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IGS-I-DN-001(0)  ١٣٩٦آبان  شركت ملي گاز ايران 

  پيشگفتار

اين استاندارد / دستورالعمل به منظور استفاده خصوصي در شركت ملي گاز ايران و شركتهاي فرعي وابسته تهيه شده  -١

 است .

و در مورد نيازهاي اختصاصي از   (IPS)شركت ملي گاز ايران در مورد نيازهاي عمومي از استانداردهاي وزارت نفت  -٢

 استفاده مي نمايد . (IGS)استانداردهاي اختصاصي خود 

توسط كميته هاي تخصصي استاندارد متشكل از كارشناسان بخش هاي  (IGS)استانداردهاي شركت ملي گاز ايران  -٣

ت ملي گاز ايران ) به تصويب مي مختلف و يا مشاور تهيه مي شود و توسط شوراي استاندارد ( منتخب هيئت مديره شرك

 رسند .

تخصصي مربوط به صنايع  –از كليه منابع شناخته شده استانداردي ، اطالعات فني  (IGS)در تنظيم متن استانداردهاي  -٤

گاز دنيا، مشخصات فني توليدات سازندگان معتبر جهاني و نيز از نتيجه تحقيقات و تجربيات كارشناسان و متخصصان 

ب مورد استفاده مي شود . همچنين به منظور استفاده از هر چه بيشتر از توليدات داخلي قابليت هاي داخلي بر حس

 سازندگان داخلي نيز مورد توجه قرار  مي گيرد .

 در اختيار واحدها و كاربران قرار مي گيرد  )CD(و يا لوح فشرده  *استانداردها از طريق پايگاه اينترنتي شركت -٥

سال يكبار و يا در صورت ضرورت زودتر ، مورد بازنگري و بروز رساني قرار مي  ٥ر متوسط هر استانداردها به طو -٦

 گيرند . بنابراين كاربران بايد هميشه آخرين نگارش را مورد استفاده قرار دهند .

ت تائيد ، هر گونه نظر و يا پيشنهاد اصالح در مورد استانداردها مورد استقبال و بررسي قرار خواهد گرفت و در صور -٧

  استاندارد مربوطه نيز مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت .

 تعاريف عمومي

(IGS)درمتن استانداردهاي  از تعاريف و اصطالحات زير استفاده ميشود.   

 و يا شركتهاي فرعي وابسته مي باشد . "شركت ملي گاز ايران  "): منظور از شركت  COMPANY(  "شركت" -١

: به فرد يا موسسه اي اطالق مي گردد كه تعهدي را نسبت به شركت تقبل )  SUPPLIER / VENDOR" (  فروشنده " -٢

 نموده است.

 و يا شركتهاي فرعي وابسته مي باشد  "شركت ملي گاز ايران  ") : منظور از خريدار :   PURCHASER(      “ خريدار “ -٣

٤- " SHALL" راجباري است .: در مواردي بكار برده مي شود كه انجام خواسته مورد نظ 

٥ -   "SHOULD " :  . در مواردي بكار برده مي شود كه انجام خواسته مورد نظر ترجيحي و درعين حال اختياري است 

٦ -  "MAY   : ". در مواردي بكار برده مي شود كه انجام كار به شكل مورد بحث نيز قابل قبول مي باشد 

 )nigc igs@nigc.ir، آدرس الكترونيكي  )http://igs.nigc.ir(*آدرس اينتر نتي 
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 هدف و دامنه كاربرد -١

هدف از تدوين اين دستورالعمل تشريح مراحل و الزامات كنترل آزمون هاي مقاومت و نشتي خطوط تغذيه و شبكه 

باشد.دامنه  هاي گاز جهت صحه گذاري بركيفيت اجراي پروژه و اطمينان از استحكام و عدم نشت خطوط و اتصاالت مي

            كاربرد اين دستورالعمل براي كليه خطوط فلزي و پلي اتيلني گاز با تعريف خطوط تغذيه وتوزيع و فشارعملياتي

  . مي باشد( حداكثر فشار مجاز بهره برداري)

 

  مراجع : -٢

استفاده گرديده  استاني سوابق و تجربيان شركت هاي گازدر تهيه اين دستورالعمل از استانداردهاي زير و همچنين 

  است :

1) IGS-C-DN-001(1) (Code of practice for construction and commissioning of P.E gas 

networks 1390 ) 

2) IGS-C-PL-100(2) (Gas pipeline construction 1396) 

  تعاريف : -٣  

  دستگاه فشارسنج: -٣-١    

پوند بر  ٥/٠با دقت  آزمايشبرابر فشار ٥/١): با حدود كاري صفر تا Pressure Recorderالف) دستگاههاي ثبات (

  ساعته و دستگاه، هفته كوك باشد. ٢٤اينچ مربع و كاغذ ثبت نمودار تغييرات فشار آن از نوع 

قطر صفحه قرائت  آزمايشبرابر فشار  ٥/١: با دامنه كاري صفر تا Pressure Gauge)ب) فشار سنج مدل ساعتي (

  باشد. ”6اقل حد

 ١/٠و دقت آن آزمايش: حد تحمل فشار متناسب با فشار (Dead weight tester)) دستگاه فشار سنج وزنه اي پ

  پوند بر اينچ مربع باشد.

  ثبات دما : -٢-٣

و  ٦٠  cْتا  -٢٠ cْهمراه با سنسور قابل نصب بر روي سطح بدون عايق لوله با دامنه كاري  الف) ترمومتر ديجيتال:

  .١/٠  cْ دقت 

  



IGS-I-DN-001(0)  ١٣٩٦آبان گاز ايرانشركت ملي    

 

٣ 

  .١/٠  cْو دقت  ٦٠  cْهمراه با سنسور قابل نصب بر روي سطح بدون عايق لوله با دامنه كاري صفر تا   ب) ثبات دما: 

  .٥/٠  cْو دقت آن  ٦٠  cْتا  ١٠  ْ cجهت اندازه گيري دماي محيط با دامنه كاري    ) دما سنج  جيوه اي:پ

  قطر خارجي:  -٣-٣

  نمايش داده مي شود .  ODمنظور لبه بيروني لوله مي باشد كه با 

  قطر داخلي:  -٤-٣

  نمايش داده مي شود .  IDمنظور لبه داخلي لوله مي باشد كه با 

  ): NPSقطر اسمي ( -٥-٣

قطر نسبت داده شده به لوله كه بصورت عدد صحيح  بيان شده و بدون بعد مي باشد. در لوله هاي فلزي با قطر باالتر از 

استفاده گردد.  ASME  B36.10اينچ قطر اسمي با قطر خارجي برابر است. جهت پيدا كردن قطر اسمي از جدول  ١٢

  )٥ پيوست(جدول 

   :فشار عملياتي -٦-٣

  از بهره برداري. حداكثر فشار مج

  رده لوله:  -٧-٣

  نوعي طبقه بندي تجاري لوله بر اساس ضخامت آن.

  گريد لوله:  -٨-٣

  نامگذاري لوله براساس خواص فيزيكي و جنس آن را گريد لوله گويند.

  بازرس :  -٩-٣

  به كسي اطالق مي شود كه نماينده واحد بازرسي فني مي باشد.

  

   مسئوليت اجراي دستورالعمل -٤

-اين دستورابراجرايلعمل برعهده كارشناسان وناظران كارفرما بوده ومسئوليت صحه گذاري اجراي صحيح اين دستورا 

  لعمل برعهده واحد بازرسي فني مي باشد.

 

  روش اجرايي -٥   

  :آزمايششرايط الزم جهت شروع  -١-٥ 
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  به تاييد نماينده كارفرما رسيده باشد. آزمايشموارد ذيل بايد قبل از شروع    

  اتمام و كامل بودن اجراي شبكه و خطوط تغذيه در بخش مورد آزمايش  -الف

هاي لهيدگي (براي شبكه هاي پلي اتيلن) ممهور شده به  آزمايشارائه تاييديه گزارشات راديوگرافي سرجوش ها و  -ب

   آزمايشطرح ها به ناظر و بازرس مهر مفسر و تائيد شده واحد خدمات طرح ها و اجراي 

ارائه نقشه اجرا شده خط به همراه تائيديه واحد مهندسي( خصوصاً در مقاطعي كه خط اجراشده با نقشه اوليه ارائه  -پ

  شده منطبق نمي باشد.)

  آزمايشدرخواست واحد اجراي طرح ها (مجري) جهت شروع  -ت

  هيدرو استاتيك) آزمايشخطوط تغذيه ( آزمايشارائه پروفيل طولي خط پروژه در خصوص  -ث

 )، دماسنج، فشار سنج ساعتيD.W.Tگيري فشار سنج وزنه اي(ارائه گواهينامه معتبركاليبراسيون دستگاه هاي اندازه -ج

و...  كه تجهيزات مذكور از منابع ليست بلند (وندور ليست) مورد تاييد شركت ملي گاز تهيه شده باشد. همچنين ارائه 

 لزامي مي باشد .) بصورت مكتوب ا -IGS-C-IN  105اري تجهيزات نامبرده ( طبقدامنه ك

 
 : آزمايشاقدامات الزم جهت شروع  -٥-٢

  . (حضور اين نفرات الزامي مي باشد)آزمايشحضور مسئول و ناظر پروژه در زمان شروع  -الف

  نمودن خط تغذيه وتحويل آن به بهره بردار.هماهنگي الزم با بهره بردار ناحيه مربوطه جهت حضور در زمان خشك  -ب

) تاييد شده توسط بازرسي فني و نماينده تام االختيار پيمانكار، جهت هماهنگي هاي Test manحضور آزمون گر( -پ

    . آزمايشالزم از ابتدا تا انتهاي 

   
  شرح اقدامات : -٥-٣

  از نظر آزمايشات به دو دسته تقسيم مي شوند: نشتي با توجه به تنوع خطوط در شرح اقدامات آزمون مقاومت و  

  خطوط شبكه شهري-١

 خطوط تغذيه -٢

  گردد.آزمايشات زير بعد از اتمام عمليات لوله گذاري و قبل از بهره برداري آنها انجام مي

مايشات توسط پوند براينچ مربع) و يا كمتر باشد آز ٦٠( كيلوگرم بر سانتيمتر مربع ٥چنانچه حداكثر فشار بهره برداري 

كيلوگرم بر سانتيمتر مربع باشد آزمايشات با آب  ٥كه حداكثر فشار بهره برداري بيشتر از  و در صورتي (نيوماتيك)هوا 

  انجام مي پذيرد.(هيدرواستاتيك) 
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  سانتيمتر زير خاك مدفون باشند. ٤٠زمايش هستند كه در عمق بيش از آتوضيح اينكه خطوط لوله و شبكه هائي قابل 

  آزمايش نيوماتيك در شبكه هاي شهري : -٥-٣-١

نباشد و حداكثر فشار در لوله هاي پلي اتيلن از  ١٠٠ psigفشار شبكه كمتر از  آزمايشفشار آزمايش براي انجام  -١

psig بيشتر نشود. ١١٠ 

ساعت  ٤٨متر مكعب شود، مي بايست عالوه بر ١٠٠در شبكه بيش از  آزمايشدر صورتي كه حجم لوله هاي تحت  -٢

 ). آزمايشساعت تمديد گردد( با رعايت ساير شرايط  ٢٤متر مكعب اضافي  ٥٠، به ازاء هر آزمايشزمان 

  نيوماتيك مي باشد. آزمايشساعت پاياني  ٤٨مبناي محاسبات در زمان هاي تمديدي بر اساس  -تبصره  

  ا  و لوازم اندازه گيريدستگاهه-١-١-٣-٥

  توان آزمايش مقاومت و نشتي را طبق اين روش انجام داد. مي در صورتيكه وسائل اندازه گيري زير در اختيار باشد

  فشــار -الف

  پوند براينچ مربع.١/٠پوند بر اينچ مربع با دقت اندازه گيري تا  ٢٠٠الي  ٥دستگاه فشارسنج وزنه اي 

  پوند بر اينچ مربع و با دقت اندازه گيري تا نيم پوند براينچ مربع. ١٥٠بندي صفر تا  دستگاه ثبات فشار با درجه

  درجه حرارت -ب

گردد كه دقت آنها  استفاه مي دماسنجبراي اندازه گيري درجه حرارت خط و دماي محيط از دستگاه ثبات حرارت و 

  باشد. مي سانتيگراددرجه  ١/٠

باشد. فاصله نقاط براي اندازه گيري درجه حرارت خط لوله يا  مي ٦٥ ْ cتا  -٢٠ cْ از دماسنج حدود كار دستگاه ثبات و 

توان يك نقطه  مي كيلومتر باشد در هر دو كيلومتر ٦باشد چنانچه طول شبكه يا خط لوله بيشتر از  متر مي ٥٠٠شبكه 

كه مدت زمان خواندن  ت بطوريهر صورت بيشتر از ده نقطه در يك آزمايش نمي توان در نظر گرف دررا در نظر گرفت 

  تمام نقاط بيشتر از نيم ساعت وقت نگيرد.

  

  شرح آزمايش نيوماتيك : -٥-٣-١-٢

 :دمايي) آزمايش يكنواختي (هم )١

نصب و راه و همچنين شبكه بوسيله هواي فشرده توسط مهندس ناظر  يا خط لوله، پس از تائيد عمليات تميز كاري -الف

فشار ، )پيوست ها ٦از بخش  ٥پيوست شماره  ٣(مطابق شكل شماره  و درجه حرارت فشارهاي ثبات  اندازي دستگاه
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ساعت  ٢٤براي مدت  يدشبكه با ياپوند بر اينچ مربع رسانده شده، سپس خط لوله  ١٠٠شبكه با هوا به  يا داخل خط لوله

  .در آن شرايط بماندجهت متعادل شدن درجه حرارت و فشار 

ساعت انجام شود (بر مبناي نزديك شدن مقادير فشار و دماي نقاط متقارن زماني روي  ٢٤حداقل بايد  آزمايشاين  -ب

  چارت يكنواختي تحليل و ارزيابي گردد).

يا چادر برزنتي نصب گردد كه  آزمايشدستگاه هاي اندازه گيري بايد بر روي ميز ثابت و در محلي مانند كابين  -پ

  ها حداقل تاثير ممكنه باشد.تغييرات درجه حرارت روي آن

  يا چادر برزنتي بايد ثابت باشد .    آزمايشدماي داخل كابين  -ت

  تمام اتصاالت اندازه گيري و شبكه ، عايق بندي حرارتي گردد. -ث

  نصب گردد. آزمايشمتري از چادر  ٣٠اولين ميله روغني مي بايست در فاصله  -ج

3ميله هاي روغني دما بايد در سايز  -چ
سانتيمتر و يا به اندازه عمق دفن لوله  ١٣٠اينچ باشند ( طول آنها حداقل   4

  باشد).

 ) تا تبادل دما به خوبي انجام شود.  ١٠درون ميله هاي روغني بايد روغن تازه ريخته شود (ترجيحا روغن هيدروليك  -ح

  مي باشد. آزمايشزمان نصب ميله هاي روغني همزمان با شروع عمليات  -خ

 

 آزمايش مقاومت ونشتي : )٢

ساعت ديگر با دستگاه ثبت گردد در ضمن عالوه  ٤٨مدت ه س از يكنواخت شدن فشار بايستي درجه حرارت و فشار بپ

هر دو ساعت يكبار اندازه گيري دماسنج، و درجه حرارت با  ) D.W.T( بر دستگاههاي ثبات، فشار با فشارسنج وزنه اي 

  يادداشت گردد. ٤نيوماتيك در پيوست شماره  آزمايشبت ارقام آزمايش مطابق فرم ثشده در فرم مخصوص 

 مي  قرارمحاسبه  طبق فرمول زير مورد ها و فرم مخصوص تحت بررسي قرار گرفته و پس از پايان آزمايش، چارت

   گردد.

( )
∗ c= 

∆ = − −      

         | ∆ |    < 0.2                                                                                            

                |∆ |   =   (  تمديد  آزمايش 24ساعت )         0.2

        |  ∆ |     >  0.2                                    
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  (درجه سانتيگراد) يش،  متوسط دماي آزما ،   دماي خاتمه آزمايش  : دماي اوليه آزمايش

  (برحسب پوند بر اينچ مربع) : ،  متوسط فشار آزمايش  ،   فشار خاتمه آزمايش   : فشار اوليه آزمايش

  
   

                                                                                                   =                                                                                                         
                                                                                                                                                                      

                                                                                                         = ⋯    

                                                                                                       = ⋯  

زمايش مورد قبول است كه فشار در خط لوله يا شبكه پس از پايان آزمايش نبايستي بيشتر از آتوضيح اينكه: در صورتي 

  پوند در نظر گرفته شده است.) ٢/٠ههاي آزمايش خطاي دستگا( پوند افت نشان دهد. ٢/٠

  

  ) psi 250خطوط تغذيه با فشار  (متوسط آزمايش -٥-٣-٢

هيدرواستاتيك در  آزمايشهيدرواستاتيك استفاده شود. البته مزيت  آزمايشخطوط تغذيه بايد از روش  آزمايشبراي 

اين است كه ضريب ايمني و افت فشار در اين روش بسيار باال مي باشد و در صورت بروز هرگونه حادثه و نشتي سريعاً 

 مي توان فشار را كاهش داد .

و يا چادر برزنتي حتي المقدورثابت باشد و دماي زمين در عمق  آزمايشخطوط تغذيه بايد دماي كابين  آزمايشدر 

درجه سانتي گراد نباشد چرا كه در دماي پايين تر از دماي ذكر شده آب تغيير حجم  ٥متري كمتر از  ٦٠/١لي ا ٢٠/١

 آزمايشدرجه سانتي گراد باشد  ٥مطلوب نخواهد بود. در صورتي كه دماي زمين كمتر از  آزمايش دهد و نتايجمي

  هيدرواستاتيك امكان پذير نمي باشد.

متر باشد و به اندازه حداكثر طول حسگر سنسور  ٢٠٠٠در خطوط تغذيه فواصل ميله هاي دما  جهت قرائت دما بايد هر 

سانتيمتر  ١٠دستگاه ديجيتال در اين لوله ها بايد روغن تازه ريخته شود (ميزان روغن درون ميله هاي دما از حدود 

وغني ريخته شود كه ضريب هدايت الكتريكي و انتقال حرارت آن بيشتر نشود) حتي االمكان بايد روغني در ميل هاي ر

 )  ١٠مناسب باشد تا دماهاي قرائت شده دقيق باشند. ( روغن هيدروليك 

  متر حداقل سه ميله استفاده شود. ٢٠٠٠نكته : بديهي است تعداد ميله هاي روغني در خطوط زير 

  رد خاص با نظر بازرس فني.گردد. مگر در موا آزمايشخطوط تغذيه بايد بدون شير  
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دستگاه ها، وسايل و ابزار مورد نياز آزمايش كه بايد توسط پيمانكار تهيه گردد عمدتاً به شرح ذيل بوده ولي محدود به 

  آنها نخواهد بود:

  اتصاالت كمكي موقت نظير شيرها و فلنج ها و غيره 

  پمپ جهت پركردن و افزايش سيال درون خط 

 اسب كمپرسور با ظرفيت من 

    وسايل ثبات فشار و دما 

  فشار سنج وزنه اي 

  فشار سنج عقربه اي 

  مخزن آب 

  .( در صورت نياز) مواد ضد زنگ و ضد يخ و وسايل تزريق اين مواد به داخل لوله 

  ژنراتور برق 

  پيگ هاي مختلف جهت تميز كاري، اندازه گيري، پر كردن و تخليه آب با كاپ هاي كامًال سالم و از نوع مناسب 

  هاي آزمون ، اين تجهيزات اتصال(موقت) مي بايستي داراي گواهينامهآزمايشتجهيزات جدا كننده قطعات

 باشند .  PTو  RTغير مخرب  برابر فشار آزمايش خط و آزمون هاي ٢٥/١هيدرواستاتيك با حداقل فشار 

  وسايل مورد نياز جهت تعميرات احتمالي خط در حين آزمايش مانند موتور جوش و... و همچنين كانكس مناسب

 براي نگهداري و محافظت لوازم وتجهيزات .

  وسايل ارتباطي 

 .وسايل و تجهيزات ايمني مورد نياز نظير جعبه كمك هاي اوليه 

  پيگ ها در ابتدا و انتهاي خط لوله مورد آزمايشمحفظه ارسال و دريافت. 

  مسائل ايمني : -٥-٣-٢-١

  پيمانكاران را رعايت نمايد .  HSEپيمانكار بايد كليه مسائل ايمني و همچنين موارد مندرج در دستورالعمل  -الف

  . پيمانكار خواهد بود مسئوليت هرگونه حادثه ناشي از عملكرد ناايمن تجهيزات و افراد در طول آزمايش به عهده -ب

 تأمين تجهيزات حفاظت فردي جهت پرسنل ونظارت براستفاده از آنها -پ

 محافظت خط لوله تحت آزمايش از نظر جلوگيري از ورود و نزديك شدن افراد غير مجاز -ت 
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 در خارج از مناطق عمومي ومسكوني  آزمايشمستقرنمودن تجهيزات -ث 

ا رتزريق آب و افزايش فشار از نوع شيلنگ هاي تقويت شده و تحمل فشار مورد نظر شيلنگ هاي مورد استفاده جهت  -ج

 داشته باشند همچنين دستگاه هاي اندازه گيري بايستي كامالً مهار شده و از خرابي هاي احتمالي محافظت گردند.

 Keep Away Piping Under )دخط لوله در حال آزمايش مي باش نصب تابلوهاي اخطار، اعالم خطر و لطفًا وارد نشويد-چ 

Test )  . در مكان هاي مناسب 

 محدوده تجهيزات آزمايش مي بايستي توسط نوار اخطار محصور گردد.-ح 

 درزمان انجام عمليات از نقاط حساس مانند هدرهاي دو سر قطعه تحت آزمايش بازديد به عمل آيد.-خ 

ه و همچنين نحوه تخليه آن پس از مصرف مي بايستي با وضعيت زيست محيطي منابع آب و محلول هاي مورد استفاد  -د

 مد نظر قرار گيرد.  HSEالزامات 

 آب استفاده شده مي بايستي با رعايت موارد زيست محيطي بداخل مسير آبرو، رودخانه ويا حوضچه ريخته شود.-ذ

 .حوطه به شرايط اوليه بازگردد، محل كار بايستي تميز و زباله هاي باقيمانده جمع آوري و مآزمايشپس از انجام  -ر

  خصوصيات و شرايط كلي قطعات آزمايش : -٥-٣-٢-٢

 تقسيم بندي قطعات برمبناي فشار حداقل و حداكثر  -الف 

 اختالف ارتفاع نبايد از حد مجاز محاسبه شده تجاوز نمايد .  -ب

هيدرواستاتيك با كيفيت و اطمينان كامل اجرا طول قطعات بايستي با نظر نماينده كارفرما به ميزاني باشد كه آزمايشات -پ 

 كيلومتر تجاوز ننمايد. ٢٠گردد و اين ميزان نيز از حداكثر طول 

  در زمان تقسيم بندي قطعات، مي بايستي منابع تأمين آب در نظر گرفته شود .-ت 

 
  مراحل انجام آزمايش :

 تميز كردن خط  -

 عبوردادن توپك اندازه -

 پركردن خط  -

 افزايش فشار -

 آزمايش عدم وجود هوا -

 آزمايش مقاومت  -
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 آزمايش يكنواختي -

 آزمايش نشتي  -

 تخليه وخشك كردن خط  -

 

  : آزمايشمجوز هاي الزم جهت شروع  -٥-٣-٢-٣

روز قبل از شروع كار تهيه و به تأييد واحد بازرسي فني و  ١٥پيمانكار موظف است برنامه و روش آزمايش را حداقل 

بر بديهي است كليه آزمايشات مي بايستي طبق برنامه تاييد شده انجام گيرد. ضروريست عالوهنماينده كارفرما برساند. 

ائيد نماينده كارفرما رسيده است نيز ضميمه توسط پيمانكار ارائه و به تكه برنامه آزمايش، پروفيل خط لوله اجرا شده 

  برنامه آزمايش گردد.

كليه مراحل آزمايشات هيدرواستاتيك بايد در حضور نماينده كارفرما و نماينده بازرسي فني انجام پذيرد وحداقل يك 

  اطالع رساني گردد. آزمايشهفته قبل از شروع 

  شير ها واتصاالت :  -٥-٣-٢-٤

ايستي قبالً مورد آزمايش كليه شيرها و اتصاالت الزم مربوطه به نصب دستگاههاي اندازه گيري، تزريق و تخليه آب ب

كمتر  آزمايشمي بايستي بگونه اي طراحي و انتخاب گردند كه فشار كاري آنها از فشار  آزمايشقرار گيرند. تجهيزات 

 نباشد.

  : اطمينان از صحت عملكرد دستگاه هاي اندازه گيري -٥-٣-٢-٥

شركت ملي گاز ايران كنترل شده و براي آنها كليه دستگاه هاي اندازه گيري بايستي توسط موسسات مجاز مورد تاييد 

گواهي صحت كار صادر گردد. اين گواهي ها در موقع شروع آزمايش بايستي به نماينده كارفرما و بازرسي فني ارائه 

  گردد.

  گزارش :-٥-٣-٢-٦

ــب بر ر ــت از كليه مراحل آزمايش گزارش تهيه نمايد و همه چارت ها بايد قبل از نص ــتگاه پيمانكار موظف اس وي دس

سط نماينده ضاء گردند ثبات تو سي فني ام شماره  كارفرما و بازر ست  ( ٦ازبخش  ٤. كليه مدارك مطابق فرم هاي پيو

) مي بايســـتي جهت تأييد نهايي و صـــدور مجوز تخليه آب و تزريق گاز به نماينده كارفرما ارائه شـــده و  پيوســـت ها
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سي ف سال و اتمام آزمايش و تخليه آب نماينده كارفرما تمام مدارك مورد نظر بازر سي فني ار ستي به بازر ني را مي باي

  بايستي توسط بازرسي فني صادر گردد.

  آب مصرفي : -٥-٣-٢-٧

تمامي تركيبات آب مصرفي مي بايستي مورد آناليز قرار گيرد. در هر حال آب مورد استفاده بايستي از كيفيتي برخودار  

رجي، ميكروبي، رسوب و خوردگي هاي فلزي در داخل قطعه حداقل ممكن باشد و باشد كه امكان ورود و رشد مواد خا

هيدرواستاتيك بشرح  آزمايشالزامات زيست محيطي در زمان تخليه نيز رعايت گردد جدول آناليز آب مصرفي جهت 

  باشد. زير مي

آبهاي شور محل ورود رودخانه ها به دريا و بندرگاهها نبايد مورد استفاده قرار گيرند. آب بايستي قبل از ورود به خط 

توســط فيلتر متناســب با حجم و دبي آب ورودي تصــفيه گردد. آب مصــرف شــده در يك قطعه جهت انتقال به قطعه 

شده و از ورود مواد زائد به قطعه  صفيه  ستي ت عمليات پر كردن   C02بعد جلوگيري گردد. در دماي زير ديگر مي باي

  خط نبايد انجام شود، مگر آنكه  مطابق دستورالعمل مورد تأييد كارفرما، ضد يخ به آب اضافه گردد. 

  هيدرواستاتيك آزمايشجدول آناليزآب مصرفي جهت 

 حد مجاز نوع آزمايش

PH (اسيديته) 9.2-6.5 

T.D.S 1500  ppm 

 cl 600   ppmكلرورها 

 so4 400   ppmسولفاتها 

 caco3 500   ppmسختي كل 

 ppm    450 سختي دائم

    

در صورت عدم تطابق مشخصات آب مصرفي بايد تمهيدات الزم جهت بازدارندگي وخنثي سازي خوردگي و  -١تبصره 

كنترل رسوب با استفاده از مواد مناسب صورت پذيرد ليكن الزم است مالحظات زيست محيطي در زمان تخليه رعايت 

  گردد. 
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صره  صورتيكه در بخش تحت آزمايش از تجهيزاتي  كه داراي ا -٢تب شد، در  شده با ستفاده  شند ا جزاي آلياژي مي با

  بايد مالحظات الزم جهت جلوگيري از اثرات مخرب آب مصرفي بر روي آن در نظر گرفته شود.

  مشخصات دستگاههاي اندازه گيري :-٥-٣-٢-٨

  فشارسنج ها :-٥-٣-٢-٨-١

صفر تا  ستي از  ستگاه باي شار: حدود كار اين د ستگاه ثبت ف شار  ٥/١الف) د شد و دقت كاركرد آن  آزمايشبرابر ف با

 ساعته و دستگاه هفته كوك باشد . ٢٤كل دامنه دستگاه بوده و كاغذ ثبات نمودار تغييرات فشار آن از نوع  %١

 ب) فشار سنج مدل ساعتي:

  دامنه دستگاه باشد. %١و دقت آن بايستي  آزمايشبرابر فشار  ٥/١حدود كار اين دستگاه از صفر تا 

صفر تا پ ستگاه از  سنج وزنه اي : حدود كار اين د شار  ستگاه ف شار  ٥/١) د ستي  آزمايشبرابر ف  ١/٠و دقت آن باي

  پوند بر اينچ مربع باشد.

  حرارت سنج ها :-٥-٣-٢-٨-٢

 الف) دستگاههاي ثبت حرارت:

    ٥/٠  Cْ دقتو درجه سانتيگراد  ٦٥تا  ٠دستگاههاي ثبت درجه حرارت، حدود كار اين دستــــــگاه از 

 ب) دماسنج جيوه اي:

  . درجه سانتي گراد مي باشد ٥/٠ و دقت +   ٦٥  ْ C تا  -١٠ Cْ از جهت اندازه گيري دماي محيط با دامنه كاري

  ) دما سنج ديجيتال: پ

  سانتيگراددرجه  ١/٠درجه سانتيگراد و دقت  ٦٠جهت اندازه گيري دماي زمين ( خط لوله يا شبكه)  با دامنه كاري صفر تا 

  : ساير دستگاهها -٥-٣-٢-٨-٣

  ميكرون. ١٥٠ ْچشمه اندازه فيلتر آب با -الف 

ستي و بلندي پمپ  -ب سير خطوط تغذيه از نظر پ ضعيت، قطر و م پر كننده: ظرفيت اين پمپ با توجه به موقعيت، و

ــه هاي  ــود تا از بوجود آمدن كيس انتخاب مي گردد. بطوري كه خط لوله با توجه به دبي آب ورودي به گونه اي پر ش

  هوا جلوگيري شود. 
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شار قوي -پ شد با تپمپ ف سب در خطوط : اين پمپ بايد قادر با شار خط با دبي منا وجه به قطر و طول لوله افزايش ف

  تغذيه به شرح ذيل را تامين نمايد.

  "D˂30ليتر در دقيقه  ١٢٠-

 "D˂48" 30≥ليتر در دقيقه  ١٦٠-

  (كنتور آب).دستگاه اندازه گيري مقدار آب ورودي به خط برحسب ليتر -

  : نصب دستگاههاي اندازه گيري-٥-٣-٢-٨-٤

 ) نصـــب گردد برزنتي چادرو يا  آزمايشكابين  (مانند  در محلي د بر روي ميز ثابتدســـتگاههاي اندازه گيري باي -

  كه تغييرات درجه حرارت روي آنها حداقل ممكنه باشد.

صله  - سطح آنرا ٣٠در فا شته و  شبكه روي لوله را بردا از مواد عايقي كامالً پاك   متري از ابتدا و انتهاي خط لوله يا 

ثبات را روي محل پاك شده قرارداده و مقداري پشم شيشه بطوريكه  سنجنموده و قسمت حساس دستگاه حرارت 

پوشانده   دهند و بوسيله نوار عايقي آنرا روي لوله محكم كرده با خاك روي آنرا كامالً آنرا بپوشاند روي آن قرار مي

  :  ٢مطابق شكل كه هم سطح اطراف گردد. بطوري

ضعيف، - شار  صب پمپهاي ف سبي براي ن ستگاه اندازه گيري مقدار  در نظر گرفتن محل منا شار قوي فيلتر آب و د ف

  .تغذيهآب داخل شده به خطوط 

  همچنين محفظه ارسال و دريافت پيگها در ابتدا و انتهاي خط لوله  نصب ميگردد. -

  تغذيه:مراحل آزمايش هيدرواستاتيك خطوط  -٥-٣-٢-٩

    :)  cleaningتميز كردن خط ( )١

پس از پايان عمليات احداث خط لوله، بايستي آن را توسط هواي فشرده  و ارسال توپك تميز كننده به دفعات الزم 

  متر بر ثانيه  باشد . ٥/٢و بيشتر از  ٥/٠كامالً تميز نمود. سرعت حركت پيك نبايد كمتر از 

 عبور دادن توپك اندازه : )٢

لوله اي كه بايستي در طول بهره برداري با پيگ تميزكننده مخصوص زمان بهره برداري تميز شوند، براي در خطوط 

  حصول اطمينان از يكنواختي سطح داخلي لوله در طول خط انجام عمليات ارسال توپك اندازه ضروري مي باشد اين 
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ستاتيك انجام  ستي عمل پس از تميز كردن خط لوله وقبل از آزمايش هيدروا صفحه اندازه عقب پيك باي مي گيرد. 

  قطر داخلي ضخيم ترين لوله ( لوله با بيشترين ضخامت) در هر قطعه باشد  %٩٥از جنس آلومينيوم يا فوالد  با  قطر 

همچنين پس از خروج توپك اندازه از خط چنانچه وضع مطلوبي داشته باشد ، درصورت تائييد نماينده كارفرما ازآن 

ه ودرپرونده ضبط گردد. در غير اين صورت بايستي اشكاالت خط مرتفع و تا حصول رضايت كامل عكسبرداري شد

  ، توپك اندازه در خط ارسال گردد./

 : ضخامت صفحه اندازه توپك جهت عمليات

- mm اينچ از جنس آلومينيوم   ١٢براي خطوط لوله تا قطر      ٤  

- mm اينچ از جنس آلومينيوم   ٢٠تا     ١٤براي خطوط لوله از ٦  

- mmاينچ از جنس فوالد    ٣٠تا     ٢٠براي خطوط لوله از ٦  

-mmاينچ از جنس فوالد   ٣٠براي خطوط لوله باالتر از    ٨  

 پر كردن خط :  )٣

پر كننده و پمپ، تمام قسمت متر از طول لوله را از آب پر كرده، سپس توسط پيگ  ١٠٠ابتدا بايستي مقدار حجم 

الي  ١٠خط لوله مورد آزمايش را از آب پر نمود دبي خروجي پمپ بايد به حدي باشــد كه بتواند پيك را با ســرعت 

  متر در دقيقه به جلو براند. در صورت امكان پر كردن خط بايستي از پائين ترين  نقطه انتهاي خط لوله انجام ١٥

ارديكه اختالف ارتفاع زياد باشد بسته به مورد افزايش خواهد يافت.  فشار جلوي شود. حجم آب جلوي پيگ در مو 

پوند بر اينچ مربع) باشد و بسته به فشار پيگراني و  ٣٠بار (حدود  ٢پيگ، جهت كنترل حركت آن نبايستي كمتر از 

  اختالف ارتفاع قطعه، اين فشار افزايش مي يابد .

 :آزمايش عدم وجود هوا  )٤

ــتي آزمايش زير را انجام داد ابتدا ميبايســت حجم  معيني از آب براي  اطمينان از عدم وجود هوا در خط لوله ميبايس

  توسط دستگاه فشار سنج وزنه اي بدقت اندازه گيري گردد. سپس اين افت  واقعيلوله برداشته شود و افت فشار
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قايســه گردد و نســبت آنها بدســت آورده شــود. فشــار ميبايســت از فرمول زير محاســبه شــده و هر دو افت با هم م

Pچنانچه نســـبت 
P

O

I

 ميليمتر ٤٠٠و براي لوله هاي با قطر بيشـــتر از  %٩٠از  ميليمتر ٤٠٠براي لوله هاي تا قطر  

  باشد مقدار هواي موجود در خط در حد قابل قبول بوده و در نتايج آزمايش تاثيري ندارد.بيشتر  %٩٥

نسبت فوق از اعداد داده شده كمتر باشد هواي داخل لوله بيش از حد مجاز بوده و بايستي اين هوا چنانچه 

  هوا را به حداقل رسانيد. چنانچه خط لوله با ضخامت  ، از خط خارج گردد و با تخليه مقدار زيادي از آب خط

Eeمختلفي ساخته شده باشد بايستي مقدار 
D  را براي هريك از ضخامت محاسبه نموده و معدل آنها را بدست آورده

  در فرمول زير قرار داد.

1
=

1
=

1 1
1

+
2
2

+ ⋯   

V1  حجم مربوط به هر قطعه :  

et  ضخامت معادل :  

t1  ضخامت بكار رفته :  

)(
Ee

D
XV

m


= 0P   

   0P =           ( افت فشار تئوري ) افت فشار محاسبه اي  

  IP=     ( افت فشار واقعي ) افت فشار اندازه گرفته شده

  = m         برحسب ليتر          آب برداشت شده   حجم

  = V                                                  حجم خط لوله      

    = X)  پيوست ها ٦از بخش  ٥ره پيوست شما ١( از نمودار شماره  ضريب فشردگي آب
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 برحسب اينچ  = D                                              قطر خارجي خط لوله

  ١١/٢*  ٦١٠ 2Kg/cmمدول االستيسيته كه براي فوالد  E =                                                           مدول يانگ  

  بر حسب اينچ = e                                             ضخامت لوله              

  مساوي ميباشد.  m,Vواحد 

  

  آوريممي  بدسترا از منحني ضميمه باتوجه به درجه حرارتي كه خط لوله دارد  Xمقدار 

 

 

 

 

 

6×10X  

 

 

 

 

 

 

  دما و فشار) منحني تغييرات ضريب فشردگي آب بر حسب ٢-١نمودار 
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 :آزمايش مقاومت  )٥

لوله تحت آزمايش بايستي كامالً مدفون بوده  و چنانچه   مقاومت در خطوط تغذيه به روش سيكلي انجام مي گردد. آزمايش

آن مدفون نباشد بايستي توسط عايق حرارت كامالً پوشيده شود تا از تبادل حرارت با محيط جلوگيري بعمل  قسمتهائي از

  .آيد

  برابر فشار كاري باشد .  ٥/١مقاومت : فشار در باالترين نقطه بايد   آزمايشفشار 

( حداقل تنش تسليمي ) بيشتر نشده  SMYS %75از   GrBتبصره: فشار در پايين ترين نقطه خط تغذيه براي لوله هاي 

  ( حداقل تنش تسليمي ) بيشتر نشود.  SMYS%90از  GrX42و براي لوله هاي 

دقيقه در اين فشار نگه داشته مي شود و سپس  ٣٠رسيد، خط به مدت  آزمايشپس از اينكه فشار آزمايش به حد فشار 

فشار به نصف تقليل داده شده و مجدداً فشار را افزايش مي دهيم و اين عمل بايستي دوبار ديگر تكرار گردد و چنانچه 

  مورد قبول واقع مي گردد.   اشكالي در زمان آزمايش پيش نيايد، آزمايش مقاومت 

  يكنواخت سازي :  )٦

خط جهت  ٧پس از تاييد آزمايش عدم وجود هوا و آزمايش مقاومت و كاهش فشار به حد فشار نشتي مطابق بند 

يكنواخت شدن فشار و حرارت براي مدتي تحت نظر قرار داده مي شود. مدت زمان دوره يكنواختي بستگي به ميزان 

و درجه حرارت مي  خط ودماي محيط دارد. در هر طول خط جهت يكنواخت شدن فشار اختالف دماي آب داخل

  بايستي به شرح زير تحت نظر قرار داده شود :

 اينچ ) يك روز  ١٦ميلي متر (  ٤٠٠لوله هاي تا قطر  -١

 ) دو روز ٣٠"ميلي متر ( ٧٥٠) تا ١٦"ميلي متر ( ٤٠٠لوله هاي با قطر بيش از  -٢

 ) سه روز ٣٠"ميلي متر ( ٧٥٠ لوله هاي با قطر بيش از -٣

ساعت يكبار قرائت فشار ودماي خط در طول زمان آزمايش  ٢٤حداقل هر و ,هاي ثبات  فشار توسط دستگاه ثبت دما و

  يكنواختي ضروري است . 

 آزمايش نشتي : )٧
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  فشار نشتي همانند فشار هاي مندرج در آزمايش مقاومت مي باشد.

  شرح آزمايش نشتي :  )٧-١

هدف از اين آزمايش صحت عدم نشتي در خط مي باشد . پس از رسيدن فشار به حد فشار آزمايش و پس از پايان 

ساعت تحت آزمايش  ٢٤زمان آزمايش يكنواختي، خط لوله آماده آزمايش نشتي مي باشد. از اين به بعد خط به مدت 

ساعت دماي زمين از طريق لوله هاي حاوي  ٢نشتي قرارگرفته و راس هرساعت فشار توسط فشار سنج وزنه اي و هر 

روغن توسط ترمومتر قرائت مي گردد. اين دما بعنوان دماي آب داخل لوله در نظر گرفته مي شود. همچنين فشار 

  ودماي خط توسط دستگاههاي ثبات ثبت شده ودماي محيط نيز هر ساعت توسط دما سنج اندازه گيري مي شود. پس 

آزمايش با بررسي ومقايسه نمودار هاي فشار ودرجه حرارت و ارقام يادداشت شده مطابق با  ساعت زمان ٢٤از پايان 

 ٢٤) ، در صورتي كه روند افت فشار در طول  پيوست ها(  ٦از بخش  ٤فرم گزارش آزمايش نشتي پيوست شماره 

اني داشته باشد نباشد و با تغييرات دماي محيط نيز هماهنگي و هم خو ساعت مدت آزمايش ثابت ويكنواخت

   نتيجه آزمايش طبق محاسبه از طريق روابط ذيل بدست خواهد آمد.

> اگر    باشد                                                              " 30  

                                                                                                               =  
(µ (ס .

.

 

∆ . .( )                                                                                                                           

=  
∆

|∆ | + 0.2 . | |.  

_  

∆ = ∆ − ∆  

µ − ضمائم ) و ( ٦از بخش ٥پيوست شماره  ٢ازدياد حجم آب و فوالد ( مطابق با نمودارشماره  : ضريب اختالفס

  براساس درجه حرارت خط تحت آزمايش بدست مي آيد )



IGS-I-DN-001(0)  ١٣٩٦آبان گاز ايرانشركت ملي    

 

١٩ 

µ  خط ضمائم و براساس درجه حرارت  ٦از بخش  ٥پيوست شماره  ١: ضريب فشردگي آب ( مطابق با نمودار شماره

  تحت آزمايش بدست مي آيد )

K :  ضريب محاسبات  

E مدول االستيسيته مدول االستيسيته كه براي فوالد   :Kg/cm2 ١١/٢*  ١٠٦  

F از منحني و براساس قطر لوله :  

∆

 
ضمائم و براساس قطر لوله  ٦از بخش  ٥پيوست شماره  ٣: از منحني و براساس قطر لوله ( مطابق با نمودار شماره   

  بدست مي آيد )

Hب : دامنه خطا برحسpsi  

T1متوسط دماي لوله هاي روغني در شروع آزمايش برحسب درجه سانتي گراد :  

  شرط قبولي آزمايش : 

|∆ | ≤                                                

|∆ | >  تمديد آزمايش                     

|∆ | ≫                          

< اگر  فصل دوازدهم ، آزمايش خطوط  IGS-C-PL -100طبق استاندارد  آزمايشباشد : روش  " 30  

  ( آزمايش نشتي ) انجام شود . ٢-١١انتقل گاز ، بند 

  روابط مربوط به محاسبات هر مرحله از آزمايش :

  عمليات پيگ راني: )٧-٢  

عمليات پيك راني در خطوط تغذيه  جهت تميز كاري خط ( پيك تميز كننده ) بررسي كيفيت خط از نظر دو پهني و 

فرو رفتگي ( پيك اندازه ) ، پر كردن خط و تخليه آب ( پيك خشك كننده ) انجام مي شود . ضروري است بعنوان 

  خصات آب تزريقي نيز به شرح پيوست مي باشد، پيگ تميزكننده استفاده مي شود همچنين در زمان تزريق آب كه مش
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ضروري است كه جهت تخليه آب موجود  آزمايشضروري است از پيگ استفاده شود، همچنين بعد از تائيديه مرحله 

  استفاده شود. در خطوط از پيگ خشك كننده

  

  :شرايط تمديد آزمايش نشتي  )٣-٧

در صورتيكه هر كدام از شرايط مذكور حاصل نگرديد و يا در صورت تغييرات نامناسب و ناهماهنگ فشار و دما ( افت 

تمديد آزمايش فوق ساعت تمديد شود .  ٢٤ساعت ) مي بايست آزمايش به مدت  ٢٤يكنواخت و ثابت فشار در طول 

  واقعي كه تغييرات ناگهاني درجه حرارت ديده شود زودتر از سه روز بعد از آزمايش قبلي انجام گيرد در م نبايد

بايستي تأمل نمود كه دماي زمين به حالت عادي برگشته سپس آزمايش شروع گردد تا شروع آزمايش مجدد بايستي 

  در تمام مدت تحت نظر بوده و تغييرات فشار و درجه حرارت بايستي توسط دستگاههاي ثبات ثبت گردد.

  

  :تخليه و خشك كردن  )٨

  از تائيد آزمايش نشتي بايستي خط لوله از آب تخليه و خشك گردد. پس

افزوده شود به هر  مورد استفادهباقي بماند بايستي مواد ضد زنگ به آب  در خط لوله  چنانچه به عللي آب بايد مدتي

 دصورت حتي اگر آب داراي مواد ضد زنگ هم باشد بيشتر از شش ماه نمي توان آب را داخل لوله نگاهداشت و باي

كه با هواي گرم به جلو رانده ميشود انجام ميگيرد  گآب را از خط تخليه و آنرا خشك نمود. تخليه آب توسط چند پي

  وله خساراتي به بار نياورد) بايستي خط لوله را كامًال خشك نمود.( بايد دقت شود كه آب تخليه شده از ل

حتي براي اطمنيان از خشك شدن كامل بايستي از متانول استفاده نمود به هر جهت هوائي كه از انتهاي خط خارج 

  استفاده پس از خشك كردن خط مورد  رميشود بايستي كامالً خشك بوده و هيچ گونه رطوبتي با خود نداشته باشد. اگ

خط را بايستي با نيتروژن يا گازهاي بي اثر با  نگهدارند، خالي  بيش از شش ماه  چنانچه بخواهند آنرا قرار نگيرد و

  و تا زمان بهره برداري تحت اين فشار نگاهداشت. پر نموده  فشار يك كيلوگرم بر سانتيمتر مربع

و عبور  tie – inتبصره : آزمايش ايستگاههاي شير ، انشعابات ، دريافت و ارسال پيك و لوله هاي مورد استفاده جهت 

 ٥/١از تقاطع ها مي بايستي بصورت رو باز با سرجوش هاي قابل رويت و بدون عايق با آب انجام گيرد. فشار آزمايش 

در طول اين مدت آزمون فشار ثابت نگهداشته مي شود و هيچ  ساعت مي باشد . ٤برابر فشار كاري و مدت زمان آن 

جهت عبوراز تقاطع ها پس از نصب و اتصال به خط  نشتي قابل قبول نمي باشد. در اين خصوص لوله هاي مورد استفاده

  مي بايست مجددا همراه با كل خط تحت آزمون مقاومت و نشتي قرار گيرد.
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  : ) psi 60آزمايش چهار ساعته  ( -٥-٣-٣

مكعب باشد زمان آزمايش چهار  براي لوله هايكه مورد آزمايش قرار مي گيرند چنانچه حجم آنها كمتر از يك متر

پوند بر اينچ مربع  ٠-٢٠٠اينچ با دامنه  ٦از فشار سنج دقيق و مناسب با قطر صفحه  آزمايشساعت مي باشد. براي 

  پوند بر اينچ مربع استفاده شود. در طول آزمايش هيچگونه افت محسوسي قابل قبول نمي باشد. ١و دقت 

يابي  هفته پس از تزريق گاز، عمليات نشت ٣مي شوند  آزمايشتبصره: ضروري است خطوطي كه به اين روش 

  صورت پذيرد.
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  :پيوست ها-٦

  شماره يك                پيوست -٦-١

  الف )  روابط رياضي محسبات حجم لوله هاي فوالدي و پلي اتيلن 

                                                                          روابط بين قطر داخلي وخارجي: 

                                                                                                                               : I D = OD -2(wt)   

OD =I D + 2 (wt)                                                                                                                                     

  روابط محاسبه حجم داخلي لوله هاي فلزي برحسب مترمكعب 

                                                                 (oD − 2wt) ∗ 0.0127    *     *  =Ѵ        

Lطول كل خط بر حسب متر :  

W.t  ضخامت لوله برحسب اينچ :  

OD  قطر خارجي برحسب اينچ :  

V حجم محاسبه شده بر حسب متر مكعب :  

   رابطه محاسبه حجم لوله هاي پلي اتيلن برحسب متر مكعب

   ( )    =   

  نكته : در لوله هاي پلي اتيلن قطر خارجي وداخلي وضخامت آنها برحسب ميلي متر مي باشد 

  كه نسبت قطر استاندارد است وبسيار حائز اهميت مي باشد .  =درلوله هاي پلي اتيلن رابطه 

  ب ) روابط تبديل عدم همخواني چارتهاي دما وفشار با ثبات دستگاهها :
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است كه چارت دما وفشار با ثبات دما وفشار هم خواني داشته باشند در غير اينصورت مي توان طبق روابط زير بهتر 

 آنها را به هم تبديل كرد.

 =        
  دستگاه                        چارت

                                
( مجهول                                             

                               

      ٢معادالت (           
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  شماره دو :پيوست  -٦-٢

  

  

  

  

  رئيس محترم بازرسي وفني 

  

  موضوع : بررسي آزمايش مقاومت ونشتي شبكه توزيع گاز

  قرارداد ..........................شركت : .......................................

  

  باسالم 

رسالي مورد احتراماً عطف به نامه شماره .......................................مورخ ...................به اطالع مي رساند مدارك ا

مورد تاييد مي باشد  آزمايشبررسي قرار گرفت وبا توجه به وضعيت چارتهاي فشار ومقادير فشارسنج وزنه اي 

وتزريق گاز بال مانع مي باشد والزم است جهت حصول اطمينان از سالمت شبكه سه هفته پس از تزريق گاز از شبكه 

  اظهار نظر به اين امور ارسال فرمائيد .مذكور نشت يابي بعمل آورده ونتيجه را جهت بررسي و

  

                                                                                          .............................  

  بازرسيكارشناس                                                                                          

   

  

 
  

 

 

   تعالیبسمه           

 

: شماره              

          : تاريخ            
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  رئيس محترم بازرسي فني 

  

  خط تغذيه شبكه توزيع گاز  موضوع : بررسي آزمايش مقاومت ونشتي

  .......................................قرارداد ..........................شركت : 

  

  باسالم 

تراژ احتراماً عطف به نامه شماره .......................................مورخ ...................به اطالع مي رساند شبكه پراكنده به م

..........................قرارگرفته، مورد تأييد مي باشد وتزريق گاز .........................در سه مرحله تحت شوك با فشار 

  بالمانع است .

جهت حصول اطمينان از سالمت شبكه سه هفته پس از تزريق گاز از شبكه مذكور نشت يابي بعمل آورده ونتيجه را 

  جهت بررسي واظهار نظر به اين امور ارسال فرماييد. 

  

  

                                                                                          .............................  

  كارشناس ارشد  بازرسي فني                                                                                          

  

  

  

 

   تعالیبسمه           

 

شماره :              

تاريخ :                       
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  : پيوست شماره سه -٦-٣

   

  )psi 250با هوا ( با فشار كار  BGخطوط  آزمايشانجام 

با آب ميسر نمي باشد با ارائه داليل عدم امكان توسط مجري و تائيد  آزمايشدر شرايط خاص كه امكان         

بازرسي فني با رعايت كليه شروط عنوان شده در آزمون هاي مقاومت و نشتي و رعايت اصول ايمني انجام اين آزمون 

  .با هوا مجاز خواهد بود

  امكانپذير مي باشد. آزمايشبا رعايت شرايط زير  انجام 

 اخذ مصوبه هيات مديره -

 هاسرجوش  %١٠٠انجام راديوگرافي  -

 يابي پس از عمليات تزريق گاز در سه مرحله بشرح ذيل توسط پيمانكار: آزمايشانجام  -

  ساعت ٤٨  -الف 

  روز ١٠ -ب 

 يك ماه   -ج  

حجم تحت فشار طبق استاندارد  TNTمترمكعب (از محاسبه انرژي معادل  ١٠٠ آزمايشحداكثر حجم قطعه مورد  -

ASME PCC- 2 .(استخراج گرديده است 

  تبصره: بديهي است تاييديه نهايي خط پس از ارسال گزارش عدم نشتي  در سه مرحله فوق صادر مي گردد 

  روش آزمون:

  بعد از انجام تميزكاري خط آزمون بشرح ذيل انجام گردد:

  باشد.برابر فشار بهره برداري  ٥/١فشار آزمون خط، حداقل   -١

در محل چادر نصب به خط متصل , چارت گذاري  TR ,P.R ,D.W.T، دستگاههاي آزمايشهمانند روشهاي جاري   -٢

هاي حاوي روغن ( ترموپاكت) يا سنسورهاي دمايي جايگزين جهت پايش دماي مسير بر و ارقام برداري شود و لوله

 روي خط نصب گردد.
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مقاومت، با حضور نماينده بازرسي فني, نماينده پيمانكار و نماينده  آزمايشساعت  و در صورت تاييد  ٢٤پس از  -٣

تجهيزات اندازه كارفرما اقدام به كاهش فشار تا فشار آزمون نشتي گردد.  فاصله محل تخليه  با محل نصب چادر و 

كاهش يابد و عمليات  100psiن نقطه باشد و فشار خط حداقل  تا  متر و ترجيحا دورتري ٥گيري حداقل 

  كاهش فشار در چارت  ثبت گردد.

:  پس از اطمينان از حصول شرايط آرام سازي خط، به منظور مستندسازي حداقل به مرحله آرام سازي -٤

 ساعت مقادير دما و فشار،  ثبت و كنترل خواهد گرديد. ٢٤مدت 

-٣-٥ساعت مطابق بند ٤٨نشتي : پس از پايان مرحله آرام سازي آزمون نشتي بمدت  آزمايشمرحله   -٥

  آزمايش نيوماتيك در شبكه هاي شهري انجام شود -١
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  پيوست شماره چهار : -٦-٤
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  پيوست شماره پنج:  -٦-٥
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IGS-I-DN-001(0)  ١٣٩٦آبان گاز ايرانشركت ملي    

 

٣٨ 

  ٣شكل شماره 
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