ่ ตอ่ ขอ้ ตอ่ และทอ่ ลม เชื่อมตอ่ กับปั๊ มลมอัดลม
4-6 บาร์ ติดตัง้ หัวตรวจจับสัญญาณ AE (PAC-R15S) 2 ตัวใน
การตรวจจับสัญญาณ ผ่านอุปกรณ์ขยายสัญญาณ, และเชื่อมต่อ
เขา้ สูค่ อมพิวเตอร์ดว้ ย DAQ โดยใช้โปรแกรม LabView เพื่อเก็บ
ขอ้ มูลสัญญาณ และ วิเคราะห์ผล

สัญญาณจาก AE ทัง้ สองตัว

(ตามทฤษฎีเทา่ กับ 5,200 m/s)

ผลตา่ งของ TOA หรือ ∆t
จะมีคา่ เทา่ กัน ทีก่ ารหักไสด้ ินสอ ณ จุดทีม่ ีผลตา่ งระยะห่างของเซนเซอร์ทงั้ สองตัว (∆s) เทา่ กัน
แตต่ า่ งกันทีเ่ ครื่องหมาย
ตาแหนง่ ทีไ่ ดจ้ ากการ
คานวณดว้ ยสมการเทียบ
กับตาแหนง่ ทีท่ าการหัก
ไสด้ ินสอ

AE Sensor R15S - 150 kHz

มีคา่ ความถูกตอ้ ง
ที่ 98 %

Outline Drawing

เปรียบเทียบการจาลองรูรวั่ ขนาด
2, 3 mm. ทีต่ าแหนง่ 650 mm.
ผลทีไ่ ดค้ ือ รูรวั่ ขนาดเล็กกวา่

จะมีคา่ แอมพลิจูด และ คา่ ฟี ทเจอร์
สัญญาณอคูสติกสอ์ ิมิชชัน่ ( AErms )
มากกวา่ ขนาดรูรวั่ ทีใ่ หญก่ วา่
จาลองรูรวั่ 2 mm. ทีต
่ าแหนง่ 650 mm.

จาลองรูรวั่ 3 mm. ทีต
่ าแหนง่ 650 mm.

นาคา่ สัญญาณทีเ่ ก็บจากการจาลองรูรวั่
ทีข่ นาด 2, 3, และ 4 มิลลิเมตร
ทีต่ าแหนง่ 650, 1050, 1450, และ
1850 มิลลิเมตร มาเปิ ดในโปรแกรม
อ่านคา่ สัญญาณเพื่อวิเคราะห์
คา่ พลังงานเฉลีย่ ของสัญญาณอคูสติกส์
อิมิชชัน่ (AErms) โดยวิเคราะห์ปริมาณ
แอมพลิจูดของสัญญาณจากเซนเซอร์
ทัง้ สองตัว ทัง้ แตล่ ะขนาดรูรวั่ และ ใน
แตล่ ะตาแหนง่ เมื่อนาคา่ มาเทียบกัน
ระหวา่ งเซนเซอรท์ งั้ สองตัวพบวา่
กราฟมีแนวโนม้ ไขวก้ ันพอดีจากทฤษฎี
ความสมมาตรของชุดทดสอบ

สรุปผล

ชุดทดสอบจาลองลมรัว่

หนาจอโปรแกรมที
ใ่ ช้เก็บ และ
้
วิเคราะห์สัญญาณ

• ฟี ทเจอร์สัญญาณอคูสติกสอ์ ิมิชชัน่ ( AErms ) สามารถที่จะใช้บอกถึงการรัว่ ไหลภายในทอ่
โดยคา่ ระดับสัญญาณสามารถใช้บอกความรุนแรงของการรัว่ ไหล
• สัญญาณ AE จากการหักไส้ดินสอใช้ให้สามารถใช้หาความเร็วของคลื่นเสียงที่มีท่อเป็ น
ตัวกลางได้ และใช้จาลองตาแหน่งรอยรั่วของท่อ และพบว่าสามารถคานวณหาตาแหน่ง
ของรอยแตกไดย้ า่ งถูกตอ้ งและแมน่ ยาเฉลีย่ นที่ 98 เปอร์เซ็นต์
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