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TETA  ( ــاتت )  بنیان تحقیق و توسعه ایرانیان شرکت دانش 

 

 ینفتمخازن برای  (AE )امیشن  کیآکوست

ازن مخ ید. نشتنشویاستفاده م نیزمریها در باال و زفرآورده ریو سا نیبنز ما،ینفت خام، سوخت هواپ رهیذخ یبرا یمخازن نفت

حدود  یحاو نیبنز یتریل 45نشت  کی. ندازدیرا به خطر ب یمنیکند و ا جادیا یقابل توجه یطیمح ستیز بیممکن است آس

 تا افته،یتوسعه  یموجود در کشورها یاست. بر اساس آمارها یآب کاف تریل ونیلیم 46آلوده کردن  یگرم بنزن است که برا 230

 یهاروش ریاخ یهادر دهه دارند. ینصب شده بودند، نشت 1990نفت که قبل از دهه  ینیرزمیز یسازرهیسوم مخازن ذخ کی

اند. و به کار گرفته شده افتهی( توسعه FRP) افیبا ال شدهتیتقو یهاکیو پالست یفلز یهاسازه رمخربیغ یابیارز یبرا یمختلف

 یبلکه برا کند،یم ییها را شناسانه تنها نقص رایز .فرد استمنحصربه (AE امیشن ) کیآکوست یها، فناورروش نیا انیدر م

 .شودیمحصول استفاده م هیتخل ایکردن  زیتم ات،یسازه بدون وقفه در عمل یکپارچگی یزمان واقع برنظارت 

 

و  شودیدر سراسر جهان استفاده م ینفت یهاسازه یبازرس یبه طور گسترده برا( AE امیشن ) کیآکوست ی، فناور1970از دهه 

 :دارد ریموارد ز یابیدر ارز یاتجربه اثبات شده

 .نیزم یرو یساز رهیمخازن ذخ •

 .افیشده با ال تیتقو یها کیساخته شده از فوالد و پالست ینیرزمیز یساز رهیمخازن ذخ •

 .(ینیرزمیو ز ی زمیننفت )باال یلوله کش •

 .ینفت یهافرآورده ینیو زم یلیمخازن حمل و نقل ر •

 ها.یو کشت ماهایمخازن سوخت هواپ •
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 (AE امیشن ) کیآکوست

 ایشکل  رییتغ یندهایاست که تحت فرآ یو فراصوت )استرس( در مواد یاز تابش امواج صوت یادهیپد (AE )امیشن  کیآکوست

 .رندیگ یقرار م یشکستگ

 

ا به شکل امواج تنش ب لیپتانس یانرژ عیمنجر به آزاد شدن سر تیشده مانند فلز و کامپوز یانتشار ترک در مواد جامد بارگذار

شوند و یمنتشر م یفواصل چند متر یامواج در طول سازه برا نی. اشودیمگاهرتز م 2و  لوهرتزیک 50 نیمعموالً ب یهافرکانس

منابع نقص  نییتع یشده برا ییشناسا AE امواج ژهیو لیو تحل هیشوند. سپس تجزیم ییاشناس کیزوالکتریپ یتوسط حسگرها

 .شودیم انجام اتیبار/تنش/عمل راتییآن به تغ تیانتشار نقص و حساس زانیم یابینوع نقص، ارز ییشناسا ،امیشن آکوستیک

 یوسط فناورت یاز تنش و نشت به آسان یناش یترک خوردگ ،یاز خوردگ یناش امیشن کیمنابع آکوست ریبر انتشار ترک، سا عالوه

 شوند.یم یابیو ارز ییشناسا (AE)امیشن کیآکوست

 رود؟یچگونه به کار م (AE امیشن ) کیآکوست یفناور

 :نیزم یو سقف مخازن رو دیواره بازرسی

 بیمختلف در جوش، آس یهاتیبا ماه ییهادر ساختار مخزن از جمله ترک وبیع یابیو ارز ییشناسا یبرا یبازرس •

 .شودیانجام م حین سرویسمخازن در  ی. بازرسرهیو غ یخوردگ

در اطراف مخزن  لوهرتزیک 100-200حساس در محدوده  آکوستیک امیشن سنسورهایاز  یامجموعه ،بازرسیدر طول  •

 .شوندیچند متر نصب م یسطح با فاصله معمول نیدر چند

 سقف را انجام داد. یاضاف بازرسیتوان یم عیدر صورت اعمال فشار باالتر از سطح ما •
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 : کف مخزن بازرسی

 مهم است ینشت صیقابل توجه و تشخ یخوردگ بیآس صیتشخ یبرا ژهیکف به و بازرسی. 

  یاز سنسورها یامجموعه ،بازرسیدر طول AE سنسور  6شود. به عنوان مثال، یمخزن نصب م نییدر اطراف قسمت پا

 .شودیم هیمتر توص 100مخازن با قطر تا  یسنسور برا 24متر و  25مخازن با قطر  یبرا

 نباشد ٪50تا حد امکان باال باشد اما کمتر از  دیبا عیما سطح. 

 نظارت  ،ینفت یهاساعت فرآورده 12نفت خام و  یساعت برا 24محصول  بندی پس از زمانAE شود. به طور یآغاز م

 طیدر شرا ژهیروز به و 1تر تا ینظارت طوالن یهاشود، اما زمانیساعت انجام م 1حداقل  یبرا AEمعمول، نظارت 

 است. نظرمورد  رهیاز باد، باران، لرزش و غ یناش یطیمح یصداها
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 :ینیرزمیمخازن ز

 یاختارس وبیوجود نشت، ع صیتشخ یبه طور گسترده برا امیشن کیآکوست یتوسط فناور ینیرزمیمخازن ز یبازرس 

 .شودیانجام م یخوردگ بیو آس

 شودینصب م ینیرزمیز رهیدهانه مخزن ذخ یدو سنسور بر رو ،یبررس نیدر ح. 

 شیپا AE  شود.یساعت با خوانش فشار همزمان انجام م کیبه مدت 

 

 :نفت ینیرزمیز یلوله کش

 نفت  ینیرزمیز یهادر لوله یخوردگ بیمختلف و آس یهاتینشت، ترک با ماه صیتشخ یبرا امیشن کیآکوست یفناور

 .شودیاستفاده م

 متر  25و تا  یترک و خوردگ صیتشخ یشود )چند متر برایکوچک حفر م یهاهر چند متر سوراخدر  یبررس نیدر ح

 .نشت( صیتشخ یبرا

 شوندیساعت نظارت م کیو نشت حداقل به مدت  بیع جادیها از نظر الوله. 
 

 چقدر قابل اعتماد است؟(AE امیشن ) کیآکوست تست

ط توس نیزم یمخازن باال نییدر صفحه پا یخوردگ یبرا آکوستیک امیشن شیآزما یشده برا هیروش توص کی، 2005 یم در

نفت،  یشرکت مل تیو با حما HPIJانجام شده توسط  یقاتیروش توسط پروژه تحق نی( صادر شد. اHPIJموسسه فشار باال ژاپن )

نشان داد که  جیقرار گرفت. نتا یمخزن مورد بازرس 160از  شیروش، ب نیا یفاست. از زمان معر افتهیگاز و فلزات ژاپن توسعه 

 یگگسترد شیآزما آکوستیک امیشن یایوجود دارد و مزا یخوب یهمبستگ یخطر خوردگ یو پارامترها آکوستیک امیشن نیب

 .دهدیرا نشان م یخوردگ بیآس
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  یمنیا شیافزا ( و AE) آکوستیک امیشن منحصر به فرد یایمزا

 ساختار %100 یبررس 

 محصول هیبه تخل ازیبدون ن 

 کردن زیبدون تم 

 قابل اعتماد نقص و نشت صیتشخ 

 بیانتشار ع زانیم یابیارز 

 در حال توسعه ریدر حال توسعه و غ وبیع نیب زیتما 

   وبیدرازمدت ع ینظارت کم 

 ریو تعم ینگهدار یمخازن برا یبند تیاولو 

 


