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آزمايشگاه آناليز سوخت گاز-گروه شيمي و فرآيند  
 با بمب نمونه برداريسوخت گاز طبيعينمونه برداري از

  
 هدف  -1

مشخص نمودن روند نمونه برداري و كار با كپسول نمونه گيري جهت نمونه برداري و انتقال نمونه به     
  باشد. آزمايشگاه مي

  
  

 دامنه كاربرد -2

ان نمونه برداري تا شروع دامنه كاربرد اين روش اجرايي شامل كليه مراحل نمونه برداري و كار با كپسول از زم
   باشد.يف الگوهاي خاص رفتاري و شرايط ويژه آزمايشگاه ميها و توصنمونهآناليز 

بار  100و حداكثر  3ر است كه با توجه به نوع تجهيزات حداقل فشار مورد نياز براي نمونه برداري الزم به ذك
  مي باشد. 

 
 زنجيره نگهداري نمونه  -3

مي كند . روشهاي زير  رعايت زنجيره نگهداري نمونه ضروري است چون نمونه را از حالت شخصي خارج
  جنبه هاي اساسي نگهداري نمونه هستند.

 
  : الف) بر چسب نمونه 

  كنيد:اطالعات زير را در برچسب هر نمونه وارد 
نام درخواست كننده، نام محل نمونه برداري، تاريخ نمونه برداري. بر چسبها را قبل و يا در زمان نمونه 

  اييد.برداري به مخازن نمونه برداري الصاق نم
 

  ب) فرم نمونه برداري:
  همه اطالعات مربوط به بازديد محل نمونه برداري را ثبت كنيد.

موقعيت نقطه نمونه برداري، آدرس محل نمونه برداري، نوع نمونه، تاريخ و زمان نمونه برداري ، امضا 
خص نمونه بردار شخص نمونه بردار . اين اطالعات كافي هستند تا نمونه برداري بدون تكيه به حافظه ش

  . تكرار شود
 

  ج) انتقال نمونه براي آناليز:
معموال مدير فني آزمايشگاه، نمونه را براي آناليز به پرسنل آزمايشگاه واگذار مي كند. يك نفر در 

  آزمايشگاه
  ( مدير فني يا كارشناس) مسئول نگهداري و محافظت از نمونه است 

 
  وسايل نمونه برداري -4

در آزمايشگاه توسط كپسول هاي تحت فشار انجام مي شود. نوع كپسول نمونه برداري نمونه برداري     
به گونه اي است كه در مقابل و شيرهاي متصل به آن  بسيار مهم است. پوشش داخلي كپسول ها

بار در  120ين كپسولها براي نمونه گيري از خطوط لوله با فشار اخوردگي ناشي از گوگرد مقاوم است. 
دماي اتاق مناسب هستند. لذا قبل از شروع فرآيند نمونه برداري بايستي فشار و دماي خط لوله مشخص 

  شود. 



 
 آزمايشگاه آناليز سوخت گاز-گروه شيمي و فرآيند 

 

 

 
   تركيبات موجود در گاز طبيعي آزمونانجام دستورالعمل 

  
  

  :فرآيند نمونه برداري -5
مصرف و يا در براي نمونه برداري از سوخت گاز، كپسول نمونه برداري بايستي به جريان در حال      

حال عبور از خط لوله متصل شود. كپسول هاي نمونه برداري داراي دو شير مي باشند در هنگام بستن 
كپسول بايستي دقت شود كه شير كپسول به صورت مستقيم و يا توسط اتصاالت كامال مطمئن به خط 

 وله جلوگيري گردد.لوله متصل شود تا از هرگونه خطر ناشي از پرتاب كپسول به واسطه فشار خط ل
نحوه نمونه برداري به اين  مي باشد.  2/1يا  4/1اتصالت مورد نياز براي نمونه برداري اتصال شيردار 

و سپس شير اصلي متصل به خط باز مي كپسول باز شده و خروجي صورت است كه ابتدا شير ورودي 
ابتدا شير  مي شود. در مرتبه هشتم،  مرتبه انجام 8ثانيه مجددا بسته مي شود. اين كار  3گردد و پس از 

، شير ورودي نيز بسته مي شود. حال كپسول از ثانيه 30طي زمان  بسته شده و پس ازكپسول خروجي 
خط لوله جدا شده و پس از كنترل شيرهاي ورودي و خروجي از لحاظ نشتي بسته بندي گرديده و به 

  آزمايشگاه ارسال مي گردد.
 
 
 
 
 
 
 

 


