
 

 
GIỚI THIỆU 

Eddy Current Test (ECT) là 
phương pháp kiểm tra không 
phá hủy, ứng dụng hiệu ứng 
cảm ứng điện từ.  

Máy ECT ECUTEST Hai Chế 
Độ được thiết kế chuyên dụng 
để kiểm tra vết nứt, thủng và 
độ mòn ở cả mặt trong và mặt 
ngoài các ống kim loại.  

 

KHUYẾN CÁO 

Để có thể theo dõi và xử lý kịp 
thời các vấn đề ở ống trao đổi 
nhiệt, các nhà sản xuất chiller 
khuyến cáo ống truyền nhiệt 
nên được kiểm tra mỗi 2-5 
năm. Thời gian kiểm tra định 
kỳ có thể thay đổi tùy vào điều 
kiện vận hành của chiller và 
tình trạng ống trao đổi nhiệt.  

Các ống đồng cần được kiểm 
tra cả mặt trong và mặt ngoài 
để có thể đánh giá chính xác 
hiện trạng. 

  

 
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG 

Các yếu tố sau có thể làm mòn và nghẹt ống trao đổi nhiệt, nghiêm 
trọng hơn có thể dẫn đến nứt và thủng ống: 

• Xử lý nước không đạt yêu cầu. 
• Ma sát do rung động khi chiller hoạt động. 
• Hiện tượng đóng băng do nhiệt độ nước lạnh quá thấp. 

 

HẬU QUẢ 

Ống trao đổi nhiệt nếu không được kiểm tra, theo dõi và xử lý sự cố 
kịp thời có thể dẫn đến thủng ống. Khi ống đồng bị thủng, nước sẽ trộn 
lẫn vào gas, di chuyển vào và làm hỏng máy nén chiller. Đây là một 
trong những sự cố nghiêm trọng nhất của chiller và gây ảnh hưởng 
đến hoạt động của cả tòa nhà. Ngoài ra, sự cố này còn làm thất thoát 
một lượng lớn gas lạnh. 
 

    

  

KIỂM TRA ỐNG TRAO ĐỔI NHIỆT CHILLER 

 

 

 

 

 



 
KẾT QUẢ THAM KHẢO 

 

 

 

 MÔ TẢ LỖI   MÔ TẢ LỖI 

 OD Met Loss <30% Mòn bên ngoài <30%   OD Met Loss >40% Mòn bên ngoài >40% 

 ID Met Loss <30% Mòn bên trong <30%   ID Met Loss >40% Mòn bên trong >40% 

 OD Support Wear <20% Mòn tại vách đỡ <20%   OD Support Wear >20% Mòn tại vách đỡ >20% 

 OD Corrosion Depth <30% Ăn mòn bên ngoài <30%   OD Corrosion Depth >40% Ăn mòn bên ngoài >40% 

 ID Pitting Depth <30% Rỗ bên trong <30%   ID Pitting Depth >40% Rỗ bên trong >40% 

 Expansion Freeze Bulge Phồng ra do đóng băng   Freeze Rupture Nứt do đóng băng 

 ID Erosion Met Loss <30% Mài mòn bên trong <30%   ID Erosion Met Loss >40% Mài mòn bên trong >40% 

 100% Penetration Thủng 100%   Cracking Nứt 

 Restricted Tắc nghẽn một phần   Plugged Tắc nghẽn hoàn toàn 
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Let’s be greener together 
Be Green Solutions 
Tầng 6, Tòa nhà WMC, 
102C Cống Quỳnh, 
Quận 1, Tp. HCM 

+84 28 3838 8660 
www.begreen.solutions 

BGS đã thực hiện ECT 
cho chiller các hãng sau: 

 

 

 

 

tel:http://+8428%203838%208660
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