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Abstract: The principle of acoustic leak detection is based on the fact that when a leak happens, it produces an acoustic noise around 
the place of leakage. In the acoustic methods, the approach for detecting and localizing of leakage involves the cross-correlation. In 
general, the technique is based on detecting the noise that occurs when a leak exists in the pipeline. The method works by placing 
sensor devices on both sides of the pipes where the leak is suspected.  
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Увод 

Разработването на методи и средства за контрол на 
техническото състояние на на работещи под налягане 
напорни тръбопроводи и хидравлични агрегати е много 
актуално.Херметичноста на обектите за контрол се оценява 
по метода за търсене на течове.Намирането на течове по 
време на експлоатация дава информация не само за загуба 
на съхраняваните или транспортирани продукти или за 
неразчетени режими на работа на хидроагрегатино,но 
косвено може да се характеризират якостните свойства на 
обектите-наличие на пукнатини или кинетиката на на 
техните промени,в зависимост от появата и иаменението на 
течовете.Конструкциите, проектирани с оглед на критерии 
поява на „течове до разрушаване”,позволяват това 
разрушаване да се предотврати с откриването на появата на 
течове [1].  

 Основните характеристики на метода за търсене на 
течове са границата на неговата чувствиелност и 
ефективност.Границата на чувствителност това е най-
малкия регулируем поток на газообразно или разход на 
течно вещество.Обаче, за посочените обекти,голямо 
значение придобиват такива изисквания,като възможността 
за използване на метода в експлоатационни условия и 
дистанцията на контрола.Повечето от съвременните методи 
за търсене на течове в тръбопроводи са с ниска граница на 
чувствителност,нуждаят се от създаване на специялни 
изпитателни режими и от използването на специялни 
пробни(индикаторни) вещества,а освен това тези методи са 
с ниска дистанция.Например,такива методи като : 
масоспектрометричен, луминисцентен, халогенен имат 
граница на чувствителност съответно до 5.10-13,10-10 и 10-7 

m3.Pa/s и практически нулева дистанция.При такива 
методи,за намирането на теч е необходимо да има достъп до 
него или на приемен преобразувател или устройство,  

 
създаващо влизащо въздействие (например,устройство за  
обдухване на херметизиран съд с пробен газ отвън), което и 
определя ниската граница на чувствителност на 
елементите.Това довежда до необходимоста от сканиране, 
което рязко понижава пройзводителноста на котрола за 
едрогабаритни обекти. 

Преценявайки възможностите на различни методи за 
търсене на течове,от гледна точка на отстраняване на 
посочените недостатъци,е необходимо да се обърне 
внимание на ултразвуковия (акустичен метод) който 
позволява следенето от дистанция.Той е основан на анализа 
на параметрите на акустични трептения на течовете 
генерирани в околната среда (фиг.1)  

 

 
 

Фиг.1. Схема на акустично търсене на течове  
1-работно (пробно)вещество; 2- стената на обекта за 
контрол с дефект с размер 2г; 3- околната среда;4 –теч; 5-
10 – приемни преобразуватели на търсача за изтичане 
(варианти на разположение) 
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Дистанционното приложение на метода е свързано със 

способността на акустичните трептения да се 
разпространяват на значителни разстояния и зависи от 
вариантите на разположение на приемния преобразувател.  

Реализирането на този метод ,за разпространен 
случай,когато в качеството на продукт на изтичане се явява 
вода,а за приемна среда – въздух в който е разположен 
приемен преобразувател(микрофон 7,виж фиг .1)показва че 
при благоприятни условия дистанцията може да достигне 1 
метър.В повечето случаи методът не изисква прилагането 
на пробно вещество, тъй като неговите функции се 
изпълняват от от съхраняват(транспортируем) продукт,т.е. 
работно вещество.За да се анализира възможноста на тази 
концепция се правят близки изкизчисления.Предполага се 
че, в реьултат процеса на трептене, вътре в течноста през 
границата на нейното разделяне с въздуха,преминава 
нормално плоска вълна с амплитуда а. 

Тогава амплитудата на вълната А може да бъде 
оценена по формулата (индексите 1 и 3 отговарят на вода и 
въздух): 

 

 
където z = рс - характеристичен импеданс на средата (р - 
плътносттана средата; с - скоростта на звука); α3(f) - 
коефициент на отслабване назвука за въздух, зависим от 
честота f; X - разстояние от границата наразделяне на 
средите до приемния преобразувател. 

Ако границата на чувствителност на приемащата 
апаратура по амплитудана изместването от трептене е Ап, 
тогава разстоянието за приемане е: 

 
 
 

Полученият израз показва, че отбелязаното по горе 
ограничено разстояние(близо lm) е свързано с ниския 
импеданс z3 на въздуха и с неговия висок коефициент на 
отслабване. Увеличаването на разстоянието може да се 
получи, намалявайки α3(f), което се постига с понижаване 
на работната честота на измерванията. Обаче, това влошава 
шумоустойчивостта на метода, тъй като с намаляването на 
честота се увеличава нивото на производствените 
акустични смущения. 

Да предположим, че част от разгледаните условия са 
неизменни, ще разгледаме възможността за използването на 
метода, когато приемо-преобразувателя контактува със 
стената на контролируемия обект, т.е. акустичния сигнал 
пристига към преобразувател по стената. Тогава: 

 
 

 
където параметрите z2 и α2 (f) са взети за материал на 
стената на обекта. 

За металната стена поради z2≫z3, α2(f)≪α3(f) 
разстоянието от източника се увеличава в сравнение с преди 
разгледания вариант. Приемайки, z1 =15.105 (вода); z2 = 
45,2.105 (стомана); z3 = 42g (cm2 .с) (въздух); α2 =2.10-3 , 
α3 = 5.10-2cm (за честота f = 0,5 MHz и приемайки α/Ап = 
0,3.106 (такъв избор осигурява разстояние, равно на 1 m), 
получаваме Dk/D~70. Както показва по- детайлния анализ, 
тази оценка е завишена, тъй като не са взети под внимание 
някои фактори (например дифракция на вълните). 
Независимо от това, тя разкрива основни причини за 
увеличаването наразстоянието от източника (отбелязваме, 
че в реалните условия намаляването на отслабване на звука 
в метала в сравнение с въздуха е свързано не толкова с 
различни физико- механични свойства на тези среди, но и с 

по-малкото влияние на раздалечаването на вълните 
вследствие на вълнопроводните свойства на стената. 

Експериментът свидетелства, че увеличаването на 
разстоянието от източника е възможна примерно на един 
порядък, при условие, че се използва ултразвуков диапазон 
на измервания, което съществено увеличава 
шумоустойчивостта на метода. 

Акустичният метод за търсене на течове често наричат 
акустичноемисионен метод за търсене на течове, 
изхождайки от това, че се измерват параметрите на вълните 
на напрежения, разпространяващи се в стените на 
контролируемия обект. Регистрираните от теча 
сигнали,възникващи при изтичане, са аналогични на 
сигналите на непрекъснатата акустична емисия. За 
осигуряването на устойчивостта срещу смущения се 
използват ултразвукови честотни диапазони.В разгледаният 
случай, в качеството на източниците на вълните на 
напрежения се явяват процеси,произхождащи в продукта на 
изтичане при неговото движение навън от съда. 

 
 Акустично контактно търсене на изтичане (АКТ) 
 

 Акустичното търсене на изтичане или акустично 
контактно търсене на изтичане (АКТ), може да се отнесе 
както към група газови, така и към група на течни методи, в 
зависимост от работното вещество. В групата на газовите 
методи АКТ се отнася към разновидността на ултразвукови 
методи. Ако, съгласно стандарта, ултразвуковия метод се 
реализира в безконтактен вариант (регистрира се звукът в 
околната среда), тогава при АКТ се използва звукът, 
разпространяващ се в стените на контролируемия обект. В 
групата на течни методи, в зависимост от способа на 
въздействия на обект, АКТ е аналогично на 
хидростатичните и луминесцентните методи при 
компресорен способ за тяхното реализиране. Обаче, АКТ се 
отличава от посочените методи както със съвместяването на 
функции на работната и изпитвателна среда, така и със 
способа за регистрация на изтичането. 

Освен шумоустойчивостта и по-голямото разстояние 
на приемане, спрямо безконтактния вариант на 
акустическото изтичане, АКТ запазва предимство на 
акустичното изтичане в сравнение с други традиционни 
методи. То не изисква специално пробно вещество, 
позволява да се определят координати на източниците на 
сигнали (течове) с помощта на стационарни приемни 
преобразуватели (без сканиране), което съществено 
увеличава производителността на контрола на 
едрогабаритни обекти. Средствата на АКТ се реализират 
технически относително просто. 

Експерименталните резултати потвърждават 
приложимостта на метода (до 10 м), което го прави 
единствено приемлив. В [2]е описано използването на този 
метод за откриването на вътрешни течове в шибъра (паро- 
разпределители) на хидроагрегатите на самолети по време 
на изпитвания и при експлоатация, без да се демонтират 
хидроагрегати, което е неосъществимо с други известни 
методи. В [3] е даден пример за локализиране на 
изтичането в тръбопровода, когато няма достъп към това 
място. 

При акустично-емисионния контрол на пукнатините 
установено, че едно от акустичните смущения, което много 
добре се регистрира с апаратура, се явява ултразвуковата 
компонента на сигнали от течовете. Следователно, с 
помощта на акустично-емисионната апаратура може да се 
решава задача за намиране на изтичането[3]. Изследванията 
на АКТ са разкрили необходимостта от създаването на 
специализирана апаратура за откриването на изтичане. 
Например, при непрекъснатият характер на сигналите от 
течове, обикновено използвания локаторния способ за 
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определяне на координати на източника на сигналите е 
непригоден, затова усилията са насочени за създаване на 
специализирани търсачи на течовете. 

На методиките на АКТ не е отделяно голямо 
внимание. Това се обяснява както с новостта на метода, така 
и с трудностите при разработване на методичните въпроси. 
Тези трудности са обусловени със сложността и с 
разнообразието на процесите, предизвикващи акустични 
явления по време на протичане на продукта през мястото на 
изтичане; с разнообразието на възможни съчетания на 
средата 1, 2, 3 (вж. фиг. 1) и с геометричните 
характеристики на дефектите. 

Методичните въпроси имат важно значение за 
оптимизирането на процедурите за контрол и принципите 
за построяването на апаратура. Например, от формулата за 
намирането на Dk следва, че определянето с резерв на 
разстоянието на приемане и устойчивостта срещу 
смущения на АКТ се явява увеличаването на амплитуда а, 
т.е. осигуряване на такива хидродинамични режими в 
дефекта, които обуславят максимално входно акустично 
въздействие на стените на обекта , но препоръки по този 
въпрос отсъстват. Публикуваните резултати от 
експерименталните изследвания на отделни методически 
въпроси се отнасят към частни случаи, затова не може да се 
дадат някакви общи препоръки за приложения. Поради 
това, честотният диапазон на измерванията, 
информативните параметри, алгоритми по обработването на 
информацията, режимите на изпитвания и т.н. често се 
избират без достатъчни обосновки, което не позволява 
реализирането на всички потенциални възможности на 
метода. В резултат на тези работи определен праг на 
чувствителността 10-3m3.Pa/s, който е съпоставим с прага 
на чувствителността на търсача на течовете при акустичния 
безконтактния метод. Обаче, възможността и условията за 
понижаване на прага на чувствителност не са изследвани. 
 
 
 
 

Изводи 
Акустичното контактно търсене на течове се отличава 

с простота на методиката и за получаване на изходната 
информация, не се изисква използването на специални 
индикаторни среди, позволява да се открие изтичането и да 
се оцени дистанционо (ако няма възможност за 
непосредствен достъп към нея) неговите параметри. 

Посочените предимства позволяват за ред обекти 
съществено да се понижи трудоемкостта, 
продължителността и други разходи при изпитванията на 
херметичност; да се провеждат изпитвания на 
експлоатационните режими и без демонтиране на 
елементите на обекта за изпитвания.  

 Отчитайки преимуществата и недостатъците на 
метода, неговото използване е рационално на обекти, 
намиращи се под свръх налягане, за които е необходимо 
бързо откриване и локализиране на относително по-големи 
течове и се допускат съществени вариации на параметрите 
за осигуряване на оптималните хидродинамичните режими 
на теченията в канала. 
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