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اســتفاده از خــط لوله به  عنــوان اصلي تريــن وســيله ی انتقال 
فرآورده هاي نفتي مانند سوخت هاي فسيلي، گازها، مواد شيميايي 
و ساير مايعات هيدروکربني ضروري است و جزو سرمايه های کشور 
محسوب مي شود. شبکه هاي خط لوله ی نفت و گاز اقتصادي ترين و 

ايمن ترين وسيله ی حمل ونقل هستند. 
به  عنــوان مثال، برآورد مرگ ومير ناشــي از تصادفات فرآورده هاي 
نفتي حمل شده با اســتفاده از کاميون، کشتي و راه آهن به ترتيب 
87درصد، 4درصد و 2.7درصد بيشــتر از اســتفاده از خطوط لوله 
می باشد.]1[ با اين حال در چند دهه ی اخير، با افزايش حمل ونقل 
مواد با اســتفاده از خطوط لوله، احتمال حوادث بحراني ناشــي از 

خرابي خطوط لوله افزايش يافته است. 
علل خرابي ها، خسارت هاي عمدي )مانند خرابکاري( يا غير عمدي 
)مانند خرابي و خوردگي( هســتند که منجر به خرابي خطوط لوله 
مي شوند و در نتيجه خسارات برگشت ناپذيري را شامل مي شوند که 
عبارتند از خسارت های مالي و آلودگي های شديد محيط زیستی، به 

ويژه وقتي نشتي به موقع تشخيص داده نشود. 
ضرر اقتصادي ناشــي از حوادث نشــتي خط لوله بسيار زياد است. 
به  عنــوان مثال، حادثه ی انفجار خط لوله در ســن برونو کاليفرنيا 
اياالت متحده در 6 سپتامبر 2010، منجر به کشته  شدن هشت نفر 

و زخمي شدن بيش از پنجاه نفر شد. 

در حادثه ی مشــابه نقص خط لوله که در ميشيگان اياالت متحده ی 
آمريکا در تاريخ 26 ژوئيه ی 2010 رخ داد، بيش از 840هزار گالن 
نفت خام با تخمين هزينه ی 800 ميليون دالر به رودخانه ی کاالمازو 
ريخته شد.]2[ شــکل1 نمودار دايره اي را نشان مي دهد که آماري 
از داليل عمده ی خرابي خطوط لوله که شــامل خوردگي خط لوله، 
ســهل انگاري انسان، نقص در مراحل نصب و نقص در روند توليد و 

عوامل خارجي را ارائه کرده است.]۳[
بر اســاس اين آمار، به ســختي مي توان از وقوع نشتي خط لوله به 
 طور کامل جلوگيري کرد زيرا داليل خرابي متنوع هســتند. با اين 
حال، به  منظور کاهش تاثيرات نشــت نفــت در محيط، نظارت بر 
خطوط لوله براي تشخيص به موقع نشتي يا حتي پيش بيني نشتي 
بسيار مهم است، زيرا تشخيص زودهنگام نشتي این امکان را فراهم 
می کند تا واکنش هاي ســريع براي جلوگيــري از تخليه ی نفت و 

نگهداري مناسب از خط لوله انجام شود. 
از ايــن رو، مي توان ميزان تلفات، آســيب ها و ســاير عواقب جدي 
اجتماعي و زيست محيطي ناشي از خرابي هاي خطوط لوله را کاهش 
داد. طي دهه هاي گذشته چندين روش تشخيص نشتي خط لوله با 

استفاده از اصول و رويکردهاي مختلف کار ارائه شده است. 
روش هاي تشخيص نشت موجود عبارتند از: انتشار صوتي، سنسور 
فيبر نــوري، رادار نفوذ زمين، موج فشــار منفــي، تحليل نقطه ی 

مجید شاکري*، گروه مهندسي برق دانشگاه آزاد اسالمي نطنز 

نشــتي و خرابي خطوط لوله ی انتقــال نفت و گاز مي تواند منجر به فاجعه هاي جدي زيســت محيطي، 
تلفات انساني و خسارت های مالي شود. براي جلوگيري از چنين تهديداتي، تالش هاي قابل توجهي براي 
تشــخيص و مکان يابي نشتي خط لوله با اســتفاده از رويکردهاي مختلف انجام شده است. در اين مقاله 
فناوري هاي تشــخيص نشتي در سطوح خارجي خطوط لوله و خالصه اي از دستاوردهاي پيشرفته مورد 
بحث قرار گرفته است. تشخيص و مکان يابي نشتي موجود در سيستم هاي خط لوله بررسي شده و نقاط 
قوت و ضعف آنها بيان شــده اســت. با تجزيه وتحليل اين تکنيک ها، روش تشخيص نشتي مناسب براي 
محيط هاي عملياتي گوناگون معين مي شود. عالوه  بر اين، مسائل حل نشده و قابل بررسي و تحقيق براي 

توسعه ی سيستم هاي تشخيص نشتي خطوط لوله ی نفت و گاز مورد بحث قرار گرفته است. 

تجزیه وتحلیل نقاط ضعف و قوت تکنیک هاي تشخیص نشتي خارج از خطوط لوله ی 
انتقال نفت و گاز

مقدمه

چکیده

)majid_shakeri@hotmail.com( نویسند   ه ی  عهد   ه  د   ار مکاتبات *

واژگان کلید   ی:
تشخیص نشتي، فیبر نوري، ترموگرافي مادون 

قرمز، رادار نفوذ به زمین، انتشار صوتي.

تاریخ ارسال نویسند   ه: 1400/10/04
تاریخ ارسال به د   اور: 1400/10/05   

تاریخ پذیرش د   اور: 1401/01/28

اطالعات مقاله

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
81

65
2.

14
01

.1
40

1.
19

8.
5.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

kt
es

ha
f.

ni
oc

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               1 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25381652.1401.1401.198.5.1
https://ekteshaf.nioc.ir/article-1-3284-fa.html


ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 198 

33

فشــار، مدل ســازي ديناميکي، نمونه گيري بخار، دماســنج مادون 
قرمــز، پردازش ســيگنال ديجيتال و... اين روش ها با اســتفاده از 
چارچوب هاي مختلف طبقه بندي شــده اند. برخي از پژوهشــگران 
آنها را به دو دســته ی سخت افزار و نرم افزار طبقه بندي کرده اند.]4[ 
تالش براي گروه بندي اين روش ها بر اســاس ماهيت فني منجر به 
طبقه بندي سيستم هاي تشخيص نشتي موجود در سه گروه اصلي 

روش هاي داخل لوله، خارج لوله و بيولوژيک شده است.]1[
اين مقاله با هدف بررســي دستاوردهاي پيشــرفته در فناوري هاي 
تشخيص نشــت خطوط لوله و بحث در مورد خألهاي تحقيقاتي و 
موضوعات باز مورد نياز توجه در زمينه ی فناوري تشــخيص نشتي 

در سطوح خارجي خطوط لوله انجام شد. 
روند مقاله بدین شرح اســت که بخش2 روش هاي تشخيص نشت 
خارجي را ارائه مي دهد و نقاط قوت و ضعف آنها را مقايسه مي کند. 
بخش۳ راهنماي انتخاب يک روش تشــخيص نشــت مناسب براي 

محيط هاي مختلف عملياتي را ارائه مي دهد. 
پيشــنهادات کارهاي آتي و موضوعات باز در مورد شناسايي نشتي 
خط لوله در بخش4 بحث شــده و در پايان، نتيجه گيري در بخش5 

ارائه شده است.

2- روش هاي تشخیص نشتي سطوح خارجي خط لوله
اين روش ها عمدتا شــامل استفاده از دســتگاه هاي سنجش خاص براي 
نظارت بر قســمت خارجي خطوط لوله هســتند. اين روش ها مي توانند 
براي تعيين غيرعادي بودن محيط اطراف خط لوله و همچنين تشخيص 
نشتي استفاده شوند. صرف نظر از اصول کاري که اين روش هاي سنجش 
بر اســاس آنها اســت، به نوعي تماس فيزيکي بين پروب هاي سنسور و 
زيرساخت هاي تحت نظارت نياز دارند. نمونه هايي از اين دستگاه ها شامل 
سنجش صوتي، سنجش فيبر نوري، نمونه گيري بخار، ترموگرافي مادون 
قرمز و رادار نفوذ زمين اســت. اصول عملياتــي، نقاط قوت و ضعف اين 

روش ها در بخش هاي بعدي بحث شده است.

1-2- سنسورهاي انتشار صوتي
انتشــار صوتي از صدا يا ارتعاش توليد شــده در نتيجــه ی افت ناگهاني 
فشــار براي تشــخيص وقوع نشتي خط لوله اســتفاده مي کند. هنگامي 
که يک نشــت خط لوله رخ مي دهد، به دليل فرار ســيال با فشار باال از 
نقطه ی سوراخ شــده که به فرد امکان مي دهد حوادث نشت خط لوله را 
تشخيص دهد، امواج االســتيکي در محدوده ی فرکانس تا یک مگاهرتز 

ايجاد مي کند. 

 1   نمودار دایره اي از آمار دالیل خرابي خطوط لوله )داده ها در]3[ به دست آمده اند(

 2   نمودار روش هاي مختلف تشخیص نشتي سطوح خارجي خط لوله

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
81

65
2.

14
01

.1
40

1.
19

8.
5.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

kt
es

ha
f.

ni
oc

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               2 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25381652.1401.1401.198.5.1
https://ekteshaf.nioc.ir/article-1-3284-fa.html


مقاالت پژوهشی 

34

از تاخير زماني بين سيگنال هاي صوتي حس شده توسط دو سنسور 
براي شناســايي موقعيت نشت استفاده مي شود. سه دسته ی اصلي 
از حســگرهاي صوتي وجود دارد کــه عبارتند از: آکافون، ژئوفون و 

تکنيک هاي همبستگي صوتي. 
آکوافون هــا به تماس مســتقيم با هيدرانت و يــا دريچه ها احتياج 
دارند، در حالي که ژئوفون ها به نشــتي روي ســطح مستقيم باالي 
خط لوله گــوش مي دهند. هم زمان مي تــوان ميله هاي فوالدي را 
نيز در لوله ی دفن شــده قرار داد تا ســيگنال ها را به سنسورهاي 
نصب شــده روي ميله ها منتقل کند. با اين حال، اين رويکردها به 
دليل کندي رويه هاي عملياتي، کارآمد نیســتند. روش همبستگي 
صوتي پيچيده تر از روش هاي باال اســت. در اين روش، دو حســگر 
براي قرار دادن نشــت در دو طرف لوله الزم است. تاخير زماني بين 
ســيگنال هاي صوتي هنگامي که سنسورها حسگري مي کنند براي 
تشخيص و شناسايي نقطه ی نشتي اســتفاده مي شوند. استفاده از 
روش  انتشار صوتي براي تشخيص نشت خط لوله در چندين مقاله 
معرفي شــده  است. بررسي تجربي نشت خط لوله در معرض خرابي 
اتصال ســوکت با استفاده از انتشار صوتي و شناسايی الگو پيشنهاد 

شده است.]5[ 
اين تحقيق نشان داده اســت که فرکانس غالب سروصداي محيط 
کمتر از 2 کيلوهرتز است، در حالي  که فرکانس غالب سيگنال هاي 
صوتــي به  دليل خرابي اتصال ســوکت در محــدوده ی صفر تا 10 
کيلوهرتز متمرکز می باشــند. مجموعه ويژگي هاي به  دســت آمده 
با يک شــبکه ی عصبي مصنوعي آموزش داده شده و دقت تخمين 
خوبی حدود ۹7درصد به دســت آمده اســت. اين موضوع نشــان 
مي دهد که روش هاي مبتني بر انتشــار صوتي مي توانند حساسيت 
زيادي را در فواصل طوالني مشخص کنند. با استفاده از امواج صوتي 
اندازه گيري شده با سنسورهايي که در مکان هاي مختلف در امتداد 
خط لوله ی گاز قرار گرفته اند، Jia و همکاران يک آزمايش تشخيص 
نشــت گاز در يک خــط لوله ی گاز به طــول ۳/1۳ کيلومتر انجام 
داده اند.]6[ در طول آزمايش، مشــاهده شد که امواج صوتي ايجاد 
شــده به  دليل نشتي که از نقطه ی انفصال با نرخ سرعت انتقال گاز 
از همه ی قسمت هاي خط لوله منتقل مي شود، نمونه هاي فرکانس 
باالی صوتي آن بسيار ســريع تر از نمونه هاي فرکانس پايين خراب 
مي شوند. بنابراين، آنها نتيجه گرفتند که تشخيص نشتي در خطوط 
لوله ی گاز با اســتفاده از سيگنال هاي فرکانس پايين کافي است. با 
استفاده از انتشار صوتي براي تشخيص نشت در شبکه هاي خط لوله 
مي توان به تشخيص نشت اوليه، تخمين اندازه ی نشت و مکان يابي 

نقطه ی نشــت دست يافت.]7[ با اين حال، ميزان صداي پس زمينه 
به راحتي مي تواند صداي واقعي نشــت را مخفــي کند. به  منظور 
غلبه بر اين چالــش، چندين روش تجزيه وتحليل ســيگنال مانند 
روش هاي تبديل موجک و همچنين ترکيب سنســورهاي صوتي با 
انواع ديگر سنســورها مانند نشت شار مغناطيسي، استفاده از روش 
همبســتگي متقابل براي شناســايي نقاط نشتي متعدد در خطوط 
لوله ی دفن شــده بررســي شده اســت.]8[ اين تحقيق نشان داده 
اســت که اندازه گيري سيگنال هاي انتشــار صوتي با استفاده از دو 
آشکارساز مستقر در هر دو طرف لوله بسيار کارآمد می باشد. حذف 
صدا و اســتخراج ويژگي ها در نشــتي ضعيف با استفاده از آنتروپي 
موجک در]۹[ پيشــنهاد شده است. ســيگنال ضعيف با استفاده از 
فيلتر تطبيقي غيرخطي مطابق با اختالف مشــخصات بين سيگنال 
واقعي و نويز آشکار شده است. به  طور کلي، مزيت استفاده از انتشار 
صوتي براي نظارت بر شبکه ی خط لوله راحتي نصب است زيرا براي 
نصب يا کاليبراســيون نيازي به خاموش شدن سيستم ندارد. با اين 
حال، سروصداي پس زمينه مي تواند به راحتي صداي نشت را با دبي 

باال پنهان کند تا نشت به طور صددرصد شناسايي نشود.

2-2- شتاب سنج
جدا از مطالعات گفته شــده که کامال بر پايه ی انتشــار صوتي اســتوار 
هستند، شتاب سنج ها نوع ديگري از دستگاه اندازه گيري ارتعاشيـ  صوتي 
هســتند که براي نظارت بر ارتعاشات پوسته ی لوله با فرکانس پايين نيز 
مفيد می باشــند. چندين مطالعه براي دســتيابي به تشخيص مکان يابي 
نشــت با استفاده از شتاب سنج ها ارائه شده اســت. الذهاب و همکاران با 
استفاده از شتاب سنج هاي بي ســيم، حوادث نشتي را در قسمت بيروني 
دريچه هاي متصل به شبکه هاي خط لوله تشخيص مي دهند.]10[ بررسي 
تجربي چگالي طيفي متقابل اندازه گيري ارتعاش ســطح مکان هاي مجزا 
در امتداد خطوط لوله مانند اتصاالت، خم ها و اندازه هاي مختلف خط لوله 
با استفاده از شتاب سنج ها در]11[ پيشنهاد شده است. استفاده از هر دو 
شتاب ســنج و هيدروفون براي نظارت بر خطوط لوله پيشنهاد شده است. 
نتايج به  دست آمده نشان می دهد که عملکرد تشخيص نشتي در هر دو 

ترانسديوسر رضايت بخش است.

3-2- روش فیبر نوري
اين روش شــامل نصب سنسورهاي فيبر نوري در امتداد قسمت خارجي 
خط لوله می باشــد. سنســورها را مي توان به  عنوان يک سنسور توزيعي 
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يــا نقطه اي نصب کرد تا به  طور گســترده اي انواع خصوصيات فيزيکي و 
شيميايي نشت هيدروکربن در طول خطوط لوله را تشخيص دهد. اصول 
عملکرد اين روش بدين صورت اســت که دماي کابل با رخ دادن نشــت 
خط لولــه و غوطه وري مايع هيدروکربن در کابل پوشــش تغيير خواهد 
کرد. با اندازه گيري تغييرات دما مي توان غير نرمال بودن کابل فيبر نوري 
در طول خط لوله را تشــخيص داد.]12[ سنســور فيبر نوري توزيع شده 
)DOFS( اندازه گيري هاي محيطي را بر اســاس ســه کالس پراکندگي، 

يعني پراکندگي Raman ، Rayleigh و Brillouin فراهم مي کند. 
پراکندگي بريلوئن در نتيجه ی اثر متقابل بين امواج صوتي و سيگنال هاي 
نوري منتشر شده اتفاق مي افتد. اين امر منجر به تغيير در اجزای فرکانس 
نور دريافت شده مي شود، اما روش پراکندگي رامان از نوع غيراالستيک و 

نسبت به پراکندگي رايلي بسيار ضعيف می باشد. 
پراکندگي غيراالســتيک بدين معنا است که طول موج نور تابشي به ماده 
با طول موج پراکندگي، متفاوت اســت و مي تواند نســبت به طول موج 
اوليه کمتر يا بيشــتر باشد. اگر انرژي پراکندگي کمتر )طول موج بيشتر( 
از انرژي تابشــي ليزر باشد،  پراکندگي اســتوکس و اگر انرژي پراکندگي 
بيشــتر )طول موج کمتر( از انرژي اوليه باشــد، پراکندگي ضد استوکس 

ناميده مي شود.]1۳[ 
يکي از مزاياي تشــخيص نشت خط لوله با استفاده از فيبر نوري، توانايي 
تشخيص نشت هاي کوچک است. عالوه  بر اين، پتانسيل نظارت بر خطوط 
طوالنــي لوله و قابليت عملکرد دقيق در هر دو شــبکه ی خط لوله ی زير 
دريا و سطح نيز مي تواند يکي ديگر از مزاياي سيستم هاي مبتني بر فيبر 
نوري باشــد.]4[ با اين حال، معايب آن شــامل طــول عمر کوتاه و عدم 
توانايي در تخمين ميزان نشــت اســت. عالوه بر اين، نصب سيستم فيبر 
نوري بر روي يک شــبکه خط لوله ی بزرگ و پيچيده چالش برانگيز است 

زيرا الياف نوري شکننده هستند. 
موقعيت نشــت با استفاده از ترتيب زماني نور ضد استوکس دريافت شده 
در ايســتگاه اندازه گيري تعيين مي شــود. تحقيق مشابهي بر اساس فيبر 
نوري پوشــش داده شــده با خم ماکرو در]14[ ارائه شده است. در اين 
مطالعه، از ساختار خمش و از دست دادن خمش ماکرو به  عنوان مکانيزم 

سنجش براي تشخيص نشت استفاده شده است. 
نتيجه ی به  دست آمده نشــان داده است که سيستم پيشنهادي قادر به 
شناسايي نشتي در محدوده ی فرکانس 20 هرتز تا 2500 هرتز می باشد. 
در]6[ نويســندگان تداخل ســنج Mach-Zehnder را براي يک سنســور 
ارتعاشــي مبتني بر فيبر نوري براي نظارت بر خط لوله و مکان يابي نشت 

پياده سازي کرده اند. 
سيســتم پياده سازي شــده با خط لوله ی فوالدي 40 متر مورد آزمايش 
قرار گرفته و نتايج به دست آمده عملکرد خوبي را با ميانگين درصد خطا 
0.4درصد و 2.64درصد در فشار به ترتيب 2 بار و ۳ بار نشان داده است. 
ورود آب که معموال در شــبکه ی توزيع خط لوله ی گاز کم فشــار اتفاق 

مي افتد يک چالش اساسي در سيستم هاي خط لوله ی زير دريا است. اين 
اتفاق هر زمان که آب هاي زيرزميني از طريق يک نقطه ی ترک وارد خط 

لوله شده و کانال جريان را مسدود کنند، رخ مي دهد. 
براي شناســايي و تعيين محل نفوذ آب، يک مکانيســم سنجش توزيع 
دما بر اســاس فيبر نوري به طور آزمايشــي در]15[ مــورد مطالعه قرار 

گرفته است. 
نتيجه ی اين مطالعه نشان مي دهد که سنسورهاي فيبر نوري توزيع شده 
قادر به تشــخيص دقيق ورود آب هستند، حتي اگر موقعيت نفوذ آب به 

 صورت پويا در حال تغيير باشند. 

4-2- روش نمونه گیري بخار
نمونه گيري بخار به  طور کلي بــراي تعيين درجه ی بخار هيدروکربن در 
محيــط خط لوله مورد اســتفاده قرار مي گيرد. با اين حال، در سيســتم 
مخزن ذخيره ی گاز قابل اســتفاده اســت، همچنين مناسب براي تعيين 

تخليه ی گاز به محيط اطراف خط لوله مي باشد. 
لوله وابســته به فشار است و در فشــار جو با هوا پر مي شود. ميزان نشت 
نفت را مي توان با اندازه گيري غلظت گاز ثبت شده به  عنوان تابعي از زمان 
پمپاژ و در نتيجه ميزان جذب تعيين کرد.]16[ در صورت نشــت خطوط 
لولــه، بخار يا گاز در نتيجه ی گراديان غلظت به داخل لوله نفوذ کرده که 
پس از يک دوره ی مشخص، سيگنال انباشته شده اي را توليد مي کند که 

نشانگر حرکت هيدروکربن در محيط لوله است.
با افزايش غلظت گاز، پيک نشــتي نيز افزايش مي يابد. هرچه غلظت گاز 
در اطراف لوله بيشتر باشــد، پيک نشت بيشتر مي شود. انواع مختلفي از 
سيستم هاي نظارت بر نشت خط لوله مبتني بر نمونه گيري بخار در منابع 

ارائه شده است. 
استفاده از لوله هاي مکنده بر اساس يک استوانه ی قابل نفوذ به هيدروکربن 
براي تشــخيص نشت اطراف خط لوله عنوان شده است.]1[ در اينجا بايد 
يک شلنگ حسگر در زير خط لوله قرار گيرد تا گاز پخش شده از لوله ها 
به  دليل نشتي را تشخيص دهد. شکل۳، موقعيت شلنگ حسگر را در خط 

لوله براي به حداکثر رساندن عملکرد سيستم نشان مي دهد.
از مزايــاي سيســتم هاي نمونه گيري بخار مي توان به قابليت تشــخيص 
نشت هاي کوچک، مســتقل از توازن فشار يا جريان و عملکرد فوق العاده 
براي تشخيص نشت در کاربردهاي جريان چند فازه اشاره کرد.]7[ عالوه 
 بر اين، سنســور مي تواند فشار هيدرواستاتيک قابل توجهي را تحمل کند. 

با اين حال، يکي از عمده ترين نقايص اين روش، زمان پاسخ است. 
معموال پاســخگويي به نشتي چندين ســاعت تا چند روز طول مي کشد. 
بنابراين، اســتفاده ی سنســور بخار با روش ديگر تشخيص نشتي، زمان 

پاسخ بهتري را فراهم مي کند.
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 3   سیستم شلنگ سنسور براي تشخیص نشت خط لوله]2[

5-2- ترموگرافي مادون قرمز
سيستم هاي تشخيص نشــتي خطوط لوله بر اساس مکانيسم ترموگرافي 
مادون قرمز )IRT( نيز يکي ديگر از روش ها مي باشد. اين روش مبتني بر 
تصوير مادون قرمز اســت که مي تواند تغييرات دما را در محيط خط لوله 
با استفاده از دوربين هاي مادون قرمز تشخيص دهد که محدوده ی مادون 
قرمز 1400-۹00 نانومتر را نشان مي دهد.]17[ تصويري که با استفاده از 

دوربين ترموگرافي IR گرفته مي شود، ترموگرام ناميده مي شود. 
از آنجا که تغييرات در اندازه گيري دما يکي از عالئم رايج تخليه ی گاز در 
اطراف خطوط لوله اســت، چون نشت گاز معموال باعث توزيع غيرطبيعي 
دما مي شــود، بنابراين، استفاده از IRT براي نظارت بر خط لوله و توانايي 
آن بــراي اندازه گيري تغييــرات دما به صورت بالدرنــگ و بدون تماس 

پذيرفته شده است. 
روش IRT به  عنوان ابزاري براي کنترل بدون تماس وضعيت خطوط لوله 
و براي کاربردهاي مختلف نظارت مانند، انتقال حرارت، شکست کششي، 
پل هاي بتوني و ســنگي نيز کاربرد دارد. تصوير به دست آمده با استفاده 
از دوربين حرارتي مي تواند براي تشــخيص غير نرمال بودن اطراف خط 
لوله از طريق مناطق گرم و ســردتر نشان داده شده در تصوير حرارتي با 
رنگ متفاوت در آن محيط خاص پردازش شود. ترموگرافي را مي توان به 
دو دســته ی اکتيو و پسيو تقسيم کرد.]17[ در ترموگرافي اکتيو تحريک 
حرارتي جسم به عهده ی ما مي باشد و ما با ايجاد يک گراديان دمايي بين 
جســم و محيط و حالت انتقال حرارت گذار بين اين دو، نحوه ی پاســخ 

جسم را به اين شرايط بررسي مي کنيم. 
ولي در ترموگرافي پسيو به  دليل شرايط کاري جسم، اين گراديان دمايي 
بــه طور طبيعي وجود دارد و ما تنها به دريافت تشعشــعات مادون قرمز 
و تحليل آنها، اکتفــا مي کنيم. برخالف ســاير مکانيزم هاي اندازه گيري 
 IRT ،و ترموکوپل ها )RTDs( دما مانند آشکارســازهاي دماي مقاومــت
اندازه گيري بدون تماس، بالدرنگ و توزيع شــده  دما را در يک منطقه ی 

پيوسته فراهم مي کند. 

همچنين مي تواند از راه دور توزيع دمای يک جسم را اندازه گيري کرده و 
يک تصوير بصري ارائه کند که درجه ی داده هاي اندازه گيري شده در آن 

منطقه را با رنگ هاي مختلف نشان مي دهد.
روشــي براي تشخيص نشت گاز بر اســاس روش تصويربرداري حرارتي 
پيشنهاد شده است.]18[ اطراف خط لوله با استفاده از يک دوربين مادون 
قرمز مورد بررسي قرار گرفته تا ويژگي هاي مناسب بخش بندي شده براي 

شناسايي نواحي قطع شده در خطوط لوله استخراج شود. 
سيســتم طراحي شده توانايي تشخيص بين شرايط طبيعي و غيرطبيعي 
خط لوله ی گاز را نشان مي دهد. استفاده از سيستم هاي IRT براي نظارت 
بر وضعيت خطوط لوله، امکان تشــخيص بالدرنگ وضعيت غير نرمال در 
شــبکه ی خط لوله را فراهم مي کند و باعث کاهش تلفات ناشي از اتالف 

گاز مي شود. 
عالوه  بر اين، پيچيدگي طراحي سيســتم IRT زياد نیست. اجزای اصلي 
براي راه اندازي سيســتم عبارتند از: يک پايه دوربين، يک دوربين مادون 
قرمز و يک واحد نمايش براي ديدن تصاوير حرارتي مادون قرمز به  دست 
آمده. عالوه  بر اين، از مزاياي سيســتم IRT مي توان به زمان پاسخ سريع 
و سهولت استفاده اشاره کرد. عملکرد چنين سيستم هايي به  قدري ساده 
است که براي کار نظارت به پرسنل آموزش ديده يا باتجربه ی خاصي نياز 

نيست. 
سيســتم هاي مبتني بر IRT براي هر نوع انــدازه ی خط لوله و همچنين 
مايعات هيدروکربنــي مختلفي که از طريق خطــوط لوله جريان دارند، 
مناسب هســتند. با اين حال، هزينه ی يک دوربين مادون قرمز با وضوح 

باال بسيار گران است. 
عالوه  بر اين، تعيين کميت دهانه ی نشت کمتر از یک ميلي متر با استفاده 
از سيستم هاي مبتني بر IRT چالش برانگيز است. در تالش براي رفع اين 
کاستي ها، يک مکانيسم محاسباتي نشت با استفاده از ترکيبي از روش هاي 
ترموگرافي مادون قرمز و فراصوت پيشنهاد شده است.]1۹[ نتايج گزارش 
شــده نشــان مي دهند که ترموگرافي براي تعيين کميت دهانه هاي خط 
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لوله ی بزرگ تر از یک ميلي متر مناســب هستند، در حالي  که ثابت شده 
است فراصوت براي همه ی ابعاد روزنه قابل استفاده می باشد.

6-2-  رادار نفوذ به زمین
رادار نفوذ به زمين )GPR( به  عنوان ابزاري زيست محيطي در نظر گرفته 
مي شود که براي شناسايي ساختارهاي فيزيکي مانند خطوط لوله ی دفن 
شــده، غلظت آب، کشف مين و بقاياي محل دفن زباله در زمين بسيار با 

ارزش است. 
همچنين يک ابزار با وضوح باال است که با استفاده از تکنيک هاي انتشار 
و پراکندگي امواج الکترومغناطيسي، تغييرات در خصوصيات مغناطيسي 

و الکتريکي خاک در اطراف خط لوله را تشخيص مي دهد. 
تشخيص اشــيای زيرسطحي با اســتفاده از روش راداري براي اولين بار 
توســط کوک در سال 1۹60 پيشنهاد شــد. به منظور شناسايي اشيای 
زيرســطحي، Moffatt and Puskar مکانيسم بهبوديافته ی رديابي شيء با 
اســتفاده از رادار را براي بررســي اشيای ساخته شــده توسط بشر، ارائه 

دادند.]20[
اســتفاده از GPR پتانسيل چشــمگيري را به  عنوان ابزاري غير مخرب و 
ضروري براي شناســايي اشيای زيرزميني نشــان داده است. با اين حال، 
ســيگنال هاي GPR مي توانند به  راحتي توسط نويز محيطي خراب شوند. 
بــه  منظور غلبه بــر اين نقص و ارتقای مشــخصات GPR، چندين روش 

پردازش سيگنال ارائه شده است. 
فيلتــر کالمــن را Zoubir و همکاران براي تشــخيص مين هاي زميني با 
اســتفاده از رادار نفوذ به زمين پيشــنهاد داده اند.]21[ به  منظور حذف 
آالرم هاي اشتباه در سيستم هاي GPR، يک الگوريتم جديد کشف مين بر 

اساس روش همبستگي در]22[ معرفي شده است. 
تشــخيص نشــت نفت در زير برف با اســتفاده از روش GPR هوابرد را  
Bradford و همــکاران انجــام داده اند.]2۳[ نتيجه ی اين تحقيق نشــان 
داد که با اســتفاده از سيســتم GPR  يک گيگاهرتــز، مي توان با کاهش 
51درصدي نيروي بازتاب، يک فيلم نفت غليظ 2 ســانتي متري بين يخ 

دريا و برف گرفت. 
نويســندگان عنوان کرده اند که اين رويکرد حتي در صورت وجود نسبت 
سيگنال به نويز ضعيف )SNR( عملکرد بهتري را نشان مي دهد. عالوه  بر 
اين، سيستم هاي تشــخيص نشت خط لوله مبتني بر GPR براي خطوط 
لوله ی زيرزميني بســيار مناســب هســتند، زيرا قابل اعتماد می باشند و 

اطالعات دقيق اجسام زيرسطح را فراهم مي کنند. 
با اين حال، آنها براي شــبکه هاي طوالني خط لوله قابل استفاده نیستند. 
براي عملکرد کارآمد، پهناي باند مناسبي براي سيگنال شناسايي شده در 

وضوح و سطح نويز مورد نياز است. 

7-2- روش فلورسانس
از روش هاي فلورسانس براي تشخيص نشت هيدروکربن ها از منابع نوري 
با طــول موج خاص براي تحريک مولکول در ماده ی موردنظر تا ســطح 
انرژي باالتر استفاده مي کنند.]24[ تشخيص نشت بر اساس تناسب بين 
مقدار مايع هيدروکربن تخليه شده و ميزان نور ساطع شده در يک طول 
موج متفاوت می باشد که مي تواند براي تشخيص وقوع نشت هيدروکربن 

انتخاب شود. 
تشخيص نشتی با استفاده از نورهاي فلورسنت )اشعه ی ماوراءبنفش فيلتر 
نشده( با موفقيت اجرا شده اســت. از آنجا که آشکارسازهاي فلورسانس 
از توانايي پوشــش فضايي بااليي برخوردار هستند، اسکن سريع و آسان 
با نصب سنسورها بر روي يک بازوي ربات و تشخيص نشتي صرف نظر از 

جهت جريان جزرومد به راحتي انجام مي شود. 
با اين حال، اگر غلظت رنگ هاي فلورســنت بسيار زياد باشد، ديد محيط 
نظارت براي دســتيابي به عملکرد بهينه ی سيستم بايد زياد باشد. نقص 
ديگر رنگ هاي فلورســنت، به ويژه در محيط هاي زير آب، ناشــي از نور 
سياه ناخواسته اي اســت که به راحتي مي تواند ناظران را از رديابي محل 
نشت گمراه کند.]25[ اگرچه، اين مسئله با استفاده از فلوريمترهاي زير 
آب )تنظيم شده( تا حدي حل شده است که مي تواند داده ها را به کشتي 
همراه منتقل کرده تا نمايش بالدرنگ داشــته باشد، اما اين چالش هنوز 

هم به  عنوان يک مسئله در آب هاي کدر، باقي مانده است.

8-2- حسگر خازني
در اين روش تغيير در ثابت دي الکتريک محيط اطراف سنسور اندازه گيري 
مي شود تا وجود نشت هيدروکربن را شناسايي کند.]24[ سنسور خازني، 
يک سنسور نقطه اي پوشــش محلي می باشد که به  طور کلي در خطوط 

لوله ی زير دريا استفاده مي شود. 
ايــن سنســورها از تغييــرات ثابت هــاي دي الکتريک بيــن آب دريا و 
هيدروکربن ها براي تشخيص وجود هيدروکربن هايي که باعث عدم تعادل 
در ظرفيت اندازه گيري شده مي شوند، به محض تماس با سنسور استفاده 

مي کنند. 
حساسيت سنســور نســبت به اندازه ی نشت بســتگي به فاصله ی بين 
موقعيت نشــت و رانش محيط نشــت دارد. حســگر خازني براي نظارت 
بر محيط زيســت به بازار معرفي شده اســت.]26[ با اين حال، تعدادي از 

آالرم هاي اشتباه از اپراتور گزارش شده است. 
داليل اين خطاها ممکن اســت عمدتا به اين دليل باشــد که سنسور به 
تماس مســتقيم با محيط نشــت نياز دارد. عالوه  بر اين، اثرات شناوري 
ممکن اســت محيط نشتي را از مجاورت سنسور دور کرده که مي تواند 
با نصب کلکتور براي نشــت هيدروکربن بر روي ســاختار نظارت بر آن 

غلبه کند.
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9-2- روش هاي مبتني بر امپدانس الکترومکانیکي
در تکنيک هاي مبتني بر امپدانس الکترومکانيکي )EMI( تغيير در امپدانس 
مکانيکي ســاختاري که با بروز آســيب خط لوله تحريک مي شــود، براي 
 EMI تشخيص وقوع خرابي خط لوله اســتفاده مي شود. ترانسديوسرهاي
از تکه هاي پيزوالکتريک کوچکي تشــکيل شــده اند که معموال کمتر از 
mm ۳ 25 × 25 × 0.1 هســتند و امپدانس ديناميکي آنها براي تشــخيص 
نشــت اندازه گيري مي شــود. در صورت نقص خط لولــه، EMI از تحريک 
ساختار فرکانس باال )معموال بيشتر از ۳0 کيلوهرتز( از طريق يک سنسور 
پيزوالکتريک محدود به سطح استفاده کرده تا تغييرات در امپدانس نقطه ی 
ســاختاري را حس کند. طي سال هاي گذشته، روش EMI براي نظارت بر 
سازه هاي مختلف از جمله خطوط لوله بسيار مورد توجه بوده است. امکان 
استفاده از ارزيابي هاي مبتني بر امپدانس براي سازه هاي خط لوله در]27[ 
پيشنهاد شده است. همچنین Zuo و همکاران روش EMI اصالح شده اي را 
براي تشخيص بروز ترک هايي که شامل تلفيق داده ها از چندين ترانسديوسر 

است پيشنهاد کرده اند.]28[ 
در مطالعــه ی Xu و همکاران روش جديدي براي مکان يابي نقص خط لوله با 
استفاده از الگوريتم تعقيب تطبيقي و وارون زماني پيشنهاد شده است. يکي از 
مهم ترين مزاياي استفاده از EMI براي نظارت بر سازه هاي خط لوله، قابليت 
استفاده از يک ترانسديوسر پيزوالکتريک می باشد که هم به  عنوان سنسور و هم 
به  عنوان محرک عمل مي کند. با اين حال، به دليل دماي کوري پايين، انجام 
روش EMI در محيطي با دماي باال دشوار است. به  منظور غلبه بر اين نقص، 
روش جديدي براي جلوگيري از اتصال مســتقيم ترانسديوسر پيزوالکتريک 
به ساختار موردنظر با اســتفاده از تغيير فرکانس پيشنهاد شده است.]2۹[ 
نتيجه ی به دست آمده نشان داد که شناسايي نقص ساختاري مي تواند با دقت 

در محيطي باالتر از دماي 200 درجه ی سانتي گراد حاصل شود.

10-2- روش هاي دیگر
در اين بخش به  طور خالصه روش هاي با شــهرت کمتر براي تشخيص 
نشــت خط لوله بر اساس اطالعات ارائه شــده توسط پروژه ی مشترک 
صنعتــي )JIP( صنعت تشــخيص نشــت ســکوهاي دريايــي]24[ و 
تامين کنندگان تجهيزات]۳0[، با اســتفاده از برخــي از اين فناوري ها و 

برخي از منابع موجود ارائه مي شود. 
تکنيک هاي تحت پوشــش شــامل اسکنر طيفي، سيســتم هاي Lidar و 

بازتاب الکترومغناطيسي است. 
اسکنرهاي طيفي سنسورهاي پسيو هستند که نور خورشيد را توسط يک 
ماده  منعکس مي کنند و با مقايســه ی مشخصات طيفي در پس زمينه ی 

طبيعي، نشتي خط لوله را تشخيص مي دهند. 
سيســتم هاي Lidar از تابش ليزر پالس به  عنوان منبع روشــنايي براي 
تعيين وجود متان اســتفاده مي کنند. جذب انرژي توســط ليزر در طول 
خــط لوله با اســتفاده از آشکارســاز پالس ليزر تعيين مي شــود. انرژي 
ســاطع شده در طول موج هاي مختلف از طريق بازتاب الکترومغناطيسي 

اندازه گيري مي شود. 
بازتاب الکترومغناطيسي و ساير مکانيسم هاي تشخيص نشت مانند اسکنر 
ماوراءبنفش، راديومتر مايکروويو و دوربين هاي نظارت تصويري به  عنوان 
دســتگاه هاي نظارت پسيو در نظر گرفته مي شوند که از طريق تشخيص 
تابش ســاطع شده از گاز طبيعي نشت يافته يا تابش زمينه کار مي کنند. 
اين امر باعث مي شود که سيستم هاي پسيو به  طور کلي هزينه ی کمتري 

داشته باشند. 
جدول1، خالصه ی نقاط قوت و ضعف تکنيک هاي تشخيص نشتي خارج 

از خطوط لوله را ارائه مي دهد.

   1   خالصه ی روش هاي تشــخیص نشتي سطوح خارجي خط لوله
روش هاعملکردنقاط قوتنقاط ضعف

حساس به سروصداي تصادفي و محیطي، مستعد آالرم هاي 
اشتباه و مناسب براي نشت هاي کوچک.

نصب آسان و مناسب براي تشخیص زودهنگام، قابل 
حمل و مقرون به صرفه.

با جمع آوري سیگنال هاي اصلي که از یک خط لوله ی سوراخ 
انتشار صوتيشده خارج مي شوند، نشتي ها را تشخیص می دهد.

هزینه ی اجراي آن زیاد است، با دوام نیست و براي خطوط لوله ی 
محافظت شده توسط سیستم هاي محافظت کاتدي قابل اجرا نیست.

نسبت به نویز الکترومغناطیسي حساس نیست و فیبر 
نوري مي تواند به  عنوان حسگر و یا رسانه ی انتقال 

داده عمل کند.

از طریق شناسایي تغییرات دما در خاصیت نوري کابل 
ناشي از وجود نشت، نشت را تشخیص می دهد.

سنجش نوري 
فیبر

زمان الزم براي تشخیص نشت طوالني است و در مورد خطوط 
لوله ی زیر دریا واقعا مفید نیست.

براي تشخیص غلظت هاي کم گاز مصرفي مناسب است.
از بخار هیدروکربن منتشر شده در لوله ی سنسور براي 

تشخیص غلظت ترکیبات هیدروکربني خاص استفاده می کند.
نمونه گیري بخار

محاسبه ی دهانه هاي نشت کوچک تر از یک میلي متر با استفاده از 
سیستم هاي مبتني بر IRT امري دشوار است.

قدرت بسیار باال براي تبدیل اشیای شناسایي شده به 
تصاویر بصري، استفاده ی آسان و زمان پاسخ سریع.

با استفاده از تکنیک هاي تصویر مادون قرمز براي 
تشخیص تغییرات دما در محیط خط لوله، نشت را تشخیص 

می دهد.

ترموگرافي 
مادون قرمز

سیگنال هاي GPR مي توانند به  راحتي در محیط خاک آهک دچار 
اعوجاج شوند، هزینه بر بوده و به اپراتور بسیار ماهر نیاز دارند.

تشخیص به موقع نشت در خطوط لوله ی زیرزمیني، 
اطالعات در مورد نشتی قابل اعتماد و جامع است.

با استفاده از حرکت آنتن در امتداد سطح، از امواج 
رادار نفوذ زمینيالکترومغناطیسي منتقل شده به شيء استفاده می کند.

تناسب بین میزان سیال تخلیه شده و میزان نور ساطع پوشش فضایي باال، اسکن سریع و آسان براي نشت.محیطي که باید شناسایي شود باید به  طور طبیعي فلورسنت باشد.
فلورسانسشده در یک طول موج متفاوت.

فقط براي خطوط لوله ی فلزي، محدودیت هاي عملیاتي در محیط هاي 
با درجه حرارت باال. 

یک مبدل پیزوالکتریک منفرد مي تواند به  عنوان سنسور 
و محرک عمل کند.

از تغییرات امپدانس مکانیکي استنباط شده توسط 
حادثه ی نقص خط لوله استفاده می کند.

امپدانس 
الکترومکانیکي

حسگر خازنياندازه گیري تغییرات ثابت دي الکتریک محیط اطراف سنسور.مي تواند براي شناسایي در اهداف غیر فلزي استفاده شود.نیاز به تماس مستقیم با محیط نشت دارد.

مقدار داده ی تولید شده توسط یک اسکنر طیفي زیاد است که 
توانایي آن را براي عملکرد تقریبا بالدرنگ محدود مي کند.

قابلیت شناسایي نوع نفت )سبک / خام( و ضخامت 
لکه ی نفت.

اسکنرهاي طیفيمقایسه ی مشخصات طیفي در پس زمینه ی طبیعي.

هزینه ی باالي اجرا و میزان آالرم اشتباه.
قادر به تشخیص نشت در صورت عدم تغییر دما بین گاز 

و محیط اطراف می باشد.
پالس لیزر به کار گرفته شده به  عنوان منبع روشنایي 

براي شناسایي متان.
سیستم هاي 

Lidar

اندازه گیري انرژي ساطع شده در طول موج هاي مختلف.مي تواند محل نشت را نشان دهد.ممکن است در اثر آب وهواي شدید ایجاد شود.
بازتاب 

] الکترومغناطیسي
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3- راهنما براي انتخاب روش تشخیص نشت خط لوله
همانطور که گفته شــد، روش ها و سازوکارهاي مختلفي براي تشخيص و 
مکان يابي نشت خط لوله وجود دارد. با اين حال، کاربرد هر روش بسته به 
شرايط عملياتي خط لوله، خصوصيات خط لوله و محيطي که بايد شناسايي 
شــود به طور قابل توجهي متفاوت می باشــد. به  عنوان مثال، با استفاده از 
رويکردهايي مانند سنجش صوتي، کابل فيبر نوري، فلورسانس و ترموگرافي 
مادون قرمز مي توان نشــتي را در تمامي محيط هاي سطحي، زيرزميني يا 
زير دريا تشــخيص داد. در حالي که GPR فقط مي تواند شــبکه هاي خط 
لوله ی زيرزميني را نظارت کند. سيســتم هاي ليــدار و نمونه گيري بخار و 
سنجش خازني نيز در زير دريا عملکرد مناسب تري دارند. برخي از روش ها 
براي انواع هيدروکربن ها از جمله نفت و گاز و آب قابل اســتفاده هستند و 

برخي روش ها مانند اسکنر طيفي براي تنها نفت استفاده مي شوند.

4- پیشنهادها و کارهاي آتي
بر اساس روش هاي مختلف بررسي نشتي خط لوله، نيازهاي تحقيقاتي و 
پيشــنهادهای کارهاي آينده در اين بخش مشخص شده است. همان طور 
که در بخش هاي قبلي گفته شــد، چندين سنسور براي نظارت بر نشت 
خط لوله با استفاده از روش هاي مختلف سنجش طراحي شده اند. معموال 
سنســورها براي نظارت بر شرايط حالت پايدار مستقر مي شوند که در آن 
انتظار مي رود که پارامترهاي خط لوله با گذشت زمان ثابت بمانند. انتظار 
مي رود تغييرات در پارامترهــاي فيزيکي عملکرد خط لوله مانند لرزش، 
دما، فشــار و... قابل تشخيص باشند و براي آشکار کردن موارد غير نرمال 
 ،WSN اطالع رساني شــود. در طراحي بهينه ی شبکه هاي حسگر بي سيم

به  ويژه براي نظارت بر خط لوله، مســائل زيادي وجود دارد. اين مســائل 
عبارتند از: خودسازماندهي، تحمل خطا، قرارگيري بهينه ی گره سنسور، 

پوشش سنسور، مسيريابي با صرفه جويي در انرژي و... 
توسعه ی استراتژي هاي خودســازماني به يک موضوع مهم تحقيقاتي در 
شــبکه هاي WSN تبديل شده است. گره هاي سنســور به اندازه ی کافي 
هوشمند هســتند که مي توانند خود را ســازماندهي کنند تا در صورت 
خرابي برخــي از گره ها، وظايف ســنجش و انتقال داده را به اشــتراک 
بگذارند. ولي با توجه به گران بودن پياده ســازي اين سيســتم، توسعه ی 
مدل هاي ســاده اما واقع گرايانه براي تجزيه وتحليل و بهينه سازي هنوز به 

 عنوان يک سوال تحقيقاتی چالش برانگيز باقي مانده است. 

نتیجه گیري
در اين مقاله، يک بررســي جامع از روش هاي مختلف شناســايي نشت و 
مکان يابي در خارج از خط لوله انجام شــده است. مزايا و معايب و کاربرد 
اين روش ها در محيط هاي متفاوت بررســي شد. خالصه اي از آنچه تا به 
امروز انجام شــده اســت، همراه با خأل هاي تحقيقاتــي و موضوعات حل 
نشده اي که نياز به توجه در اين حوزه ی تحقيق دارند، ارائه شده است. بر 
اســاس تجزيه وتحليل، مي توان نتيجه گرفت که هر تکنيک داراي برخي 

مزايا و اشکال ها می باشد. 
سرانجام، مشاهده مي کنيم که علي رغم ســرمايه گذاري قابل توجهي که 
در زمينه ی تحقيقات در سيســتم هاي نشت يابي خطوط لوله انجام شده، 
قبل از دستيابي کامل به تشخيص نشت به صورت بالدرنگ، بايد خألهاي 

کاربردي مختلف را حل کرد.
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