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 قيد نماييد.توانيد مشتريان اصلي خود را عام گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت، .1

 نشت یاب لیزری گاز متان نام کاال/ خدمت

 

 نفت،گاز و پتروشیمی حوزه کاال/خدمت

  شماره یا نام نسخه

  تاریخ انتشار/ ورود به بازار

 متکاال/خد شیوه دستیابی به

 تحقیق و توسعه/نوآوری باز -

 طراحی و ساختمهندسی معکوس/  -

 و خرید فناوری از غیر انتقال فناوری/ همکاری -

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 1مشتریان اصلی

 )پنج مصرف کننده عمده(

 شرکت ملی گاز ایران 

     
   
  
  

  معرفی کاال/خدمت

انتقال گاز، بازرسی مداوم خطوط انتقال گاز باید به طور جدی و با توجه به احتمال نشت گاز در شبکه توزیع، تغذیه و 

حیاتی انجام گردد. نشت گاز ممکن است در اثر خوردگی لوله ها، برخورد عوامل مکانیکی، نقص در ساختار لوله ها، 

 اتصاالت و شیرهای سیستم ها بروز نماید.

اسایی و مهار نشت از اهمیت برخوردار است. چنانچه هم از لحاظ پیشگیری از خطرات و همچنین جنبه های اقتصادی شن

نشت های موجود در شبکه یا خطوط انتقال گاز مهار نگردد، روزانه می تواند مقادیر زیادی گاز را از دسترس خارج کند و از 

 این طریق ساالنه ضررهای اقتصادی زیادی را متوجه شرکت ملی گاز نماید.

 و  تاس حساس متان گاز به فقط استفاده می گردد که لیزری  یاب نشت های دستگاه از مشکل، این  امروزه برای رفع 

از حساسیت اختصاصی این دستگاه به گبا توجه  تکنولوژی آشکارسازی خط جذبی متان بهره می برد. در این تکنولوژی  از

مورد استقبال بسیاری قرار  استفاده سادگی و ضد ضربه بودنقابلیت ضد انفجار بودن، سبک بودن، پاسخ سریع، ، متان

 می توان از آن در محیط هایو کپسول هیدروژن به دلیل بی نیاز بودن این دستگاه به شعله  گرفته است. عالوه بر آن،

  .خطرناک نیز استفاده کرد

جذبی با  سکوپیبا توجه به مقدمة ذکر شده، در این پروژه یک دستگاه آشکارسنج قابل حمل گاز متان بر اساس اسپکترو

 1گاز متان در دو محدوده    استفاده از لیزر کوک پذیر ، طراحی و ساخته خواهد شد. دستگاه نهایی، توانمندی آشکارسازی

 خواهد داشت.  درصد فول اسکیل 1درصد وزنی را با دقت  111تا  1و  ppm  11111تا 

 
 
 

 



  تکاربرگ شناسنامه کاال/خدم

      www.gasspectra.irنشانی وبگاه:                                                         بهینه سازان فناوری سالمتنام شرکت : 
 

 2 از 2 صفحه

 

 Specification   /خدمتکاال فنی مشخصات
 

 لیزری مکشی با قدرت مکش پمپ حدود یک لیتر بر دقیقه جهت شناسایی و غلظت سنجی گاز طبیعیدستگاه  (1

 شناسایی و اندازه گیری غلظت گاز متان و عدم حساسیت به سایر گازها و بخارات مایعات هیدروکربنی و رطوبت (2

 دامنه اندازه گیری در دو بخش: (3

 ppm (1-11111)الف(بر حسب 
 (111%-%1ب(بر حسب درصد حجمی )

 1ppmدقت اندازه گیری در حد  (4

 ثانیه 4زمان پاسخگویی دستگاه حداکثر  (5

 کیلوگرم 3حداکثر وزن دستگاه  (6

 + درجه سانتیگراد51تا  -25محدوده دمایی کارکرد دستگاه  (7

 مجهز به فیلترهای جاذب گرد و غبار و رطوبت (8

 ساعت کار مفید 8مجهز به باطری قابل شارژ با کارکرد حداقل  (9

 ساعت 4شارژ باطری با زمان شارژ کمتر از  مجهز به (11

 

 

 
  )در صورت وجود( اخذ شدهاستانداردهای جوایز، تاییدیه و  گواهینامه،

 توضیحات مدت اعتبار مرجع صادرکننده تاریخ صدور عنوان

     
 

 
 


