
1



2

:موضوع ارائه
(leak testing)آزمون نشت

:استادمربوطه
جناب آقای حقانی

:اعضای گروه
راضیه الهامی،خدیجه زینلی،مرضیه الهامی

95بهار



فهرست
  صفحه---------------------------------------------------عنوان

4.............................................................................................................................مقدمه

5......................................................................................................فلسفه كنترل نشت

6.....................................................................................................اهمیت كنترل نشت

 7...............................................................................................بنیان كار كنترل نشت

8..............................................................................................سابقه نشت يابي در دنیا

12.............................دستگاه نشت ياب يونیزاسیون با استفاده از شعله هیدروژن

 دستگاه نشت ياب يونیزاسیون مدل(GAS-TEC)..................................14

18....................................................................................................نشت يابهاي لیزري.

20....................................................................................................................طبقه بندي

دستگاه نشت يابSPY GAS)..........................................................................)21

24.................................................................................................كلیپ هاي آزمون نشت

26................................................................................................................................منابع
3



مقدمه
 از گاز ابتدا نمونه مورد آزمایش را.اشکال پیچیده به کار برده میشودآزمون نشت برای

ا مخزن یا مایع مورد نظر پر میکنند و سپس بااندازه گیری میزان افت فشار در لوله ی

.مورد نظر میتوان به نشت گاز یا مایع پی برد

 از سالم بودنازهدر رفتن موادوانرژی،اطمینان از این آزمایش به منظور جلوگیری

.  قطعه استفاده میشود
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نشتكنترل فلسفه 
ال علي رغم اعمال كلیه حفاظت ها در طراحي خطوط انتقال گاز هیچگاه نمي توان احتم

.بروز نشت را صفر فرض كرد 

 گاز ممكن است در اثر خوردگي لوله ها ، برخورد عوامل مكانیكي ، نقص در نشت

ساختار لوله

 یا اتصاالت و شیرهاي سیستم بروز نماید.
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كنترل نشتاهميت 

 مي رود سرمایه ایست كه از دست مي رود ،هدرهر متر مكعب گاز كه در اثر نشت به

هاي موجود در شبكه یا خطوط انتقال مهار نگردد ، روزانه مي تواند نشت چنان چه

ي دسترس خارج كند و از این طریق ساالنه ضررهاي اقتصادرا از مقادیر زیادي گاز 

.نماید ملي گاز هنگفتي را متوجه شركت 
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 بنیان كار كنترل نشت بر دو اصل استوار مي باشد:

 نخواهیم  داشتهیچگاه نمي توانیم مطمئن شویم كه نشت گاز : اصل اول  .

 موظفیم هاي اقتصادي پیشگیري از خطرات و هم از جنبه به لحاظ هم : اصل دوم ،

.نشتها را شناسائي و مهار كنیم 
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سابقه نشت یابي در دنیا
یابيدوره ابتدائي نشت -١

2- تردوره پیدایش تكنیكهاي نسبتا پیشرفته

پیشرفتهدوره جدید وتكنیهاي -٣

تكنولوژي های آینده-٤
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نشت یابيابتدایي دوره 

 نشتایجاد حفره هاي متعدد در محوطه مشكوك به

فانوسهاي نشت یابي:(Wolf Lamp) 

نشت یابي به كمك بوي گاز
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رنسبتا پيشرفته تتكنيك هاي دوره پيدایش 
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پيشرفتهوتكنيک هاي دوره جدید 
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نشت یاب یونيزاسيون شعله



شعله دستگاه  نشت یاب یونيزاسيون با استفاده از

هيدروژن 

 تاکنون در بسیاری از شرکت های گاز 63دستگاه های نشت یابی که از سال
ا استفاده ب" نشت یاب یونیزاسیون" استانی مورد استفاده قرار گرفته دستگاه

وارد از طریق هوای نمونهازشعله هیدروژن می باشد که اساس کار آن
.استبه دستگاهاز خطوط شبکه گازشده
در آن این دستگاه ها محفظه ای وجود داردکه گاز هیدروژن و هوای نمونهدر 

ند، می سوزد و چون گاز هیدروژن پس ازاحتراق یون مثبت و منفی ایجاد می ک
 شود شده به دستگاه منجر به تولید یون باالواردهدر صورتی که هوای نمونه

د نشت فرفرکانس باالیی ایجاد می کند که به صورت یک آالرم بهدستگاه،
.  شودیاب اعالن می 

 طا معایب بزرگ این دستگاه که عملیات نشت یابی را با ریسک باالی خاز
د به عنوان هوای نمونه وارروبرو می سازد این است که هر هیدروکربنی که

از پس... اعم از گاز طبیعی ، بخار بنزین، گازهیدروژن و این دستگاه شود
ه همین ب. سوخت و تولید یون های مثبت و منفی، منجربه ایجاد فرکانس می کند

د دارد جهت در کنار این تکنولوژی دستگاه مکمل دیگری به نام اتان سنج وجو
.تا در صورتی که هوای نمونه وارد شده ،گاز طبیعی بود، مشخص گردد 12



 الزم به توضيح است كه:

 لظت گاز غیي كه در محیطها نشت یاب یونیزاسیون شعله هیدروژن نبایستي دستگاههاي

.در آنها در حد خطرنا ك است بكار برده شوند
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 ( GAS-TEC)مدلنشت یاب یونيزاسيون دستگاه 

 درغلظت (هيدروکربورهاوسایر)دستگاه قابل حمل سبك براي تشخیص گازطبیعي یك

بنابراین دستگاه . باشدگاز متان مي ( (P.P.Mهاي پایین تا حدود یك قسمت درمیلیون 

اسب گاز منلوله هاي مدفون براي یافتن نشت و تعیین محل آن در به خصوص مذكور 

.مي باشد
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– GAS))یابدستگاه نشت  TEC
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دستگاهشرح كلي 
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تكنولوژي های آینده

 عبارتندازنمونه هایي از این دستگاهها:

 قرمزمادون نشت یابهاي(Infra-red)

نشت یابهاي(Sonic)

 نشتیابهاي استفاده كننده از خاصیت كاهش ویا افزایش دما در محل نشت

 یابهاي استفاده كننده از عامل واسطه مانند هلیوم یا ذرات رادیواكتیونشت

 ابهاي ینشت )یابهاي استفاده كننده از خاصیت امواج حاصل از نشت در طول لوله نشت

(كامپیوتري
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نشت یابهاي ليزري
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دستگاههاي نشت یاب ليزري دستي
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طبقه بندی نشتها

 یر آنها در یکی از طبقات زهردو ها براساس موقعیت یا مقدار و یا نشت

.که البته نشانگر اولیت ترمیم آنها نیز میباشدمیگیرند قرار 

بین نشتی که ایمنی افراد یا ساختمانی را تهدید نماید و برای از( الف

خطر بردن وضعیت خطرناک آن نیاز به اقدام فوری و پیگیری تا رفع

.باشد

لی هستند که در موقعیت فعلی خطر آنی در بر ندارند ونشت هایی ( ب

الزم است که برای ترمیم آن و به منظور پیشگیری از خطرات آتی

.برنامه ریزی کرد
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SPY GASدستگاه نشت یاب
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SPY GASطرز استفاده از دستگاه

.را فشار داده تا دستگاه روشن شودONدكمه 

 الت ثانیه در محیط غیر آلوده بگاز نگاهداشته تا دستگاه در ح30دستگاه را بمدت

.تنظیم اولیه قرار گیرد

یك تیك پس از آنكه دستگاه در حالت تنظیم اوله قرار گرفت واز دستگاه صداي ت

شت شنیده شد، میتوان دستگاه را به محل مشكوك به نشت گاز برده ومقادیر ن

.گازرا اندازه گیري نمود

با باال رفتن مقدار نشتي ، صداي دستگاه نیز افزایش خواهد یافت.

مقادیر نشانداده شده در صفحه نمایشگر دستگاه
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مقادیر نشان داده شده در صفحه نمایشگر

دستگاه
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تست نشت با استفاده ازگاز هليوم
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تست نشت با استفاده ازخال
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