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 هدف-1

سااخت و   مراحال  تست فشاار در در انجام عمليات  یمنیا حداقل الزامات حیتشر ،راهنما نیا نیهدف از تدو

لوله و خطوط  ، سيستم هاي لوله کشیفرایندي ساتيسأت و بهره برداري از راه اندازي ،راه اندازي پيش ساز،

 .باشد یانتقال نفت و گاز م

 ريو محدوده تأثدامنه كاربرد -2

تابعه  ساتيسأتو  يمستقل ستاد واحدهايتابعه،  /یفرع ،یاصل يها شرکت هيکل يبرا راهنما نیااجراي 

ضوابط و الزامات  .باشد یم الزامی یدولت ريبخش غواگذار شده به  يها شرکت نيوزارت نفت و همچن

 .نمی باشد مرتبط با بازرسی فنی و حفاظت از خوردگی در حيطه این راهنماتست فشار تخصصی 

 و ضمانت اجراها مسئوليت-3

 راهنما بر عهده اداره کل  نیدر ا دنظریو تجد یروزرسان به ،يبازنگرHSE  عامال وزارت   ريا و پدافناد غ

 نفت است.

 تیریمد HSE در  راهنما نیدر چارچوب ا تکميلی مرتبطمستندات  هيته تيمسئول یاصل يها شرکت(

 مجموعه را بر عهده دارند. ریز يها از استقرار آن در شرکت نانيو حصول اطم صورت نياز(

 شده هيسند و مستندات ته نیا و اجراي سند، موظف به استقرار نیمشمول ا يها عامل شرکت رانیمد 

 .باشند یدر چارچوب آن م

 الزامات و مستندات مرجع-4

شده  ابالغ ،در صنعت نفت ستیز طيو مح یمنیبهداشت، ا تیریاستقرار و توسعه نظام مد يراهنما .9

 .10/91/09 تاریخ 9/10-2002نامه شماره  یط

 شده ابالغ ،MOP-HSED-Gl-200(1) به شماره سند هاي کار در صنعت نفت راهنماي نظام پروانه .1

 .92/98/15 تاریخ اب ام /075279 نامه شماره یط

 در خشکی استانداردهاي نفت ایران، استاندارد اجرایی براي آزمون فشار خطوط انتقال .2
 (IPS-C-PI-370). 
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استانداردهاي نفت ایران، استاندارد اجرایی براي آزمون فشار سامانه هاي لوله کشی داخل کارخانه  .0
(IPS-C-PI-350). 

5. ASME B31.8,Gas Transmission and Distribution Piping Systems 

6. ASME B31.3, Process Piping 

7. Safety Manual  For Mechanical plant Construction, Engineering Construction Industry 

Association 

 تعاریف-5

اطميناان از اساتحکام   منظاور  ه با  واساطه کاارگيري سايال   ه با عمليات (: Pressure Testing) تست فشار

باشد. انجام تست فشار  یا عدم بروز نشتی می مدنظر ف / خطوط لوله( در فشار کاريوظر) تجهيزات فرایندي

ن و همچناين برگاه درا اطالعاات    برنامه مادو  دستورالعمل اجرایی و در شرایط تحت کنترل، بر اساس دبای

 باشد.  می «نشتيتست »و  «تست استحكام»که شامل دو نوع  انجام شود 9تست

در فشارهاي بيش از فشار کاري طراحی شده با هدف سنجش  این تست (:Strength Testتست استحكام )

 شود.  انجام میکشی  استحکام و یکپارچگی ظروف یا سيستم لوله

روشی است جهت انجام تست استحکام ظاروف و سيساتم   : ( Hydrostatic Testتست هيدرواستاتيك )  

ه که مایع دیگري با  طور نرمال از آب استفاده می گردد. در صورتیه استفاده از سيال مایع که بلوله کشی با 

که مایعات غيار قابال تاراکم     هاي الزم در نظر گرفته شود. در این روش با توجه به این باید احتياط رود،کار 

 باشد.  پایين می هستند، در اثر شکست تجهيزات تحت تست، انرژي مایع فشرده شده در هنگام تخليه

ینادي و خطاوط   انجام تست استحکام ظاروف فرآ  ی است جهتروش(: Pneumatic Testتست نيوماتيك )

کاار گرفتاه   ه شود. این تست زمانی با  استفاده می (ه) واسطعنوان سيال تسته ب لوله که از هوا یا گاز خنثی

عادم  نظيار  عمليااتی   طراحای و ماهيات  ي هاا  شود که استفاده از سيال مایع در آنها به لحاظ محدودیت می

تجهيزات در برابار وزن ناشای از    1گاه هيتکنداسيون و وسازگاري آب یا محتویات درون ظرف یا عدم تحمل ف

عالوه سيال مایع مورد استفاده، امکان پذیر نباشد. این تست به دليل پتانسيل بيشاتر انارژي   ه کل سيستم ب

 باشد. می استاتيكمقایسه با هيدرو اي در نسبت به آب داراي خطرات بالقوه

شود. هادف   تر انجام می این تست به طور معمول در فشار کاري نرمال و یا پایين (:Leak Test)تست نشتي 

)مانناد   هاا، درز جاوش یاا عياب در ماواد آن      تی در نقاطی همچون اتصاالت، فلنجشناسایی نش ،از انجام آن

                                                           
1 Data sheet Test Record 
2
 Support 
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سايال  با آب یا تست ، انجام گاز سنجی، تست هوا، تست خأل :مثال)به طور  باشد گري( می تخلخل در ریخته

  .(در سرویس

هاواي   .شاود  هوایی است که تحت فشار بيشتر از اتمسفر نگهاداري مای  ( Compressed air) هواي فشرده

تولياد و   ،از قبيل کمپرسورهاي رفت و برگشتی، محوري، گریز از مرکز و دورانای  تجهيزاتیوسيله ه فشرده ب

 شود. ذخيره می گاهی

هااي   تعياين ویگگای  محاسابه  حداکثر فشار مورد استفاده در طراحی و (: Design Pressure) فشار طراحي

 اشد. ب در محاسبه متغيرهاي فرآیندي می یك ظرف تحت فشار یامکانيکی و فيزیکی 

 گردد. فشار جهت تست منتقل می ،سيالی که توسط آن(: Test Medium) واسطه تست

افاراد غيار   حفاظت از سالمتی و جان  منظوره بسيسات تحت تست فشار أفاصله از ت حداقل :ایمن محدوده

 . باشد می ممنوع محدوده این بهکه ورود ایشان  نحويه ب ،احتمالی حوادث بروز و کار خطرات برابر در مجاز

و صالحيت ایشاان  در زمينه تست فشار بوده  داراي دانش، مهارت و تجربه کافی که شخصی: ذیصالح  فرد

 به منظور انجام و نظارت مؤثر بر عمليات تست فشار تأیيد شده است.

 اقدامات -6

 و ماهيت با متناسااب و راهنما این چارچوب با منطبق باید عملياتی ساايساااتأت/  شاارکتها از یك هر

 فشار تستیند آبراي فر (SOP) هاي استاندارد تجهيزات و واحدهاي فرایندي، دستورالعمل سيسات،أت تنوع

منظور حصول اطمينان  کارگيري نمایند. همچنين باید سايستمی بهه ب ثرمؤجاري ساازي و بطور  تدوین، را

ها اشاره اهم مواردي که باید در دستورالعمل .باشد داشته وجود دستورالعمل این بودن دردسترس و روزاز به 

 باشند: نمی هاآن محدود به بوده ولی گردد شامل موارد ذیل 

  هامسئوليت تعيين -الف

 صالحيت پرسنل مشارکت کننده در عمليات تست فشار ديأیتبررسی و  نحوه هاي آموزشی،رویه -ب

 منظور انجام تست فشار در شرایط ایمن مانند:ه بزیر تشریح جزئيات الزامات ایمنی  -پ

 تست هن نوع ماده واسطيتعي 

 همراه روند افزایش فشار تا رسيدن به فشار نهایی با توجه به نوع تجهيز ه تعيين فشار تست ب 

 صورت ایمنه و نحوه کاهش فشار تجهيز تحت تست ب روش 

 فاصله( ایمن اطراف محل تست تعيين محدوده( 
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   ازين موردتجهيزات حفاظت فردي البسه و 

   نيوماتيك (انجام انواع تست فشار ) هيدرواستاتيك و احتياطات خاص براي 

    نقص  هرگونهو حصول اطمينان از عدم وجود در زمان انجام تست تجهيزات سيستم و کنترل 

 

 الزامات عمومي -6-1

 مستندات مورد نياز-6-1-1

 :تهيه شده و در دسترس باشد بایدقبل از اقدام به تست فشار، مستندات زیر 

 ایمنی که باید در نظر گرفته شود.ی تست و مالحظات یهاي اجرا دستورالعمل تفصيلی و روش .9

 فنی بازرس وسيلهه ب همچنين و شده انجام طراح توسط بایدو نحوه فشار افزایی  تست فشار محاسبات .1

در صورت مغایرت محاسبات افزایش فشاار تسات باا مالحظاات منادرا در ایان        .گردد تأیيد مربوطه

راهنما، موضوع باید به نحو دقيق مورد مالحظاه و صاحه گاذاري فنای قارار گيارد باه نحاوي کاه از          

  یکپارچگی ایمنی عمليات تست فشار اطمينان حاصل شود.

 .ساخت و سوابق کارهایی که سازنده بر روي آن تجهيز انجام داده است با مستندات مرتبط .2

 .گيرد که تحت تست قرار می يجهيزت 2مکانيکیکار گواهی اتمام  .0

 براي انجام تستسيسات ناظر تأیيدیه مکتوب تأ .5

  براي تست فشار 0کارپروانه   .6

 شارف( در عمليات تست  ERPمقابله با شرایط اضطراري )  برنامه .7

 ماده واسطه تست -6-1-2

تواناد باه    آن مای اشاتباه  ماده واسطه تست باید با بررسی تمام جوانب کار و دقت انتخاب گردد. زیرا انتخاب 

ایمان گاردد.    ، باعث ایجاد شرایط ناهدليل استفاده آن در شرایط نادرست و یا خارا نکردن کامل ماده واسط

  :تست در نظر گرفته شوند عبارتند از همعيارهایی که باید در زمينه انتخاب ماده واسط

 ماده واسطه باید با جنس تجهيز تحت تست، متناسب بوده و سازگار باشد. .9

                                                           
3
 Mechanical Acceptance Certificate 

4
 Work Permit 
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تجهيزات و خطوط  جنسمتناسب با  جهت تعيين حداقل و حداکثر دما در طول عمليات تست، باید .1

 .اقدام گردد ها استاندارد ساخت آنمطابق با  ،لوله تحت تست

 ممنوع می باشد. ،وگازهاي قابل اشتعال و سمی جهت انجام تست فشار استفاده از مایعات .2

درجه  96از  عموماً تست تجهيزات از جنس انواع کربن استيل و آلياژهاي آهن، نباید در دماي کمتر .0

 اتفاق بيافتد. 5تردسانتيگراد انجام شود. در غير این صورت ممکن است پدیده شکست 

کاار رود. اگار   ه درجه سانتيگراد ب 0آب به عنوان ماده واسطه نباید جهت تست در دماهاي کمتر از  .5

 تست در دماي پایين اجتناب ناپذیر باشد، استفاده از ماده ضدیخ الزامی است.

از گازهااي   ینادهایی کاه  و یاا فرآ  خااص  يهاا  ، کاتاليسات 6تبریدهاي  یندها نظير سيستمبرخی فرآ .6

وان تا  ي با آب را ندارند. در نتيجه نمینمایند، به هيچ عنوان قابليت سازگار اده میاسيدي قوي استف

 ها استفاده نمود. از آب جهت تست این سيستم

شود، این نکته مهام اسات کاه قبال از پرکاردن       براي انجام تست انتخاب می هکه ماده واسط زمانی .7

نقشه هااي طراحای و مهندسای    و با  صورت چشمی بررسی شدهه تجهيز، کل سيستم تحت تست ب

 تا از تکميل بودن سيستم تحت تست اطمينان حاصل شود. مطابقت داده شود

 ایمنيمالحظات  -6-1-3

تا جایی که عملی باشد تست فشار باید از نوع هيدرواستاتيك انجام شاود )هار چناد کااربرد تسات       .9

تر باشد(. مایعات نسبت به گازها غير قابل تراکم هستند، لذا انرژي ذخيره شاده در   نيوماتيك راحت

حاين انجاام تسات    رود.  مایع تحت فشار در صورت بروز اشکال در سيستم، به سرعت از دست مای 

برابر انارژي ذخياره شاده در سايال ماایع       188ار، انرژي ذخيره شده ناشی از هواي تحت فشار، فش

تر است و باید هر جاایی کاه امکاان     باشد. به همين دليل تست هيدرواستاتيك بسيار ایمن )آب( می

 یابد.   کاهش عمليات تست خطر انجام وجود دارد، مورد استفاده قرار گيرد تا 

و مطاابق باا    مارتبط واحادهاي ذیصاالح    تجهيزات و خطوط لوله، باید توسط  بيشترین فشار تست .1

 استانداردهاي مربوطه و همچنين اسناد ساخت تجهيز تحت تست، تعيين گردد. 

نمایند، باید باا لبااس کاار و تجهيازات حفاظات       میوظيفه کليه افرادي که در عمليات تست انجام  .2

 محافظ صورت، عينك ایمنی، دستکش، محافظ گوش مناسب نظير کفش ایمنی، کاله ایمنی، فردي

                                                           
5
 Brittle Fractures 

6
 Refrigeration System 
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سيساات و مسائول   ، حساب تشاخيص مسائول تأ   سایر تجهيزات مورد نياز ابزار دستی وو همچنين 

 .مجهز شوند ایمنی محوطه

 بررسی مورد ،قبل از تست بر اساس رویه هاي تست و بازرسی باید شوند، می تست که تجهيزاتی .0

 . گرفته باشد قرار ساخت فنی مشخصات مطابق NDT هاي آزمون و ظاهري

      صاورت مناسابی از ساایر   ه بایاد با   ،که قرار است تحت تست قرار گيارد از سيستم تجهيز یا بخشی  .5

 .بخش ها ایزوله گردد

، انجاام  در حاال  مسئول انجام تست باید اطمينان حاصل کند کارکنان مجري تست، نسبت به کاار  .6

شارایط   مورد نيااز  و اقدامات و هرگونه خطر ناشی از این کار مفاهيم کليدي )نظير واحدهاي فشار(

 .آگاهی کامل دارند ،اضطراري

کليه افرادي که در انجام عمليات تست فشار مشارکت دارند باید آموزش هاي عماومی و تخصصای     .7

 Tool Box) جلساه تاوجيهی   ،عملياات  شاروع  از قبال ایمنی و اجرایای الزم را گذراناده باشاند و    

Meeting  )  گردد برگزارنيز توسط سرپرست انجام کار براي کارکنان مرتبط. 

عالئم هشداردهنده )براي مثال با استفاده اطراف محوطه تست باید مشخص شود و با ایمن محدوده  .0

ورود افاراد   تست فشار در حال انجاام اسات/  م هشداردهنده )عالئ. جداسازي شوداز نوار خطر و ...( 

د افراد غير مجاز ورو ونصب گردد دي به محوطه تست وباید در تمام نقاط ور( غيرمجاز ممنوع است

ثير، اطاالع  محوطه به نفارات و واحادهاي تحات تاأ     همچنين انجام تست فشار در این ممنوع شود.

 رسانی شود. 

تعریف شده براي  هپمپ، کابين کنترل و ...( باید در خارا از محدودتمام تجهيزات مربوط به تست ) .1

 رار گيرد.تست ق

 ،نشاتی  هرگوناه باروز   صاورت  در تاا  پذیرد انجام کامل روشنایی و روز در تست انجام المقدور حتی .98

فشار در محادوده زماانی خاارا از      . در صورت انجام تستگيرد صورت تر آسان آن شناسایی امکان

روشانایی،  مين ) مانناد تاأ   ساعات کاري عادي و شب هنگام، مالحظات و اقدامات کنترلای مناساب  

 .در نظر گرفته شود مرتبط و ...( ناتخاذ تدابير ویگه با حضور مسئولي

 هرگونه اگر. کرد رفع و تعمير باشد، می فشار تحت که مادامی را سيستم جزئی نشتی نباید هرگز .99

 با و آرام) شود تخليه فشار سریعاً باید شد، مشاهده سيستم در ترك یا ها فلنج اتصاالت، از نشتی

 .شود مورد نياز تعمير به اقدام سپس و( پایدار سرعت
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 فشار داخلی  ، بایدصادر گردد تجهيزات و سيستم تحت تستقبل از اینکه پروانه کار دیگري بر روي  .91

 د.طور کامل تخليه شوه ب آن

 انجام شود. مجري تست و ناظر ذیصالح تحت نظارت مستمر ،ضرورت دارد تمام مراحل ایمن تست .92

 تست که پتانسيل بروز حادثاه را دارا باشاد،  حين انجام  طرناكغيرعادي و خ شرایطدر صورت بروز  .90

 باشند. می کار توقف به ملزم انجام تست در اسرع وقت ناظران /مجریان

مطابق اسناد  اتصاالت مناسب و استاندارد ،از مسدود کننده ،انجام تستفراهم آوردن مقدمات جهت  .95

 .استفاده گردد ساخت تجهيز تحت تست،

دساتگاه   امداد و نجات و مراکز درمانی فاصله دارد، یكواحدهاي  انجام تست از محلکه  در صورتی .96

 .مراه پزشکيار در محل استقرار یابده آمبوالنس به

اطالع رسانی و باشد،  نزدیك به اماکن مسکونی، عمومی و پياده روها می ،انجام تستمحل جایی که  .97

 ضروري می باشد. الزم نظير کنترل فيزیکی ترددرعایت احتياط هاي 

محيط در زماان تسات وجاود نادارد، بایاد اتخااذ       نفرات از در اماکن عمومی که امکان تخليه کامل  .90

در جهات هاایی کاه امکاان باروز      سيستم هاي حفاظتی مناسب ) مانند نصب ساپرهاي حفااظتی   

طعاات و ترکشاهاي ناشای از تخریاب     ( به منظور جلاوگيري از پرتااب ق  پيامدهاي ثانویه وجود دارد

اغلاب کمتارین    ،اقدام نمود. باید دقت شود که دیوارهاي آجري (در صورت بروز شکست)تجهيزات 

 ند.ینما محافظت را ایجاد می

 کنترل وضعيت تجهيزات در حال تست، حتی االمکان به صورت غيرمستقيم صورت پذیرد. براي این .91

اساتفاده   یت می باشد،ؤکه از راه دور قابل راز نشانگرها و حسگرهاي ابزار دقيقی  گونه موارد معموالً

 .استفاده کرد  توان از دوربين که نياز به مشاهده قطعه وجود داشته باشد، می شود. در صورتی 

شاود،   تخليه  Jetاز قرار گرفتن افراد در مقابل فلنج ها و محل تخليه آب، که ممکن است به صورت  .18

 گردد.جدا خودداري 
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  اختصاصي الزامات-6-2

 تست هيدرواستاتيك-6-2-1

 :)محدود به این موارد نمی باشد( باید رعایت شودزیر  الزاماتاستاتيك، حداقل وجهت انجام تست هيدر

به و استفاده از مایعات قابل اشتعال، انفجار و سمی  استفاده شودسيال واسطه تست از آب به عنوان  .9

 باشد. ممنوع میعنوان سيال واسطه تست 

منظور اطمينان از تحمل وزن ه بو  قبل از پرکردن سيستم با سيال مایع، سيستم کامالً بررسی شود .1

تجهيزات تحت گاه  توانایی و استحکام فونداسيون و تکيه، تست آب مورد نيازهمراه  هناشی از تجهيز ب

 .تکيه گاه موقت استفاده گردد ،و در صورت نياز مورد بررسی و کنترل قرار گيرد ،تست

یا ایزولاه گردناد.    باید از سيستم جدا شده و، 7فشار نظير شيرهاي اطمينان رهایش ایمنیتجهيزات  .2

 طور صحيح ایزوله گردند. ه ، باید بمرتبط نيستندهمچنين اتصاالتی که با سيستم تحت تست 

کاه   گيارد. بناابراین ضاروري خواهاد باود      تست هيدرواستاتيك پس از شستشو انجاام مای   معموالً .0

 تجهيزاتی نظير صفحات اریفيس و شيرهاي کنترلی از سيستم خارا شوند. 

رعایت اصول افزایش فشار تادریجی و   .تدریجی صورت پذیردبر اساس رویه زیر و افزایش فشار باید  .5

داشتن فشار در هر یك از مراحل، جهت اطمينان از سفت بودن تجهيزات مسدود کننده و هابت نگث

 باشد. مواردي نظير توپی هاي پيچ شده به سيستم و یا اتصاالت دیگر می

 از  براي فشار تست پایين تر barg75باید حداکثر  افزایش فشارنرخ  ؛bar/min98 .باشد 

  براي فشار بيش از barg75فشار با رعایت حداکثر افزایش نرخ  ؛bar/min98  نحاوي صاورت   ه با

دقيقاه در هار مرحلاه،     98مدت ه فشار نهایی تست، ب% 05- %68-% 28 پذیرد که با رسيدن به

 فشار ثابت نگه داشته شود.

در هنگام پر کردن سيستم با سيال مایع، هواي درون سيستم باید از نقاط باال از مسير تخلياه هاوا    .6

شود. همچنين هنگام خالی کردن سيستم پس از تست، باید از ایجاد خأل جلوگيري شود. این تخليه 

دهند و یا تخليه  وسيله بازکردن شيرهاي مسير تخليه هوا که اجازه ورود هوا به سيستم را میه کار ب

وسيله یك گاز خنثی دیگر امکان پذیر است. همچنين جهت تخليه کامال ماایع، شايرهاي    ه ماده ب

 .باید باز باشند 0ليه مایعتخ
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در ناحيه تست براي تخليه کليه سيال درون تجهيزي که تحت تسات   1مسير و ادوات تخليه مایعات .7

بتواند تمام مایع به راحتای از سيساتم   قرار گرفته، باید به لحاظ قطر و ظرفيت تخليه، کافی بوده و 

 .تخليه شود

بایاد  مسير تخليه هاوا  و گيج هاي فشار در محل خود نصب گردد.  98هوا تخليهتمام شيرهاي مسير  .0

در  ینادي، امکاان ایجااد خاأل    آرون ظرف فرداراي قطر کافی بوده تا در زمان تخليه سيال مایع از د

 تجهيز و آسيب به آن وجود نداشته باشد.

 بایاد و دماا  ) حداقل دو عدد گيج در تجهيز تحت تست( هاي فشار  گيجازه گيري از جمله دادوات ان .1

به نحوي که به سهولت  کاليبره شده و در محل خود بوده و معتبری فن صحت هاي گواهينامهداراي 

 نصب گردد. ،در معرض دید باشد

 و شاود  گرفته نظر در زين آب يدما شیبه علت افزا فشار شیاحتمال افزا ك،ياستات درويتست ه در .98

 .گردد نصب( Reliefe Valveفشار )رهایش ایمنی  ريش ازين صورت در

 اتماام هااي احتماالی و    بازرسای  جهت انجام ،باشد حداکثر فشار می تحت تست بازمانی که سيستم  .99

 .شودآن سپري  مدت زمان مناسبی از تاباید به سيستم نزدیك شد نمراحل تست، 

باز و خارا کاردن   که شودجام شود تا اطمينان حاصل نحوي برنامه ریزي و انه کليه مراحل تست ب .91

اي یاا اتصااالت،    هااي رزوه  وي سيستم در حال تست مانناد درپاوش  ادوات نصب شده بر ر وسایل و

 پذیر نباشد. امکان 

 هاي روشن ( و با رنگ"ایزوالسيون"، "خطر"باید با عالئم ویگه ) نظير  مسدود کنندهکليه تجهيزات  .92

 .قبل از فلنج کامالً مشخص شود ،و مطابق استاندارد

 از  بایاد و  نمایاد وارد آسيب جادي باه ظاروف فراینادي و خطاوط لولاه       می تواند ،تغيير شدید دما .90

جلوگيري شاود. ریساك شکسات تجهيازات باا تارد        سيال واسطه تستیخ زدگی و انبساط دمایی 

 کارگرفته شود.ه ب هاي الزم باید در زمان طراحی درنظر گرفته و احتياط ،شدگی در شرایط تست

در حين انجام تسات فشاار بااال     99ظرف فرایندي نباید در معرض هيچ بار تنشی مانند تست چکش .95

 قرار گيرد.
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به منظوراطمينان بيشاتر  از تخليه کامل مایع تست اطمينان حاصل شود. ، پس از تخليه مایع تست .96

 .انجام شود 91خشك کردنضروري است که عمليات 

 تست نيوماتيك-6-2-2

هاي طراحای و ماهيات    به لحاظ محدودیتدر شرایطی که  تست نيوماتيك بطور ذاتی خطرناك بوده و صرفاً

آلاودگی و   غيرقابال قباول باودن    ،تجهيزات /پایه گاه تکيه /فونداسيونتوسط  عدم تحمل وزننظير  عملياتی

امکان انجام تسات هيدرواساتاتيك    ،تخليه کامل سيال تست، امکان پذیر نبودن قسمت داخلی تجهيز با آب

به دليل انارژي   92جهت انجام تست هوا یا گاز خنثیبکار گرفته شود.  ، می تواند تست نيوماتيكوجود ندارد

در نظار  نسابت باه تسات هيدرواساتاتيك      تري گيرانهت سخ اقدامات احتياطیباید  زیاد ذخيره شده در آن،

اقدامات احتياطی تست هيدرواستاتيك، حداقل مالحظات زیار  گرفته شود. در تست نيوماتيك عالوه بر کليه 

 :)محدود به این موارد نمی باشد(باید رعایت شود 

کاه   شاود انجام تست باید تحت نظر مستقيم یك فرد ذیصالح صورت پذیرد و باید اطمينان حاصل  .9

در طراحی تهيه شده باشد. این فرد باید در طول زمان انجام تسات   بخشدستورالعمل تست توسط 

 حضور داشته باشد.محل 

گيرد باید مورد توجه  گاز قرار / ر سيستم تحت فشار هوااي که ممکن است تحت تاثير انفجا محدوده .1

کارکناان در طاول   هايچ یاك از    .گردد مشخص محدوده خطر وعالئم هشداري نوار با قرار گرفته و

توانناد وارد ایان    فقط افراد مجاز مای  ،ندارد. پس از کاهش فشاره ورود به این محدوده را اجاز تست

 محدوده شوند. 

کيد گردد که هر تست به برنامه ریزي دقيقی نياز دارد و باید سيستم پروانه کار به کار گرفته باید تأ .2

 شود.

ها، جااده هااي عماومی و     اختمانيز یا سيستم تحت تست باید در محلی قرار گيرد تا ایمنی سهتج .0

 مناطق آزاد، تامين گردد.

دستورالعمل هر تست باید به نحوي تهيه گردد که از سرد شدن خارا از استاندارد تجهياز یاا خاط     .5

 لوله در زمان پرکردن یا خالی کردن، جلوگيري بعمل آورد.

                                                           
12

 Drying 
13

 Air test 
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تجهيازات و   هر چه حجم داخلی تجهيازات در حاال آزماون کمتار باشاد، انارژي ذخياره شاده در         .6

هااي   بدین منظور، هار جاا کاه امکاان دارد از روش     مخاطرات ناشی از آن نيز کاهش خواهد یافت.

) نظير جدا کردن قطعات از یکدیگر و آزمایش آنها به صورت جداگانه و ... ( استفاده     کاهش حجم

 امکاان  صاورت  در .هاي فشار را تا حد زیادي کااهش یاباد   هاي ناشی از آزمون تا شدت ریسك شود

 . باشد متر مکعب 75/8 به محدود تست تحت حجم بيشترین
و  بکاارگيري  باا  يدات الزم هتم باشد، باید دیاد فشار تجهيزي که تحت تست میبراي جلوگيري از از .7

شايرهاي  همچناين  و مين کننده فشاردر مسير متصل به منبع تأ فشارتنظيم کننده شيرهاي نصب 

که فشاار عمليااتی آن بايش از فشاار تسات       به نحوي ،نظر گرفته شوددر مناسب ظرفيت ایمنی با 

اطميناان حاصال شاود کاه     . نباشاد  )هر کدام کاه کمتار اسات(    % فشار تست98یا  psi 58بعالوه 

 .باشند م میوزن تحت تست در برابر نشت مقاهاي تجهيزات و مخا ها و فلنج دریچه

دماي تست به منظور جلوگيري از بروز پدیده شکست ترد باید ماورد   ،همانند تست هيدرواستاتيك .0

 .توجه قرارگيرد

مين فشاار تسات، باه    استفاده جهت تاأ  باید اطمينان حاصل شود که دستگاه مورد در تست با هوا،  .1

 .استاستفاده با هوا مناسب  منظور

هوواي  سارد باشاد.    کمپرسور تأمين کننده فشار تست باید داراي خروجی عااري از روغان باوده و    .98

 تواند سبب انفجار شود. گراد ميدرجه سانتي 141خروجي حاوي روغن با دماي بيش از 

عمليات تميزکاري قبل از انجام تست، باید  است، هایی که قبال به هيدروکربن آلوده شده در سيستم .99

از نيتروژن یا باید  انجام تميزکاري، جهت انجام تست نيوماتيك امکان صورت پذیرد. در صورت عدم 

 .استفاده شود گاز خنثی

 رویه فشارافزایی در تست نيوماتيك باید به ترتيب زیر و به صورت تدریجی صورت پذیرد: .91

فشار افزایی گردد و زمان کافی به سيستم داده شود تا فشار در کل  barg 25/8سيستم باید تا  -

 صورت پذیرد. ،بازرسی از تجهيز همچنين سيستم یکسان گردد و

% فشاار تسات   68% افزایش یاباد تاا باه    98طور مرحله اي ه سپس فشار سيستم تحت تست  ب -

% فشار تست کاهش 58دقيقه ثابت نگهداشته شود و متعاقب آن به  98برسد. در این فشار باید 

 بررسی گردند. د و تمامی اتصاالت، مجدداًبیا
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ثابات   ،دقيقاه  98ميزان حاداقل  ه یابد باید فشار بمی % افزایش 98 که فشار مرحله ايدر هر   -

 نگهداشته شود.

دقيقه ثابت  28قل اميزان حده پس از رسيدن فشار به بيشترین فشار کاري، باید فشار سيستم ب -

 د.نبررسی گرد داشته شود و تمامی اتصاالت مجدداًه نگ

پس از اتمام تست، فشار سيستم باید با دقات الزم، سارعت مناساب ) ساریع نباشاد( و بطاور        -

 اي کاسته شود. لهمرح

  bar19 ( psi 298) تست فشار کمتر ازدر  .92

باشند، مجاز باه ورود باه محادوده باه      هيچ فردي بجز افراد مجاز که مستقيماً مجري تست می -

 باشند. محدوده شعاع ایمنی باید با هار وسايله ممکان    متر از محل تست نمی 95شعاع حداقل 

 عالئم هشدار دهنده الزم نصب گردد. مانند طناب، نوار خطر و ... ( مشخص شده و)

سيستم تحت تست نباید از ميزان تعيين شده در دفترچه مشخصات فنای   نرخ افزایش فشار در -

 ( بيشتر باشد. specتجهيز )

)رویاه فشاارافزایی در تسات     1-1-6بناد   91جاز   عالوه بر الزاماات فشاار افزایای منادرا در      -

ماورد   bar (50,100,200 psi) 3.5,7,14 فشاارهاي  در بایاد سيساتم تحات فشاار    ، نيوماتياك( 

دقيقه توقف افزایش فشار در نظر  98یك از این مراحل، حداقل  قرار گرفته و در بين هر بررسی

 .ثابت بماند فشار د ووگرفته ش

 و باالتر bar19 ( psi 298) تست فشار در در .90

هيچ فردي بجز افراد مجاز که مستقيماً مجري تست می باشند، مجاز به ورود باه محادوده باه     -

 باشند. محدوده شعاع ایمنی فوق باید با هار وسايله ممکان    متر از محل تست نمی 5/11شعاع 

 مانند طناب، نوار خطر و ... ( مشخص شده و عالئم هشدار دهنده الزم نصب گردد.)

تحت فشار  ، 1-1-6بند  92جز  در ستم باید همانند مراحل ذکر شده سي بار: bar19تا فشار  -

بيشتر شود و سيستم بایاد حاداقل   ش فشار نباید از نرخ تعيين شده . نرخ افزایافزایی قرار گيرد

دقيقاه فشاار ثابات نگاه      98رسی قرار گرفته و بمادت  سه مرحله فشار تعيين شده، مورد بردر 

 داشته شود. 

سيستم تحت تست نباید از ميزان تعيين شده در  نرخ افزایش فشار در باال:به  bar19از فشار  -

( بيشتر باشد و رسيدن به فشار نهایی تست بایاد در ساه   specدفترچه مشخصات فنی تجهيز )
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فشاار   مرحله مجزا صورت پذیرد. در هر مرحله، پس از رسيدن به حداکثر فشار آن مرحله، باید

صاابون   و سيستم بصورت چشامی و همچناين باا اساتفاده از آب و     یافتهکاهش  5 % به ميزان

 رسی شود. کامالً بر

 ي ندینوع تجهيزات فرآ به تفكيكاختصاصي مالحظات  -6-3

جهت انجام تست فشاار در  ، 1-6و  9-6تست فشار مندرا در بندهاي  و اختصاصی عالوه بر الزامات عمومی

شاوند )محادود باه ایان ماوارد      بایاد رعایات    اختصاصی زیر مالحظات، حداقل فراینديتجهيزات هر یك از 

 :باشد( نمی

 (Fired Heatersها ) كوره-6-3-1

قبل از انجام عمليات تست، کليه اقدامات عملياتی و ایمنی الزم باه منظاور ایمان ساازي محوطاه       .9

نياز صادر  داخل کوره و کویل ها از جمله عمليات گاز زدایی، باید انجام شده و پروانه هاي کار مورد

 شود.

ها باید تحت   خروا تمام ذرات خارجی، کليه لوله به منظور حصول اطمينان از و پيش از شروع تست .1

ها بایاد از لحااظ اساتقرار صاحيح و ميازان       هاي کویل ها و بست لوله گاه تکيهدمش هوا قرار گيرند. 

 .آزادي حرکت کامالً کنترل شوند

عمودي طراحی شده، باید از وجود مجراهایی براي تخليه کامل  بصورتهایی که کویل آنها  در کوره .2

   صاورت قبال از انجاام هيدروتسات      این آب مورد استفاده براي تست، اطمينان حاصل نمود. درغير

باردار واحاد    بایست دستورالعمل نحوه تخليه آب و خشك نمودن داخل کویل با هماهنگی بهره می

  عملياتی، تدوین و اجرا گردد.

 .باشد باشند، ورود به داخل کوره مجاز نمی ها در حال تست می زمانی که لولهدر  .0

محدوده فشار کاري  محاسبات تست فشار توسط طراح کوره و بر اساس متالوژي کوره، دماي کوره، .5

. بنابراین روش تست مشخص شده نبایاد ماورد تخطای قارار     شود هاي مجاز محاسبه می آن و تنش

باشد، مگر تأیيدیه کتبی سازنده و طراح و بازرس مربوطه  ي در آن مجاز نمیگيرد و هيچ گونه تغيير

 .را داشته باشد
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 (Steam boilersبویلر بخار )-6-3-2

با توجه نوع طراحی بویلر، روش هيدروتست متفاوت خواهد بود. لذا اطالع از طراحی و شناخت  .9

 اهميت است.مسيرهاي مدار هيدروتست توسط عوامل اجرایی بسيار حائز 

قبل از تست، یك بررسی کامل از سيستم بویلر نياز است تا از نصب، تميزي و آماده به تست بودن  .1

هاي مسدود کننده با  ها با فلنج هش فشار باید برداشته شده و نازلاطمينان حاصل شود. شيرهاي کا

 مناسب مسدود شوند. نرخ

 هاي آب عاري از هر گونه گرفتگی است.  لهزم است اطمينان حاصل شود که لوقبل از شروع تست ال .2

شود و سپس با آب تغذیه بویلر پر شده و باید اطمينان حاصل شود که در  Boxed upبویلر باید  .0

مورد  ،هاي گفته شده تواند با احتياط طول پر کردن آن، هوا تخليه شده است. بعد از این بویلر می

 تست قرار گيرد. با کامل شدن تست، بویلر تخليه شده و شيرهاي کاهش فشار متصل می شوند. 

چربی زدایی آماده است. بویلر تا سطح نرمال با آبی که  اجرايپس از انجام مراحل فوق، بویلر براي  .5

به چرخش در شود. این آب سپس با گرم کردن بویلر به آرامی،  داراي آلکالی یا دترجنت است پر می

 ید.آ می

فعال شدن شير اطمينان بعد از تکميل چربی زدایی، بویلر آماده ورود به سرویس براي انجام تست  .6

اطمينان شود تا جایی که شير  داشته می نگهبرقرار ، جریان بویلر بخاربعد از باال آمدن  باشد. می

 فعال شود. باال آمدن و کاهش فشار باید ثبت شود.

 ارتي مبدل حر-6-3-3

تاوان باه دو گاروه     دارناد، اماا باراي تسات آنهاا را مای       هاي حرارتی از لحاظ طراحی، انواع گونااگونی  مبدل

 ( Shell & Tubeلوله ) هاي پوسته و مبدلو (، Air-Cooledخنك )-هاي هوا مبدل. کرد بندي تقسيم

هااي قبال در    قسامت  ها با لحاظ کردن مالحظاتی کاه در  تست این نوع مبدل خنك:-هاي هوا مبدلالف(

بدل باید امکان این م گيرد. تا حد خصوص فشار تست، ماده واسطه و نکات عمومی ایمنی بيان شد انجام می

تخليه مراقب باود کاه    هاي وابسته به آن تست گردد. چنانچه چنين امکانی وجود ندارد، باید در زمان با لوله

ظریاف و شاکننده    هااي  اقب بود که آسايبی باه پاره   باید مر آب روي تجهيزات برقی زیر آن نریزد. همچنين

 .ها وارد نشود لوله
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ها باید توجه داشت که عموماً قسمت پوساته   در خصوص تست این نوع مبدللوله:  هاي پوسته و مبدلب(

باشد.  طراحی متفاوتی بوده و اختالف فشار بين این دو داراي محدودیت خاصی می و قسمت لوله داراي فشار

هاا و یاا    گااه  تکياه ، 90هاا  مبدل به گونه اي طراحی شده باشدکه مایعات در پشت بافال  است همچنين ممکن

ساازد.   محبوس شوند که این موضوع انتخاب صحيح ماده واسطه تست را بسايار مهام مای    95ها صفحات لوله

در  کاه  است ممه بسيار(. شود امجان آنها نشتی و یا ها لوله استحکام ميزان کردن مشخص جهت تست خواه)

 نکند. تجاوز طراحی فشار مقدار حداکثر برابر 2/9 از فشار اختالف زمانی هيچ در تست عمليات طول

 Plate Heat exchangerمحدودیت اختالف فشار و توجه به آن جهت هيدروتست، در مبدلهاي حرارتی نوع 

مهم بوده و در سایر انواع مبدلها، طبق فشار طراحی مربوط به هر قسمت ، هيدروتست قابال انجاام خواهاد    

بود. در مبدلهاي پوسته و لوله با اختالف دماي طراحی قابل توجه بين پوسته و لوله ، معماوال باراي جباران    

 بار  (Expansion Jointانبسااطی) قطعه واسط با قابليت محادود   ،اختالف انبساط حرارتی بين پوسته و لوله

  باودن  قفال  از اطميناان  مبادلها  اینگونه هيدروتست هنگاماهميت در  حائزشود. نکته  روي پوسته تعبيه می

ثير تحت تأقطعه انبساطی  تخریب احتمال اینصورتباشد. درغير  قطعه انبساطی قبل از فرایند فشارگيري می

   .دارد وجودفشار هيدروتست 

 مخازن ذخيره -6-3-4

 (:Shell Testingتست بدنه مخزن )الف(

ماداوم در زماان پار     و بازرسی نشتی باید بصورت پيوسته و درون مخزن تزریق شودباید به تدریج آب تست 

شدن انجام گيرد.  شدن انجام گيرد. همچنين کنترل نشست مخزن باید بصورت پيوسته و مداوم در زمان پر

شده و ساریعاً باه    مشاهده گردید، باید بالفاصله عمليات پر کردن مخزن متوقفچنانچه نشست غير طبيعی 

 بازرسی فنی گزارش شود.

 سقف شناور ب(

 بایدمورد تأیيد  تنفسی دستگاه یا و لوازم استحفاظی فردي نظير البسه محافظ و خط هواي تنفسی .9

 توسط افراد مجري کار استفاده شود.

                                                           
14 Baffles 
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 Tube Sheets 
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صدور مجوز تأیيد خالی بودن مخزن از گازهااي قابال اشاتعال و    هاي معيوب باید پس از  تمام محل .1

 دد تعمير گردند.با جوش مج ،(Gas-Free Certificateانفجار )

در طول عمليات پر کردن مخزن بمنظور تست بدنه، هايچ فاردي مجااز باه راه رفاتن روي ساقف        .2

دهاي ساقف  بنا نشات  همچنين کنترل منظمی به منظور حصول اطمينان از عدم نشاتی   باشد. نمی

 آن باید صورت گيرد.  شناور و باال آمدن منظم

تخلياه   هاي یکی از دریچه ،مخزن کفهاي سقف شناور به  و قبل رسيدن پایه در زمان تخليه مخزن .0

 گيري از آسيب ناشی از پدیده خأل باید باز گردد.روي سقف به منظور جلو

 سقف ثابت-پ

بردن مقداري هواي اضافی انجام  باشد، با به کار در زمانی که بدنه زیر تست آب می تواند میتست سقف ثابت 

بندي  پوششی آبو تمام اتصاالت روي سقف باید با  96رو آدم هاي ، دریچهها ي هوا و گيجها شود. منافذ دریچه 

آب صاابون کاه تماام    با استفاده از کف و  کار بردن فشار هوا با توجه به محدوده فشار طراحی وه شده و با ب

97تست کليه تجهيزات اطميناان فشاار   سقف را بپوشاند، تست انجام گردد. این تست فرصت مناسبی جهت
  

 .اند نيز هست که روي سقف نصب شده

 ظروف تحت فشار-6-3-5

ليکن چنانچه باه دالیلای نظيار    شود.  می انجام توسط سازنده ،ظروف تحت فشارتست هيدرواستاتيك عموماً 

مشکوك بودن محفظه تحت فشار به آسيب دیدگی ناشی از حمل و نقل، نياز به اصالح و یا تغيير بخشای از  

نياز باه  بر اساس الزامات تست و بازرسی مورد تایيد تاسيسات، محفظه در سایت یا ضوابط فنی جاري پروژه، 

 موارد زیر در نظر گرفته شود: ،1-6و  9-6مات بندهاي تست مجدد در سایت باشد، باید عالوه بر الزا

شود، قبل از عمليات تست باید محاسبه گردد  چنانچه از آب به عنوان ماده واسطه تست استفاده می .9

تحمال وزن اضاافی ناشای از     فونداسيون و یا سازه نگه دارنده محفظه تحت فشار، داراي شرایط که

 خير؟باشد یا  نياز تست می حجم آب مورد
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ها باید محاسبه گردد که در شرایطی که محفظه پر از آب است  هاي مرتفع و برا در خصوص محفظه .1

 و استحکام مقابل نيروهاي ناشی از باد مقاومت الزم وجود دارد یا خير و چنانچه امکان عدم ثبات در

  .گيرد صورت نباید تست عمليات ،دارد وجود تحت اثر چنين نيروهایی

 شود. رعایت باید ،...و واسطه ماده فشار، تست شرایط به مربوط موارد کليه .2

 خطوط لوله -6-3-6

و قابال تسات    هاایی کاه فشاار طراحای معاادل یاا بيشاتر از فشاار تسات دارناد           محفظاه ظروف /  .9

قارار داد. چنانچاه    درون خط لولاه  توان براي سهولت در مسير تست را می هيدرواستاتيك شده اند،

ها را نياز   تالف فشار مجاز بين پوسته و لولهمسير تست هستند، محدودیت اخهاي حرارتی در  مبدل

 باید در نظر گرفت.

 ،چنانچه عالوه بر تست، ماده واسطه به منظور تميز کردن و باز کردن مسير لوله کشی استفاده شود .1

 هاي حساس، صافحات  هاي دوار، سوپاپ هاي حرارتی، ماشيناست که تجهيزاتی نظير مبدل ضروري

هااي احتماالی    هاي جریان، تجهيزات آزاد سازي فشار و شيرهاي کنترلای، از آسايب   وریفيس، نازلا

لوله کشی بيرون خواهند آمد، محافظت شوند. این محافظت یا باا ایزولاه    ناشی از ذراتی که از مسير

 تواند انجام شود. کردن این تجهيزات و یا بيرون آوردن و جابجا کردن آنها می

 متناسب با محدوده 90اند، باید بوسيله لوله و یا فاصله انداز باز شده ،که از مسير لوله کشی تجهيزاتی .2

 جایگزین شوند. ،صحيح فشار

هاا نصاب شاده     هاي لولاه  ها و نگهدارنده گاه تکيهباید اطمينان حاصل گردد که پيش از تست، کليه  .0

هااي   گاه تکيه ،ماده واسطه تست(موارد خاص، ممکن است به جهت وزن اضافی )ناشی از  باشند. در

 شود. باید محدود کننده هاي حرکتی موقت نصب 91به اتصاالت انبساطی  گردد. بفی نصاضا

 باید قبل از تست، رادیوگرافی شوند. ،هاي تایيد نشده شود، کليه جوش اگر تست نيوماتيك انجام می .5

 بااز  سيستم از تست براي که مواردي کليه و شود برداشته باید موقت اتصاالت کليه تست، پایان در .6

 و شاده  برداشته باید انبساطی اتصاالت روي حرکتی هاي کننده محدود. گردند نصب مجدداً اند شده

 .گردند تنظيم خود محل در مجدداً هاي فنري نگهدارنده
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 )رودر خشکی انتقالی جهت هيدروتست خطوط لوله IPS-C-PI-370الزامات استاندارد  رعایت .7

  .ستا ضروري زیرزمينی(زمينی و 

 سامانه هاي لوله کشی داخل کارخانهآزمون فشارجهت  IPS-C-PI-350الزامات استاندارد  رعایت .0

 .ضروریست

 (Underground drainsمسيرهاي تخليه زیر زميني )-6-3-7

ا کاه  جا هاي چدنی و یا غير فلزي زیر زمينی به اقدامات احتياطی خاصی نيااز دارد. تاا آن   تست لوله .9

مت تارین قسا   تا دریچه بعدي انجاام شاده و از پاایين   ت، تست باید از یك دریچه آدم رو اس ممکن

هاي  ه آدم رو نيز بشود. همچنين دریچههاي جانبی تا اولين دریچ شروع شود. تست باید شامل شاخه

 جداگانه تست شوند.  آدم رو باید

 آب جاذب  ممکن حداکثر منظور به کافی زمان باید لوله کردن پر و پایين قسمت شدن بسته از بعد .1

 .شود گرفته نظر در دیواره لوله به

 1/8از  باالیی انتهاي درو متر  0/1 از ی،پایين انتهاي در استاتيك فشار حداکثر خاص، موارد در مگر .2

 .نماید متر نباید تجاوز

 (Leak Testingتست نشتي )-6-4

 که قبالً در جریان تجهيزاتیآخرین مرحله از تست فشار، تست نشتی است. این کار پس از نصب مجدد تمام 

هدف از ایان   . اي موقت(ه صافی ،ها کورکنندهشود )اتصاالت،  ز سيستم باز شده بودند، انجام میتست فشار ا

ي بازدیاد کاه در سيساتم وجاود     ها ها، اتصاالت و دریچه صحت عملکرد تمام فلنج کار، بررسی عدم نشتی و

توجه شود الزامات این بخش شامل عمليات گاز زدایی از خطوط لوله نمی باشد و تحت هيچ  باشند. دارند می

شرایط نباید از هوا براي تست نشتی در سيستم هایی که آلوده به سيال قابل اشاتعال / انفجاار مای باشاند،     

 باشند: دو گروه زیر میهاي نشتی معموالً شامل  تستاستفاده شود. 

 فشار مثبت هوا یا گاز بی اثر تست نشتی باالف( 

 تست نشتی به روش خألب( 

روش تست با توجه به نوع فرایند و ماهيت آن و همچنين بررسای امکاان دسترسای باه گااز بای اثار و یاا         

 .گردد یاحدي که باید تست شود، انتخاب متوليد خأل و همچنين با در نظر گرفتن حجم و تجهيزات
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 گاز بي اثریا تست هوا -6-4-1

 .نجام خواهد شدا bar7 وbar 5/2، تست در دو مرحله bar19هایی با فشار عملياتی تا براي واحد .9

 .کنند، با روش خأل تست خواهد شد یا بيشتر کار می و bar19فرایندهایی که در فشار   .1

و فشار هوا به آرامی در آن افزایش  شود  ميشود با شير جدا کننده، ایزوله  بخشی از واحد که تست می .2

 تا به فشار تست برسد.  ردهپيدا ک

در صورت بروز هر گونه افت فشار حاصل از نشتی سيال در سيساتم فرآینادي، بایاد پاس تعميار و       .0

 کامال از  اطميناان مرتفع شدن ایراد، مجدداً سيستم مذکور تحت فشار تست نشاتی قارار گرفتاه و    

 حاصل شود. سيستم فنی سالمت

ها پوشاندن کليه فلنچ تست کف صابون انجام شود. این کار مستلزم ،نشتیدر صورت مشاهده یا بروز  .5

صاابون اسات.    در نوارهاي پوششی و ایجاد یك سوراخ کوچاك در ناوار و اساتفاده از محلاول آب و    

شاود و تاا زماان    چنانچه حبابی مشاهده گردید، اتصال و یا فلنج باید محکم شود و یا مجدداً ساخته 

 .حصول معيار پذیرش، تست مجدداً تکرار شود

 تست خأل-6-4-2

اند و یا فشاار نرماال    داري در شرایط خأل طراحی شدهبرهایی که به منظور بهره تست خأل در واحد .9

شود. در مورد دوم امکان رسيدن باه فشاار هاواي     باشد، انجام میbar19برداري واحد بيش از  بهره

تست بسيار مشکل بوده و همچنين خطراتی که در بخش فشار نيوماتياك تشاریح   مورد نياز جهت 

 .شده است نيز بوجود خواهد آورد

تست خأل باید با دقت و توجه ویگه و نيز با تأیيد اوليه صورت پذیرد. مهمترین مسأله تعيين  .1

يزات هاي جانبی آنها نظير تجه اند و آیتم است که براي شرایط خأل طراحی شدهتجهيزاتی 

 ایزوله شده باشد. طور صحيح قبل از تسته ، بابزاردقيق


