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TETA  ( ــاتت )  بنیان تحقیق و توسعه ایرانیان دانش شرکت 

 

 با آزمون آکوستیک امیشن تست مخازن تحت فشار مدفون

 

 هاستفاد فشار تحت مخازنتست  برایآزمون آکوستیک امیشن ، جهان سراسر در و اروپا فرانسه، در دهه چندینطی 

 و اورهال زمانهمچنین  .کندمی فراهم را بزرگ هایسازه بر سریع و کلی نظارت روش، امکان این. است شده

 .رساندمی حداقل به زیادی حد تا را شدن سیستم خاموش

 هاییپروژه خطر، سطح رساندن حداقل به و زیست محیط بر گاز ذخیره بزرگ مخازن وجود تأثیر کاهش منظور به

 شیب یک توسط کروی، یا ایاستوانه گاز، ذخیره مخازن. دارند قرار جدیدی هایمحدودیت معرض در نوع این از

 نهاای آدوره کنترل که برای حال مسئله ای. گیرندمی قرار ماسه از پر محفظه یک در یا شوندمی پوشیده خاکریزی

 ،سودمند اقدام یک عنوان به. برای بازرسی در دسترس نیستاین نوع از مخازن این است که سطح  شود،می مطرح

 ای را مرتفع نماید.هتواند مشکل دسترسی جهت کنترل دورآکوستیک امیشن می آزمون

را  نوع این از بزرگ صنعتی پروژه یک در امیشن آکوستیک اجرای مراحل تمام مقاله این در شده گزارش تجربه

 :دهدمی نشان

 تحت تجهیزات طراحیزمان  ازکه  تونس در واقع مکعب، متر 4000 کدام هر کروی گاز ذخیره مخزن 4 ساخت 

 که بود موجبرها از استفاده حل راه واقع، در. اندگرفته نظر در را عدم دسترسی به مربوط های محدودیت فشار،

 تا آزمایشگاهی هایآزمایش از. کردمی فراهم خاکریز وجود دلیل به را دسترس غیرقابل مناطق بر نظارت امکان

 . است تاییدمورد  فناوری این ،کردن دفن از پس نهایی هایآزمایش

میتوان  بود نیاز مورد مخزن 4 این کنترل برای آکوستیک امیشن سنسور 400 به نزدیکگرفتن اینکه  نظر دربا 

 نامید. جهان در صنعتی های موفقپروژه بزرگترین از یکی را پروژه این

 باشد :زیر میشرح به مراحل اجرای این پروژه بزرگ در ادامه 

 طور به توانمی واقع در. دارد زیادی اهمیت منطقه کل برای تونس، حومه الگولت، در گاز توزیع مرکز ساخت پروژه -

 ایمنی الزامات برآوردن برای نگرانی با. کرد حاصل اطمینان بزرگ سازی ذخیره ظرفیت از دهه چندین برای ایمن

 .دهدمی زیر نشان شکل که همانطور بسازد. ماسه از پر محفظه در را کروی مخزن 4 گرفت تصمیم پیمانکار فعلی،
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 مخزن 4 یکل ینما - یمتر مکعب 4000 یمخزن کرو کی ی: طرح کل1شکل 

 

 از اشین گذرا االستیک امواج تحلیل و تجزیه و تشخیص بر مبتنی غیرمخرب آزمایش روش یک آکوستیک امیشن،

 .دارد نزامخ برای تست دیواره با فیزیکی رابطه در هاییسنسور از استفاده به نیاز و  .سازه است به شده اعمال تنش

 قابل هدامن زیر قسمت فقط) است دسترس قابل غیر عمدتاً کروی مخزن هر سطح اینکه دلیل به حالت این در

 نمخز دیواره فلزی هستند که هایمیله موجبرها، این .شد انتخاب موجبرها از استفاده فنی حل راه ،(است دسترسی

 شوند. منتقل خاکریز از خارج به توانندمی سپس کنند.می متصل سنسور به صوتی صورت به را کروی

 رب صوتی امواج تضعیف هایگیریاندازه شود، استفاده کروی مخزن هر در باید که موجبرهایی تعداد تعیین برای -

 برابر در مقاوم پوشش همان با که( یکسان ضخامت درجه، همان) کروی هایمخزن مشابه فوالدی صفحه یک روی

 .است شده انجام شده، پوشانده خوردگی

 پیکربندی مختلف، اعماق برای نیاز مورد موجبرهای طول گرفتن نظر در با و میرایی سیگنال هایگیریاندازه از

 مشخص گردید. کروی مخزن هر دیواره درصدی 100 مورد نیاز سنسورها جهت نظارت
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  ییرایم یها یریاندازه گ جهینت -پر از ماسه  محفظه کیصفحه در  کی یبر رو یشگاهیآزما شاتی: آزما2شکل 

 

 طول. داشتند موجبر از استفاده به نیاز سنسور 74 که شد جایگذاری کروی مخزن هر در سنسور 98 نهایت، در

 .است متغیر متر 10 تا متر 1 از موجبرها

 

 هیدرواستاتیک اولیه انجام تست آکوستیک امیشن همزمان با تست -

 

 عملیات، این برای. شد دنبال همزمان با داده برداری آکوستیکی کروی مخزن هر اولیه هیدرواستاتیک آزمایشات

 آن، از قبل. شد داده جوش کروی مخزن به موجبر هر اول قسمت تنها. نبودند خود نهایی پیکربندی در موجبرها

 را صوتی امواج انتقال عملکرد تواندمی که نقصی وجود عدم و مکانیکی اتصال کیفیت از اطمینان برای جوش هر

 شد. بررسی دهد، کاهش
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 AE System VALLEN – طیاپراتور واجد شرا کیسنسورها توسط  تیحساس ی: نصب و بررس3شکل 

AMSY-5 104 channels 
 

  هیاول واستاتیکدریه شیآزما کی جی: نتا4شکل 
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 به ازنی که این مرحله است، موجبرها اتصال نهایی بعدی مرحله شد، انجام موفقیت با اولیه هیدرواستاتیک آزمایش -

 شود.می موجبرها سازی ایمن و حفاظت جوشکاری، شامل زیرا ،دارد شناسی روش و تخصص

 گیریدازهان دستگاه یک از استفاده با موجبر انتهای و کروی مخزن دیواره بین صوتی پیوستگی امر، این تأیید برای

 است Hsu-Nielsen منابع تشخیص بر مبتنی گیریاندازه این. شودمی تأیید خاص روش یک حمل مطابق قابل

 .شودمی ایجاد کروی مخزن دیواره روی بر که

  

 سنسورهاقرار دادن  یبرا نی: تکنس5شکل 

 

موجبرها قرار  یکه در انتها ییهاسنسورآن ) یینها یکربندیدر پ AE ستمیآمده با استفاده از سدستبه  جی: نتا6شکل 

  هدامن یسمت راست: جوش واقع در باال  نیی( سمت چپ: کالهک پارندیگیم
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 یریگ جهینت

 .محافظت شوند دیمواد خطرناک با ریسا ایسال، مخازن بزرگ گاز  نیچند یبرا یطیمح دیجد یهاتیتوجه به محدود با

 یاهدور یهایبازرس یبرا گرید زاتینوع تجه نیمقاوم ا وارهید دنریگیقرار م هاکه داخل آن هاییمحفظه معموالً توسط

 .ستین یقابل دسترس

 را ٪100 صیامکان تشخ رایز .است یراه حل اصل امیشن کیآکوست ،یمشکل دسترس یبرا یاقدام جبران کیعنوان  به

 . کندرا فراهم می شودیمجدد انجام م تیصالح دورهکه در هر  ک،یپنومات ای استاتیکدرویفشار ه یهاشآزمای طول در

 یاجرا ازمندیهر کدام ن یمترمکعب 4000 یکرو رهیمخزن ذخ 4 نیا رایاندازه آن قابل توجه است، ز لیپروژه به دل نیا

 هستند.  امیشن کیآکوست یریاندازه گ انالک 400به  کینزد

کنترل  یبرا دیگر یبه عنوان پیشنهاد امیشن کیآکوست، یمخازن کرو برای تست است که ینکته ضرور نیبه ا توجه

 یتواند بدون موانع عمده برایم یفناور نیبوده است. ا صحه بر آزمایش یبرا هیاول استاتیکدرویه یها شیدر طول آزما

 ود.ش استفاده یدسترس رقابلینظارت بر هر گونه سازه غ یبه طور گسترده تر برا اینوع و  نیاز ا یصنعت یپروژه ها


