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  چكيده

 منابع  جز  ـسوخت اين. آيدمي ـشمار  به دنيا  در  ودوـستدار محيط زيـست پاك هايـسوخت  ترينمهم  از  يكي طبيعي  گاز
لي اختمان  در گرما  تأمين  در اـص نايع  و هاـس مار به  ـص تفاده .آيدمي  ـش  هاي چالش  و  خطرات با همواره انرژي اين از اـس
  اقدام   و يابينشت  براي پيشگيرانه هايروش  از  يكي .است  بوده روبرو ازآنپس مخاطرات و  گاز نـشت  لحاظ  به زيادي
ريع ب آن،   رفع  جهت  در  ـس ت هايگرحس  نـص يب هايمكان  در گاز  جريان  قطع و  يابنـش ت  پذيرآـس  اين  از  هدف  .اـس
  .باشدمي  گاز جريان  قطع  و  هشدار وضعيت اعالن و  نشت تشخيص  جهت  سيستمي  معرفي  و پيشنهاد مقاله

  شير برقي -   چراغ هشدار –بوق اخطار  - MQ-6 گرحس –گاز طبيعي    :كلمات كليدي
  

  . مقدمه١
  به   ستيزطيمح  با  بيشتر  سازگاري  دليل  به   گازها   نيا  . باشديم  مشتعل  هيدروكربني   گازهاي  از  مخلوطي  طبيعي  گاز   و   مايع   گاز

 مناسب  تهويه  فاقد  عمدتاً  و  سرپوشيده  اماكن  در  گاز  از  استفاده  است.  بوده  موردتوجه  ربازيد  از  فضا   در  كمتر  دوده  ايجاد  علت
طبق  گاز  نشت  . باشديم  همراه  احتراق   از  حاصل  گازهاي  با  شديد  مسموميت  يا  و   انفجار  و  گاز  نشت  نظير  مخاطراتي   با  هميشه
همواره    دهد يمناگهاني روي    طوربهگوناگون و معموالً    به علل  كهآنناخواسته گاز از محل ذخيره    از خروج  عبارت است تعريف  

از مدفون و يا روي كار وجود دارد  يگازرسان  يهاشبكه ، خطوط لوله،  ساتيتأسامكان بروز پديده نشت گاز در   اعم   .و منازل 
  بازهم   گردديم و اعمال    شدهمشخص كه جهت جلوگيري از بروز نشت در سيستم    يي هاينيب شيپ و    هايريشگيپ عليرغم تمام  

قابل اشتعال پس از استحصال از    يگازها  .وجود داردهمواره احتمال وقوع نشت    گريدعبارتبه و    ستينامكان وقوع آن منتفي  
شده تا   ) مخلوطبا يك ماده بودار (مركاپتان يآشكارسازلذا جهت  باشديم رممكنيغ منابع فاقد بو و يا رنگ بوده و تشخيص آن 

  توانندينم  باشنديمافرادي كه فاقد حس بويايي قوي    هرحالبه  در صورت بروز نشتي قابليت تشخيص در محيط وجود داشته باشد.
گاز جهت محافظت از افراد در برابر خطرات احتمالي   هاي  آشكاركنندهبه اين نوع ايمني اعتماد كنند. در اينجا وجود تجهيزات  

  منتشرشدهگاز  تشخيص نشت    هايتكنيكمقاالت زيادي در خصوص    تاكنون  كمك كند.  هاانسانبه حفظ جان و مال    توانديم
مقاله استفاده از   نيدر ادر بحث نظارت را پيشنهاد داد.    ميسيباستفاده از تجهيزات    در خصوص K.Padmapriya [1] .  است

  Meenakshi Vidya [1] كه شامل ارسال پيام كوتاه بر روي تلفن همراه را دارد تحقيق گرديد.  هشداردهنده   ي هاستم يس
را پيشنهاد   يستميس  ]Selvapriya ]1 .از طريق يك اگزوز فن را پيشنهاد دادو خروج گازنشت گاز    ييشناسابر    يمبن  سيستمي

صوتي (بوق هشدار) و يا تصويري (نمايش بر روي    صورتبه  جيو نتا  شدهدادهگاز تشخيص    گرحسنشتي توسط    در آنداد كه  
LCD  مقاله سعي بر آن شده است كه علل ايجاد نشتي و روش ايجاد محيطي امن براي جلوگيري از   ن يدر ا  . شوديم) نشان داده

  قرار گيرد. موردبحثهشدارها و قطع جريان گاز  و اعالنتشخيص گاز  گرحستبعات ناشي از آن با استفاده از 
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  آن علل و نشت گاز . ٢
ناگهاني روي  طوربهگوناگون و معموالً   به علل كهآنناخواســته گاز از محل ذخيره   از خروج عبارت اســتطبق تعريف  گاز نشــت

اره گرديد همواره امكان بروز پديده نـشت گاز در  گونههمانو    دهديم  يهاـشبكه، خطوط لوله، يـساتتأـسكه در مباحث قبلي اـش
ان اً اگر د  يگازرـس وـص ور اتفاق بيفتد    يهامكانر و منازل اعم از مدفون و يا روي كار وجود دارد و خـص ته و محـص ربـس   تواند يمـس

  .گردد جبرانيرقابلغ منجر به حوادث ناگوار و خسارات 
  :از  اندعبارت هاآن  ينترمهمكه   دهديمگازي روي  يساتتأسگاز و   يهالولهمختلف در   به علل  گاز نشت 

  يخوردگ    –١ 
  اگرچه، امكان بروز خوردگي وجود دارد. هالولهسطوح خارجي    ،صحيح  كاتديكو يا عدم اجراي حفاظت    كارييقدر عانقص   براثر

و چه در ظروف عمليات   هالولهداخلي چه در   يبروز خوردگولي امكان    افتديماتفاق   هالولهعمدتاً در سطوح خارجي   هايخوردگ
  .و آب نيز وجود دارد سولفورِاي مانند هيدروژن  خوردندِوجود تركيبات   به علت

  شدن ضخامت لوله يفتضعسايش داخلي   -2
  دهنده كاهشو يا در شيرهاي    هالولهخم   در محل. معموالً  افتديمهمراه با گاز پديده سايش اتفاق   هاييناخالصوجود    براثر 
  .افزايش سرعت گاز ميزان سايش بيشتر است به علتفشار  

  اضافي  يهاتنشمكانيكي، اعمال   يهاضربهعوامل خارجي: مانند    -٣
  لوله، اتصاالت، شيرها و ساير متعلقات  يكيمتالورژ در ساختارنقص   -٤
  يارزوهو همچنين   يفلج اتصاالت  ساير و  شيرها نصب و اجرا در نقص  -٥
  و اتصاالت جوشي هالوله در جوشنقص    -٦
  

 گاز  نشت يبندطبقه  . ٣

يك پديده خطرناك با آن مواجه   عنوانبه بايستيم درهرصورتمعموالً ممكن است به يكي از طرق زير باشد كه   گاز نشت
 :شويم

تجمع يافته و   يآرامبه بسته  يدر فضاگاز و يا وسايل گازسوز كه در صورت انتشار  يكشلولهنشت تدريجي و كم از سيستم  – ١
 .آيديوطه فاقد تهويه كافي باشد پيش م كه مح حالت معموًال در مواردي  ينا .رسديمقابل اشتعال   به حد

 براثرو يا وسايل گازسوز كه در اثر شكستگي و يا بروز نقص مكانيكي و يا   يكشلوله  يستماز سنشت ناگهاني با حجم زياد  – 2
 .نمايديمو درمدت كوتاهي فضاي اطراف را پر و آماده انفجار    افتديم اتفاق  يانگارسهل

يد واقع  بسيار مف توانديم  گردديمثابت كه در بخش بعدي به آن اشاره   يابگاز  يهادستگاهنوع اول وجود   يهانشت در مورد
به وجود نشتي پي برد و   توانيم  هادستگاهبه حد خطرناك نزديك شود با كمك اين  يطدر محشود و قبل از آنكه ميزان گاز 

اجرا درآيد و   به مرحله بايستيمگروه دوم اقدامات ضربتي   يهانشت در مورد .متوقف و يا محوطه را تهويه نمود ها آن 
  .خواهد شد يرناپذ جبران موارد موجب عواقب و خسارات   يندر اغفلت  ينتركوچك 

نشتي   بروز هشدارو موارد مربوط به اعالن و  دهنده تشخيص  گرهايحسنشتي گاز توسط  آشكارسازسيستم  مورد دردر ادامه 
  را بررسي خواهيم نمود.
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  نشت گاز  آشكارسازهايانواع  . ٤
   )حملقابل(  دستي  ساز  آشكار  . ١- ٤

كه در صورت  شونديم حركت داده  موردنظربوده و توسط افراد در مسير لوله گاز و يا محلهاي  حملقابلاين نوع گازيابها  

.  دارند يموجود گاز و ميزان آن را اعالم  هشداردهنده عالئم  يلهوسبهبرخورد با هرگونه نشتي با توجه به حساسيت دستگاه، 

 :از اندعبارت  هاگاز سنج گونهيناكاربرد 

 احتمالي  يهانشتوجود  ازلحاظ روكار يهالوله  كنترل –الف 

  يا و  عملياتي ظروف يا و  لوله خطوط يبر رو جوشكاري به اقدام از قبل گاز وجود عدم از اطمينان حصول و يريگاندازه –ب 

 .گيرديم صورت گازي تأسيسات داخل در كه ديگري گرم عمليات هرگونه

و جلوگيري از   هاآن، مخازن، موتورخانه و مانند هاحوضچه  مثل محصور يهامكان  در گاز وجود  عدم از اطمينان جهت –ج 

  .هاآنورود به 

  

  محيط  دردستي جهت سنجش ميزان نشتي گاز    آشكارساز  :١  تصوير

  ثابت  آشكارسازهاي .٢- ٤

  يساتتأسكه در نقاط مختلف  و حساس به گاز  دهندهيصتشخ يهادستگاهاين سيستم از يك مركز كنترل اصلي و تعدادي 

.  است هاينتورب  يهامحفظه تأسيسات، انبارها و يا   يهاسالندر  هاآناست. معموالً كاربرد عمده  شده يلتشك گردنديمنصب 

قرارمي   ي نشانمركز آتشكنترل و يا   در اتاق  استحس كننده گاز مرتبط  ي هادستگاهتابلوي اصلي اين سيستم كه به كليه 

وجود دارد، نصب   هامحل در آنمختلف تأسيسات يا انبار كه احتمال نشت گاز  در نقاط  )هاكنندهحس سنسورها (گيرد و 

  باخبرو ميزان نشتي  از محلتشخيص گاز با ارسال سيگنال به اتاق كنترل، اپراتور را  محضبه گرها حس. هريك از گردنديم

  .سازند يم

  



 

٤ 

 

  

  

  و اعالن هشدار  محيط  درثابت جهت سنجش ميزان نشتي گاز  آشكارساز :2 تصوير

  انجام كار نحوه و قطعات .٥

شده   آن  برمقاله سعي    اين  در  .دهندميدرواقع آشكارسازها كمك شاياني در جلوگيري از حوادث و ضررهاي مالي و جاني انجام  

  گرحس  . شودمياستفاده    هادي نيمه  گرهايحساين روش از    در  .گيرد  قرار  موردبررسيكه نحوه عملكرد دستگاه پس از نصب  

MQ6  ماده حساس    دارايSNO2  افزايش غلظت آن    صورت  در  كمتري دارد.  رساناييكه در هواي پاك    است بروز نشتي و 

توليد سيگنال    يافتهافزايشنيز    گرحس  رسانايي پروپان،  MQ6.كندميو  گازهاي  نشان    گاز  و  LPG،بوتان  به  واكنش  طبيعي 

  . استمقاومت آنالوگ    يكآناست كه خروجي    10000ppmتا    200ppm  غلظت   ازقادر به تشخيص گاز    گرحس  اين  . دهدمي

برد الكترونيكي   ورودي  ،گرحس خروجي    كهطوري به  شودميمنتقل  )  برد الكترونيكي  سيستم پردازش كننده (خروجي به    اين

 چراغ  اين برد شامل بلندگو،  هايخروجي  ميزان غلظت گاز را بر عهده دارد.  اساس  برالكترونيكي وظيفه توليد هشدار    برد  .است

  . استساختار اين تجهيز  دهندهنشان ١ دياگرام . باشدمي LCDو نمايش بر روي صفحه  قرمزرنگاعالن هشدار 

  

  هشدار اعالن وبلوك سيستم تشخيص نشت  دياگرام : ١ دياگرام
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  هايغلظتدر  بطوريكه  .نمايدميتابع ميزان غلظت گاز بوده و هركدام با يك غلظت شروع به كار  ها خروجيهركدام از اين 

قطعات   كليه . نمايدميبوق اخطار عمل   درنهايتو  قرمزرنگسپس چراغ هشدار   شدهفعال LCD ترتيب نمايشگر بهپائين به باال 

  است. شدهدادهنمايش  ٣براي اين منظور در تصوير  موردنيازو تجهيزات 

  

  در سيستم تشخيص گاز و اعالن هشدار  مورداستفاده تجهيزات :٣تصوير 

بوده است اين سيستم در صورت حضور افراد در منزل و  استفادهقابلايمني موجود و  هايسيستمتمامي موارد فوق در طراحي 

اين است كه در صورت عدم حضور افراد در محيطي كه هشدار صادر   توجهقابلنكته   اما ؛را دارد كارايييا محيط كار بيشترين 

كه به اين سيستم يك  اين مقاله سعي بر آن دارم  در را به همراه دارد. ناپذيريجبران خسارات  ايجرقه  ترينكوچكگرديده با 

اضافه نمايم تا در صورت بروز نشتي منبع جريان ورودي گاز  شير برقي كه قابليت قطع جريان را در ورودي منزل يا محيط كار 

يك شير برقي كه در ورودي منزل بر سر مسير جريان گاز   ٤ تصويردر كامل قطع و از مخاطرات آتي جلوگيري نمايد.  طوربه

  . دهدمييش نما گيردميقرار 

  

  : شير برقي مخصوص قطع جريان گاز در صورت افزايش ميزان غلظت گاز در محيط ٤تصوير 
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  و   داشته  انفجار ضد    خاصيت  تجهيزپس از كنتور گاز بايستي نصب شود اين    عمدتاً در بيرون از محيط مصرف گاز و  اين شيرها  

كه در صورت افزايش ميزان غلظت گاز در محيط و    باشند مياز مراكز معتبر    IP54با سطح حفاظت    ATEXگواهينامه    داراي

دياگرام    لذا  .كندميمسير جريان گاز را مسدود و از نشت جريان جلوگيري    )برد الكترونيكي(   كنترل  دريافت فرمان از سيستم

قطع جريان گاز  شير  شدار نشت گاز همراه با  سيستم اعالن ه  دهندهنمايش  2  شماره  دياگرام  .يابدميزير تغيير    صورتبه  ١شماره  

  .است

  

  قطع جريان گاز اعالن هشدار همراه با  سيستم : 2 دياگرام

  :گيرينتيجه . ٦

لزوم ايجاد سيستم حفاظتي براي جلوگيري از مخاطرات   بعدازآننشت گاز و انفجارهاي    كنندهنگرانو    با توجه به آمار روبه افزايش

 وميزان فوت ناشي از انفجار بر اساس آمار و محاسبه ريسك  كشور ايران    در  ناشي از آن را بسيار مهم و اساسي نموده است.

ت مالي بدون  خسارا  ميزان  از  برآورد شده است ().  ٠٧٣/٠نفر با ضريب ريسك فردي    ١١٥پيامد نشت گاز در حدود    سازيمدل

نتيجه گرفت نصب اين سيستم هشدار و قطع جريان در منازل و  توانمي اين مباحث  از .نيستفوت اطالعات كاملي در دسترس 

اين اتفاقات جلوگيري از بروز    تواند مي  )از حوادث  مانده برجاي در برابر ميزان خسارات مالي و جاني  (بسيار ناچيز    باقيمت  ها كارگاه

اين سيستم در پروسه  قرار  روازاين  نمايد.  يك الزام تلقي شده و انشعابات جديد را    عنوانبه  تواندميگاز    كشيلوله گيري نصب 

  با الزام در نصيب اين سيستم برقرار نمود. توانمي

  و مآخذ  منابع . ٧
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