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  هدف .1

اعمال فشار و آنگاه مشاهده نتایج  که باباشند، در صنایع نفت و گاز میهای رایج فعاليتتست فشار از جمله 

هدف گردد. می، لوله یا تجهيز در برابر فشارهای عملياتی اطمينان حاصل (vessel) یک ظرفاستحکام آن از 

 باشد. فشار می هایتستاز این سند، حصول اطمينان از رعایت اصول و شرایط ایمن در 

هاای تابعاه وزارت نفات باا هاای شارکتدر فعالياتاصول ایمنی تست فشاار با هدف آشنایی با  راهنمااین 

به منظور تامين سلامت کارکنان و پيشگيری از بروز حوادث منجر به صدمات و خسارات رویکردی پيشگيرانه 

در ایان ساند جهات  شدهخطوط راهنمای ارائه است.  شدهنیتدوجانی و مالی در انجام عمليات تست فشار 

های تحت برای کليه واحدهای مشمول اعم از کليه شرکتهای عملياتی گيری آن در تدوین دستورالعملبهره

 باشد. میپوشش وزارت نفت و پيمانکاران طرف قرارداد 

 

 و محدوده تاثير دامنه کاربرد .2

های اصلی و فرعی )کليه در سطح وزارت نفت بوده و برای ستاد و کليه شرکت راهنمادامنه کاربرد این 

ی مناطق هاسازمانهای توليدی و خدماتی، های تحت پوشش، شرکتها، مجموعهی تابعه، مدیریتهاشرکت

ها و با توجه به مسئوليت برای هر گونه عمليات تست نشتی و تست فشار( ساتيتأسویژه و مناطق، اماکن و 

 باشد. می قابل اجراختيارات تعریف شده، ا

 

 ها مسئوليت .3

بر اساس قوانين کار و تامين اجتماعی جمهوری اسلامی ایران کارفرمایان موظفند محيط کار ایمن و سالمی 

ایران، به  قوانين و مقررات کار و تامين اجتماعیی مجموعهرا برای کارگران خود فراهم کنند. فصل چهارم 

 پردازد. به حفاظت فنی و بهداشت کار می قوانين مربوط

های افراد که در راستای این در تعاریف مسئوليتتوانند میهای اصلی، فرعی و تابعه وزارت نفت شرکتکليه 

 بهره گيرند.  1 جدولراهنما تهيه و ابلاغ خواهد گردید، از 
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 ها در ایمنی تست فشار سمت و مسئوليت -1 جدول

 وظايف و مسئوليت ها سمت

 رئيس/مسئول تاسيسات

 شود. میمسئول برای حصول اطمينان از اینکه این روش اجرایی به طور صحيح دنبال 

 روی هر پروژه عملياتی در محل سایتصلاح مسئول بازرسی تعيين افراد مجاز و ذی

های حصول اطمينان از اینکه هر تست فشاری یک رویکرد و شيوه مورد توافق توسط همه طرف

و مسئول بازرسی( را دنبال  HSEدرگير )انجام دهنده تست، فرد مسئول تاسيسات، مسئول 

 کند می

شده باشد )امضاء شده  سایت مجاز رئيس/مسئولرسما توسط هر تست فشار پنوماتيکی باید 

 باشد یا فرم مجوز کار تکميل شده باشد(

حصول اطمينان از اینکه همه کارکنان در جریان عمليات تست فشاری که در ناحيه آنها انجام 

شده تا کامل شدن تست فشار گيرند و هيچ فعاليتی در ناحيه نوار کشی خواهد شد، قرار می

 .انجام نخواهد گرفت

یا شرایط بالقوه  توقف کار زمانی که شرایط خطرناک همه پرسنل برای اجازه مجاز نمودن

 خطرناک شناسایی گردد. 

موانع حفاظتی تامين شده و الزام گردند که در یک فاصله کافی برای تعيين حدود و علائم و 

بينی اظت پرسنل و جامعه عمومی از رهاسازی فشار پيشنشان دادن ناحيه ایمن برای حف

 نشده یا نقص تجهيزات مستقر گردند. 

 کنند. گذاری میتامين و الزام برای نصب وسایلی که محدوده ناحيه انفجار را علامت

 غيرمجاز خارج از ناحيه تست.  دور نگهداشتن افراد

 شده ریزیبرنامههای تحت تاثير و پرسنل عمومی از تست رسانی به همه سایتاطلاع

ای قرار گيرند که دسترسی/فرار بدون مانع را در تامين و الزام اینکه تجهيزات و مواد به گونه

 طی انجام تست و در هنگام وقوع شرایط اضطراری فراهم نمایند. 

 ور محلی. برقراری خطوط ارتباطی بين مالک/تاسيسات، پيمانکار و اولياء ام

های حمل و نقل و ارتباطی در طول همه ابعاد وقایع تامين و الزام برای استفاده از سيستم

 تست. 

 صلاح بازرسیفرد ذي

 های انجام تستمسئول برای تعریف روش

 صدور مجوز برای حذف تست فشار 

 های انجام تست فشار ها و دستورالعملاعتبار بخشی روش

 اپراتور تست
 ها آشنا باشدعمليات و هدف دستورالعملبا 

 ها را بداندمراقب نقص باشد و باید چگونگی تست همه کنترل
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تواند به واسطه طراحی سيستم باید اطمينان حاصل نماید فشار ظرف از بالاترین فشاری که می

 رودمورد انتظار باشد، بالاتر ن

 تست فشار مگر اینکه بخشی از تيم تست کننده باشيد. عملياتعدم ورود یا حضور در 

پرسنل انجام دهنده تست باید به خط تحت فشار فقط به منظور انجام وظایفشان نزدیک 

گردند. تا جایی که امکان دارد، پرسنل باید از موانع ایمنی برای حفاظت از خط تحت فشار و 

وه به حداقل رسيده شود، استفاده موقعيت تجهيزات تست شونده به صورتی که خطرات بالق

 شود. 

 . الزامات ایمنی طرح تست ویژه سایت را مرور نماید

 باشد، کار انجام ندهند. در مجاورت جایی که تست فشار در حال انجام می

 شود، استفاده نمایند. ای که انجام میتجهيزات حفاظت فردی مناسب برای وظيفه

 در آموزش مورد نياز قبل از انجام وظيفه کاری حضور یابد. 

 ها را به سرپرست گزارش نمایند. هر عدم انطباق ایمنی و بهداشتی فعاليت

 ناظر
موظف به نظارت و تائيد درخواست مجوز مجریان پيمانکار  و پایش عملکرد پيمانکاران در 

 باشد. ها میانجام ایمن و صحيح کليه فعاليت

 مسئول پيمانکار

های مربوطه محيطاماکن و شان را از اصول اساسی سيستم مجوز کار بایستی کارکنان تحت سرپرستی

 دهند، آگاه سازند. که کارشان را در آن انجام می

های آموزشی مناسب )آشنایی با مخاطرات محيط و ...( را بایستی مطئمن گردند که کارکنانشان دوره

 .باشند های مربوطه مطلعو از چگونگی اجرای سيستم مجوز کار و مسئوليت گذرانده

 ای(های حرفهخویش رادرخصوص کار، پایش کنند )صلاحيتبایستی آموزش کارکنان

 رئيس/مسئول/کارشناس

HSE 

 باشد. های مجوز کار میموظف به نظارت بر اجرای صحيح سيستم

های با ریسک بالا که نياز به دریافت مجوز کار دارند اطمينان حاصل نماید که شرایط در فعاليت

 محيط کار قبل از شروع کار ایمن شده باشد. 

اطمينان حاصل نماید همه احتياطات ایمنی قبل از کار و در حين اجرای عمليات تست فشار 

 در محل سایت برقرار شده باشند.

علائم هشداری و موانع بطور صحيح در محل سایتی که تست اطمينان حاصل کند که همه 

  .گيرد، مستقر شده باشدفشار و تست نشتی انجام می

 نظر گرفته شود.  یک متخصص ایمنی و بهداشت مسئول انجام ارزیابی خطر در

 حمایت فنی برای تفسير راهنماهای ایمنی تست فشار تامين گردد. 

 شغل را انجام دهد )یا معادل آن(ارزشيابی اثربخشی طرح ایمنی خاص 

 .انجام دهدرا توقف فوری و اصلاح هر فعاليت غيرمنطبق مرتبط با ایمنی 

 

  



 

  تست فشار  راهنمای ایمنی

 05 از 8 صفحه

فندغيرعامل شت، ایمنی، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-Gl-209 (0) اداره كل بهدا
 

 

 الزامات و مستندات مرجع .4
 مقررات ایمنی در آزمون فشار، شرکت ملی گاز ایران.  .1

 . 92گاز ایران، شرکت مهندسی و توسعه مقررات ایمنی تست فشار،  .2

 . 92شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، راهنمای ایمنی تست فشار،  .3

4. Construction SafetyConsensus Guidelines. Pressure Testing (Hydrostatic /Pneumatic) 

Safety Guidelines 
5. Safety requirements for pressure testing. Guidance Note GS4 (Fourth edition). Health 

and Safety Executive. 

6. Pressure Testing Safety Procedure. Pars oil and Gas Company. 
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 تعاريف .5

 .باشدیممنظور از کلمه وزارت در این متن وزارت نفت  وزارت:

های خود را جهت انجام به غير که تمام یا قسمتی از فعاليت راهنماموضوع این ها هر یک از شرکت کارفرما:

 واگذار نمایند.

کليه اشخاص حقيقی و حقوقی خصوصی یا دولتی خارج از مجموعه وزارت نفت که از طرف  پيمانکار:

به کار گرفته  هاتيفعالانجام برخی  منظوربهی فرعی یا تابعه موضوع این دستورالعمل هاشرکت، هاشرکت

 .شوندیم

های و فعاليت ساتيتأسفردی است که مسئوليت کلی  (:Installation manager) ساتيتأسمسئول 

 مرتبط با نفت یا گاز را بر عهده دارد. 

/کاری که تحت کسی که سرپرستی کارگر )کارگران( را در وظيفه (:Task Supervisor) سرپرست کار

 شود، به عهده دارد. کنترل مجوز کار انجام می

Specified Minimum Yield Strenght (S.M.Y.S) : حداقل نيروی لازم برای تغيير شکل 

Maximum Allowable Operating Pressure (MAOP) : حداکثر فشار عملياتی مجاز 

ها در فشارهای متجاوز از فشار نرمال کاری با هدف تامين این تست :(Pressure testing) تست فشار

که به وسيله آن از ایمنی یک  روشی استشود. استحکام و یکپارچگی مکانيکی ظرف یا سيستم انجام می

گردد. ( اطمينان حاصل میPressure vesselظرف، تجهيز یا وسيله که قرار است تحت فشار قرار بگيرد )

این آزمون در مواردی فقط باید توسط مراجع ذیصلاح و قانونی انجام پذیرد )مانند تست هيدرواستاتيک 

و در مواردی باید توسط فرد ذیصلاحی که توسط سازمان های اطفاء حریق، استيلن، اکسيژن و ...( کپسول

 تاتيک خطوط انتقال گاز(. گردد به انجام برسد )مانند تست هيدرواستعيين می

Proof Test :گيرد و آزمونی است که در آخرین مرحله پس از نصب یک تجهيز یا ظرف تحت فشار انجام می

یا تجهيز بر اساس آن استاندارد ساخته شده هدف از آن اطمينان از برآورده شدن الزاماتی است که آن ظرف 

 باشد. است. این فشار با توجه به فشار طراحی، فشاری بيش از حداکثر فشار عملياتی ممکن می

در ظروف تحت فشاری توانند ها میروشی است که نشتی(: Hydrostatic test) تست هيدرواستاتيک

جایگزینی آب را در بردارد که اغلب جهت قابل رویت شدن در لوله  ،نظير خطوط لوله شناسایی شوند. تست

یا ظروف در فشار مورد نياز برای اطمينان از عدم نشتی یا آسيب آن، رنگی شده است. تست هيدرواستایتک، 
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مورد  ها یا عيوب آنیک بویلر برای نشتی روشی است که یک ظرف تحت فشار مانند یک سيلندر گاز یا

 گيرد. بررسی قرار می

هوای فشرده، هوایی است که حجم آن بواسطه بکارگيری فشار کاهش  (:compressed air) هواي فشرده

محوری،  رفت و برگشتی، کمپرسورهای جریانهوا بواسطه وسایلی از قبيل پمپ ساده دستی و  یافته است.

 در برای ابزارهای پنوماتيکی که هوای فشرده، انرژی شود. بعنوان یک منبعمتراکم می گریز از مرکز و دورانی

 همچنين هستند، کاربرد دارد. ها و تجهيزات اسپری مورد استفادههای پنوماتيک و دریلعملياتی مثل چکش

های گاز، در شرکتو  مکانيکی کاربرد داردبه طور گسترده برای پاکسازی گردو غبار و کثيفی تجهيزات 

-حریق را ندارد، مورد استفاده قرار می ه، نظر به اینکه خطرمعدن کاری، تونل کاری و ساخت مواد منفجر

 گيرد. 

، فشار مورد استفاده در محاسبه یا طراحی تیماکزیمم فشار عمليا(: design pressure) فشار طراحی

 باشد. های خاص ساختار آن میبرای بخشهای یک ظرف تحت فشار ویژگی

 باشد. می 1/1فشار طراحی در ضریب (: Design Pressure) فشار تست پنوماتيک 

 باشد. می 5/1فشار طراحی در ضریب (: Hydro-test Pressure) تست-فشار هيدرو

برای تست منتقل ای مانند آب یا گاز که فشار توسط آن ماده :(Test Medium) تست هرسانه يا واسط

 گردد. می

گيرند و ها به طور معمول در محدوده فشار نرمال کاری انجام میاین تست(: Leak test) هاي نشتیتست

 باشد. ها و غيره میهای پرچ شده و یا اتصالات جوشکاری شده، فلنجها در محلهدف آنها شناسایی نشتی

های فشار خوانده ابزارهای مورد استفاده برای سنجش فشار، گيج (:Pressure gauges) هاي فشارگيج

 شوند. می

ازی اتوماتيک یک گاز از یک سيستم، در برای آزاد سشيری  ،یک شير ایمنی (:safety valve) شير ايمنی

 مواقعی است که فشار از حدود تنظيم شده پيشين تجاوز نماید. 

فرآیندی است که بعد از تکميل شدن تست هيدرواستاتيک با آب زدایی  (:Dewatering) زدايیآب

 شود. گذار و سپس فرستادن اولين  آغاز میجداسازی یک فاصله
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 اقدامات  .6

تست فشار دربردارنده بکارگيری انرژی ذخيره شده برای یک بخش مونتاژ شده )سرهم شده(، به منظور 

فشار ظروفی نظير خطوط لوله، لوله  باشد، برای مثالآن می عيبی و کيفيت عملکرد صحيحتائيد مقاومت، بی

تواند به منظور تست استحکام و نشتی مورد آزمون قرار کشی، سيلندرهای گاز، بویلرها و مخازن سوخت می

 گيرد. 

جدید ساخته شده، برای فشاری بالاتر از فشار نرمال عملياتی آن و فشاری که بعدا مورد آزمایش 1یک ظرف

شود و شاهدی بر این است که ظرف بر شود. این تست در مرحله توليد انجام میخواهد گرفت، تست میقرار 

های پس از اتمام اجرای خط لوله در پروژهاساس استاندارد مورد نياز ساخته و طراحی شده است.  همچنين 

برای اثبات آن که دهی است، ای که در حال سرویساحداث خطوط لوله و یا تعویض قسمتی از خط لوله

باشد لازم است خط لوله تست عاری از نشتی می ياز شرایط طراحی را دارد وخط لوله استحکام مورد ن

کردن مورد نظر از آب پر شده و با پمپ برداری از آن، مسيرهيدرواستاتيک شود. بدین منظور، قبل از بهره

 گيرد. آب اضافه به داخل آن، لوله تحت فشار قرار می

های فشار برای اطمينان از مقاومت ظروف در برابر فشارهای عملياتی باید درست پيش، یا بعد از نصب آزمون

ها )تست روتين( که حسب نيازهای عملياتی و در تجهيزات یا ظروف تحت فشار انجام گيرد و سایر تست

 آید شرایط خاص خود را خواهند داشت. حين عمليات پيش می

بدنه ظرف یا تجهيز از بارزترین  2های فشار، خطر از هم گسيختگی یا پارگیحين آزمونز آنجایی که در ا

باشد، باید همه موارد ایمنی با توجه به شرایط محيطی، سيال مورد استفاده، دما و فشار آزمون خطرات می

باید احتياط  اند )به ویژه جوشکاری(رعایت گردد. در مورد ظروف یا تجهيزاتی که تحت تعمير قرار گرفته

 ، ایمنی نفرات و تجهيزات حفظ گردد. 3گیبيشتری مد نظر قرار گيرد تا در برابر خطرات شکنند

 

 سيستم مجوز کاري -6-1

هر تست فشاری باید طی یک دستورالعمل مخصوص و تحت شرایط سيستم مجوز کار انجام شود. شرایط 

 دستورالعمل مربوطه با دقت دنبال گردد.  اینچنين مجوزها برای انجام کار باید به صورت دقيق ملاحظه و

یک ارزیابی ریسک برای تامين الزامات مخصوص مجوز باید انجام گيرد. آگاه سازی و ست فشار برای هر ت

شود. موانع باید مستقر گردیده و علائم هشداردهنده در محل تست  انجامتست فشار رسانی باید قبل از اطلاع

 نصب گردند. 
                                                           
1 vessel 
2 Burst 
3 brittle fracture 



 

  تست فشار  راهنمای ایمنی

 05 از 02 صفحه

فندغيرعامل شت، ایمنی، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-Gl-209 (0) اداره كل بهدا
 

 

 

 هاارزيابی ريسک -6-2

بکارگيری انرژی ذخيره شده برای یک ساخت )مونتاژ شده(  با باشد.تست فشار فعاليتی با ریسک بالا می

در منطقه خطر قرار  بخصوص برای اولين بار، پتانسيل رهاسازی فشار تصادفی یا نابهنگام زمانی که افراد

 وجود دارد. دارند، 

 لياتی و زیست محيطی انجام شود. های ریسک برای شناسایی و تخفيف خطرات عمارزیابی 

 های مرتبط با ایمنی، قبل از انجام های عملکرد و کنترلای جهت انجام کار و تست، شامل روشبرنامه

 تست فشار آماده شود. 

 های خطر در شروع هر شيفت انجام شود. ارزیابی 

 های خطرات در موارد ذیل انجام گيرد:بازنگری و به روزرسانی ارزیابی 

 شود. هنگامی که هر وظيفه جدیدی شروع می 

 شود.ای که انجام میدر صورت وجود هر تغييری در یک وظيفه 

  یک الزام خاص یا نگرانی شناسایی گردد )یعنی چنان که برای اطمينان از ایمنی پرسنل یا دارایی

 نياز باشد(

 

 تواند باعث: رهاسازي انرژي ذخيره شده تحت فشار می -6-2-1

 قطعات سرهم شده )مونتاژ شده(، ایجاد قطعات پرتابی از هم گسيختگی 

 شونده تحت فشار ها، ایجاد اشياء پرتابدهندهنقص اجزاء یا اتصال 

  نقص تست شلنگ شامل جداشدگی با پيامد ضربه شلنگی، اصابت به افراد 

 د کننده صدمه، رهاسازی ناگهانی رسانه تست )مایع، گاز، بخار، گردو غبار یا سایر مواد تحت فشار( ایجا

 ها، آسيب چشمی یا تزریق فشار به داخل عضو بدن شود. مثل سوختگی

 

 هاي بهم مونتاژ شده )سرهم شده(: از هم گسيختگی بخش-6-2-2

 هایی ضروری است انرژی ذخيره شده در ظرف و مخازن مونتاژ شده تحت تست، ارزشيابی گردد و محل

 تواند منجر به رهاسازی غيرعمدی انرژی گردد، شناسایی گردد. که می

 ها باید ارزیابی گردد.پتانسيل ریسک برای متلاشی شدن و پرتاب شدن 
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 های تنظيم فشار به عنوان بخشی از تست های مونتاژ شده )سرهم شده( و کنترلموقعيت مکانی بخش

ه کافی دور باشد که هيچ ریسکی متوجه افراد نگردد باید ارزیابی گردد. موقعيت مکانی تست باید به انداز

 یا یک شکلی ازمحصور کننده باید برای بازداری از رهاسازی ناخواسته انرژی، تامين گردد. 

  .محصور کننده باید به اندازه کافی استحکام داشته باشد تا مانع رهاسازی انرژی ناخواسته گردد 

 آیا کل سيستم است و آیا  -شودم متصل شده تست میهای بهشناسایی گردد که چه بخشی از بخش

برای تعمير یک بخش بهم متصل شده، بخش جایگزین شده، حذف یا اضافه کردن اتصالات )از جمله 

 درزبندی جایگزین( بيان شده است؟

 ها و توان این را از راه دور انجام داد یا حفاظها ضرورت دارد. میشناسایی کنيد که آیا بازرسی برای نشت

 های بازرسی مکمل ضرورت دارد؟تکنيک

  برای کاهش انرژی ذخيره شده در طی تست یک بخش مونتاژ شده، تا حد ممکن از آب بجای گاز برای

 ایجاد فشار استفاده نمائيد. 

  حجم سيال تحت فشار مورد استفاده در یک تست باید تا حد ممکن کاهش یابد. این ممکن است به

های فلزی یا سایر قطعات آزاد مناسب در داخل تجهيزات مونتاژ شده تحت تست، واسطه قرار دادن توپ

انجام گيرد. اطمينان حاصل گردد که این قطعات مانع رسيدن فشار صحيح به همه نواحی تست نشوند 

 یا باعث اثر خستگی بر عمر اجزاء نگردد )مثلا به واسطه اصابت کوبشی به سطوح(.

  شود، ممکن است با درج اسپيدها دارای فشار، زمانی که لوله کاری تست میحجم سيال مورد استفاده

 گيرند. های منفرد یک سيستم مورد استفاده قرار میکاهش یابد. اسپيدها برای ایجاد فشار و تست بخش

 شود، کل مجموعه مونتاژ شده تحت تست فشار هنگامی که یک بخش مونتاژ شده تعمير یا اصلاح می

تواند متاثر شود و چقدر گرفت. گرچه، باید تعيين گردد چگونه ویژگيهای سيستم میقرار خواهد 

 احتمال دارد نقاط نقص به واسطه کار انجام شده، ایجاد شده باشد. 

 

 نقص اجزاء يا اتصال دهنده -6-2-3

 مانده برای اینکه تحت فشار تواند کفایت نواحی تماسی باقیتخریب در خطوط اصلی ارتباط دهنده می

تواند در یک رهاسازی انرژی ناگهانی دچار نقص گردند، را کاهش دهد. به طور معمول، این میبا 

 شوند(. ها واقع گردد )که به طور مکرر به هنگام عمليات تست فشار شل و محکم میها و بلنکفيتينگ

 ز سفت و ها، هم به لحاظ بکارگيری تست فشار و هم به لحاظ بار گشتاوری حاصل اهمه اتصال دهنده

ای هستند. خستگی، فاکتوری است که باید هنگامی که اتصالات تست محکم کردن در معرض بار دوره

گيرند، مورد خطاب قرار گيرد. برخی از علائم برای استفاده پيوسته مورد بازرسی و ارزیابی قرار می
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رقابل روئيت و برخی غي ،خستگی به وضوح قابل روئيت و سنجش هستند )پيچ و مهره بد شکل شده(

 باشند. سنجش می

 شود. این باعث انقباض به هنگام رهاسازی یک گاز تحت فشار، گاز به طور قابل توجهی خنک می

گردد )بخصوص در صورتی که مواد موضعی در اتصالات و اجزاء ساختاری شده، باعث ریسک مضاعف می

 مختلفی درگير شوند(. 

 

 نقص شلنگ تست -6-2-4

 نين تخریب شده، منجر به آزاد سازی سيال گردد. این اغلب ناشی از طول تواند همچشلنگ تست می

ها کشيده شده باشد، جایی که شعاع خمش خيلی کوچک باشد یا شلنگناکافی شلنگ مورد استفاده می

 باشد. و یا پيچ بخورند. آسيب مکانيکی همچنين یک علت حائز اهميت تخریب شلنگ می

 شود. هانی شلنگ و پيامد حرکت شلاقی شلنگ میتخریب منجر به قطع ارتباط ناگ 

 

 تست /مادهرهاسازي ناگهانی واسط-6-2-5

  را مد نظر ها نشت چگونگی شناساییاز تماس با سيالات فرّار باید اجتناب گردد. ارزیابی ریسک باید

 قرار دهد.

 شوند. تزریقتواند از پوست نفوذ کرده و به بدن وارد جریانات کوچک سيال تحت فشار فرار کننده می-

( psi111بار ) 7تواند باعث آسيب شدید به بافت و از دست رفتن عضو گردد. فشار های این سيال می

  کند.کفایت میبرای نفوذ به داخل سطح پوست 

  در صورتی که حادثه تزریق سيال رخ دهد، باید درمان پزشکی به واسطه پزشک انجام گيرد. هر سيالی

دد باید از طریق جراحی در ظرف چند ساعت برداشته شود، درغير که به داخل پوست تزریق گر

 تواند رخ دهد.اینصورت قانقاریا می

 آماده سازي يک سيستم ايمن کاري مکتوب  -6-2-6

  یک سيستم ایمن کاری مکتوب برای تست فشار باید برقرار گردد، نکات اصلی درباره اینکه چه مسائلی

 رد رسيدگی قرار گيرد. بوجود خواهد آمد در این برگه اطلاعات مو

 های مکتوب برای مهندسان تست فراهم نماید و اطلاعات کافی برای سيستم ایمنی کار، دستورالعمل

 اطمينان از صحت موارد ذیل مورد نياز است: 

 ترتيب مراحل تست 

 ها(انتخاب لوازم )فيتينگ 
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 انجام تست اوليه 

 هابررسی نشت 

 نظارت و سرپرستی 

 کاهش خطر  -6-3

  عمومی -6-3-1

  تعليق تست زمانی که پرسنل تست کننده )از جمله پيمانکار، عوامل پيمانکاری و ...( یا تجهيزات به

 کنند. شيوه ایمن کار نمی

  ،لحاظ کردن نيروهایی که در صورت ایجاد هر گونه نقص در هر بخشی از سيستم در حال پرکردن

مچنين در نظر گرفتن پتانسيل باشد. هگيری نياز به حضورشان میتحت تست، تقليل فشار یا آب

ضربه قوچ، پتانسيل نشت از شيرهای ایزولاسيون، فشارهای متغير سيستم، پتانسيل برای پرکردن و 

 تغييرات سرعت آبگيری  و سایر شرایط خاص سایت. 

 در حالی که اجزاء تحت هر فشاری هستند، دستکاری یا سفت نکنيد )یعنی  هرگز هيچ اتصالاتی را

 ها(. ها، لولهلات، پيچااتص

  هرگز اتصالاتی که تحت فشار هستند را سفت نکنيد. در صورتی که یک نشتی توسعه پيدا کرد، باید تا

 فشار را کاهش داده و سپس مجدد سفت نمائيد.  ،سطح ایمن

  تجهيزات حفاظتی بپوشيد )که ممکن است وسایل حفاظت شنوایی دوبل را شامل گردد( که برای

 کند.استاندارد مجاز مواجهه کفایت میکاهش صدا به حد 

 فوتی از تاسيساتی که تست  111گيری باید در یک فاصله ایمن حداقل های آبهای فشار و گيجثبات

 شوند، قرار گيرند. می

 های ردیاب نشتی، همانطور که مواد سمی تمام مواد شيميایی، شامل محصولات کنترل خوردگی، رنگ

 شوند، حمل گردند. جابجا می

 باید قبل از خرید این مواد از تامين کنندگان آنها برگه( 4های اطلاعات ایمنی موادMSDS/SDS و )

 های کتبی در مورد انبارداری و دفع آنها درخواست گردد. توصيه

  .مواد شيميایی باید در بسته بندی اصلی نگهداری شده و به نحو مناسب برچسب زده شده باشند 

 شيميایی در مقادیر زیاد ذخيره نشوند و دور از حرارت و شعله نگهداری شوند.  مواد 

  .در موقع حمل مواد شيميایی باید لباس، دستکش و عينک حفاظتی پوشيده شود 

 های مناسب باید در دسترس باشند. دوش ایمنی و چشم شوی ایمنی در محل 

                                                           
4 Material Safety Data Shift (MSDS)/Safety Data Sheet (SDS) برگه اطلاعات ایمنی مواد شيميایی  
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  بروز نشتی و یا انفجار قطعه تحت فشار خط اضطراری در مورد اقداماتی که در موقع واکنش یک طرح

اما  موارد ذیل باشد این طرح اضطراری باید شامل .، تهيه گرددیش باید صورت پذیردیا تجهيزات آزما

  نگردد:محدود موارد زیر به 

 ها و سایر صدمات رفتار شودچطور با زیان 

 تلفن کارکنان حاضر به خدمت 

 توانند مثمر ثمر باشندور که میتلفن پليس، بهداری و سایر اوليای ام 

 توانند مثمر ثمر باشندتلفن مسئولين عملياتی محلی وابسته به نماینده کارفرما که می 

 های موجود یا مورد نيازليست تجهيزات و ماشين 

  ليست کارکنان 

 های اوليهمحل تسهيلات کمک 

 

 ايمنی عمومی سايت کاري -6-3-2

  در صورتی که کاربرد  های انجام کار راهای و رویهدستورالعملاحتياطات ایمنی عمومی سایت کاری و

 داشته باشد، لحاظ نمائيد. 

  تایيد نمائيد که تجهيزات و مواد تست برای مقاومت در برابر فشارهای تست ارزیابی و مجاز شده

 باشند. 

 های اتصالات ایمن بوده و قبل و در طیتایيد کنيد که همه خطوط تامين کننده و شلنگ 

 تست تجهيزات ارزیابی شده باشند. 

  به صورت چشمی بازرسی نموده و از صحت و سلامت تاسيسات و شيرهای واقع شده در همه

 تجهيزات مورد استفاده اطمينان حاصل نمائيد. 

  .روشنایی کافی باید در کل عمليات تست در دسترس باشد 

 را شامل گردند اما محدود به اینها  تجهيزات و ملزومات ایمن باید در دسترس بوده و موارد ذیل

 نباشند: 

  تجهيزات و کيت نشت و ریزش اضطراری مواد 

 های حریقخاموش کننده 

 هانردبان 

  روشنایی پرتابل 

 5های ایمنی شلنگ هواکابل 

 علائم و موانع هشداردهنده 

                                                           
5 Whip checks 



 

  تست فشار  راهنمای ایمنی

 05 از 07 صفحه

فندغيرعامل شت، ایمنی، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-Gl-209 (0) اداره كل بهدا
 

 

 در صورت استفاده نصب نمائيد.  اصلیهای ایمن بکار رفته برای دستيابی به شيرهای زیرپایی یا نردبان

-متر( است دستگيره 2/15اینچ ) 6از زیرپایی سکویی سرتاسری حفاری، در صورتی که ارتفاع بيش از 

 باید استفاده شود.  6ها

 های پرکن و تخليه کن را مهار کنيد یا در غيراینصورت آنها را ایمن نمائيد. خطوط و یا شلنگ 

 سایر مواد گوناگون بازبينی گردد. ها و ها، اتصالات، گسکتفشار مجاز شده شلنگ 

 شوند بازبينی و مورد رسيدگی قرار گيرد. فشار مجاز شده تاسيساتی که تست می 

 

 علائم  -6-3-3

  .در طی تست فشار، علائم موانع باید برپا شده و علائم هشدار دهنده در محل تست نصب گردند

باید در  "خط لوله تحت آزمایش -نزدیک نشوید"تابلوهای اخطار با جملات  مشخص هشداردهنده

های محوطهدر های مختلف تحت آزمایش هایی نظير انتهای مسدود شده خط لوله در قسمتمحل

 آزمایش نصب گردند. اخطارها باید به هر دو زبان فارسی و انگليسی باشند.  استقرار تجهيزات

 جمعيت، یک رشته عمليات در ارتباط با عامه مردم )مثل علائم های پرهنگام تست در محل

زن و یا سپرهای ایمنی( ممکن است برای اطلاع رسانی و حفاظت هشداردهند، نوار مانع، نور چشمک

 باشد. های تست مورد نياز میافراد عمومی از خطرات مرتبط با فعاليت

 های اختصاصی و مناطقی که خطوط در معرض دید علائم اخطاری باید در تمام نقاط دسترسی به جاده

 هستند، نصب گردند. 

  .در صورت لزوم مناطق باید طناب کشی گردند 

  فقط افراد مورد نياز برای اجرای آزمایش و کسانی که مستقيماً درگير هستند باید در حين انجام

 آزمایش حق ورود به این مناطق را داشته باشند. 

 برای ورود افراد غيرمسئول مسدود باشد. های آزمایش باید محوطه 

 های آزمایش باید به تائيد نماینده کارفرما برسد. تجهيزات آزمایش و محوطه و استقرار آرایش 

 های ها باید مجهز به رادیو یا سایر وسایل ارتباط کلامی به منظور ایجاد ارتباط بين تمام محلمحوطه

 های آزمایش باشند. وابسته به محوطه

 هيزات آزمایش باید با اتصال زمين در مقابل رعد و برق و تجمع الکتریسيته ساکن به قدر کافی تج

 محافظت شوند. 

 تست فشار در هوای تاریک ممنوع است. انجام  نکته:
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  تست فشار  راهنمای ایمنی

 05 از 08 صفحه

فندغيرعامل شت، ایمنی، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-Gl-209 (0) اداره كل بهدا
 

 

 ناحيه حريم  -6-3-4

 باید تدارک دیده شود برای مشاهده افرادی که به طور مستقيم با عمليات تست سرو  اقدامات احتياطی

 کار ندارند، که دور از محل تست در طی دوره تست بمانند.

  شوند و افراد انجام دهنده متری( باید بين تاسيساتی که تست می 5/31فوتی ) 111حداقل فاصله

ها ممکن است به لحاظ ثبات بد و پراب دما وممکن است افزایش یاتست حفظ شود. فاصله ایمن 

 فوتی  نگه داشته شوند.  111پتانسيل پرتاب اجسام یا فشار/حجم خيلی زیاد در بيش از فاصله 

 های عمومی و مناطق مسکونی و انبارها دور های تجهيزات آزمایش از بزرگراهشود محوطهتوصيه می

 باشند. 

 دار یا حصار مشخص شوند. با نوارهای علامتهای تجهيزات آزمایش باید مرز محوطه -

 ها با جاده، راه شود به منظور مشاهده نقاط پر خطر ویژه مخصوصا تقاطعوقتی که آزمایش انجام می

ط دسترسی عمومی باید امکانات های شير مسدود کننده، تاسيسات رو زمينی و نقاآهن، آب، ایستگاه

 زنی فراهم آید. گشت

 سازياخطار/آگاه -6-3-5

 شوند باید بواسطه مالک یا اپراتور برنامه تست آگاه افراد مستقر در مجاورت تاسيساتی که تست می

 گردند و در صورت ضرورت در جریان پيشترفت کار قرار گيرند. 

 

 طرحريزي ايمنی/طرح تست ويژه سايت -6-3-6

 ایمنی تست، ها و الزامات یک طرح و برنامه مخصوص سایت شامل توصيفی از رویکردها و دستورالعمل

 توسعه و  گسترش داده شود. 

 های قبل از تلاش برای انجام هر تستی، سرپرست تست کننده، خصوصيات و مشخصات تست و روش

انجام کار با بازرس تست، رئيس بازرسی و پرسنل مرتبط دیگر، باید تعيين گردد و اینکه همه 

 باشند.  و درک شده شده دهیتجهيزات کفایت نموده و وظایف سازمان

 ها و الزامات تست به همه پرسنل اطلاع رسانی گردد. ، مسئوليتماموریت 

  احتياطات در ارتباط با پتانسيل شرایط بد آب و هوایی لحاظ گردیده و در طرح تست ویژه سایت مد

 نظر قرار گيرد. 

 

 هاي پيش از تست ها و بازرسیبررسی -6-3-7

  های اصلیلولهقبل از آغاز عمليات تست (heads ) برای تایيد اینکه همه اجزاء در شرایط باید

  گردند.سازند، بازدید مناسب قرار دارند و الزامات فشار کاری را برآورده می

  که شرایط ذیل قبل از تست بررسی شده باشند گرددتائيد 



 

  تست فشار  راهنمای ایمنی

 05 از 09 صفحه

فندغيرعامل شت، ایمنی، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-Gl-209 (0) اداره كل بهدا
 

 

  .هيچ خط متصل پر کننده، کنترل نشده وجود نداشته باشد 

 ليه آب باشند. خطوط پر شده قادر به مهار فشار او 

  منيفولد و سایر تاسيسات به شيوه صحيح نصب شده باشند و به طور مناسب از آسيب در حوادثی

 دهد، حفاظت شده باشند. ها یا عيوب شدید یا جریانات سریع و غيرعادی آب رخ میکه خرابی

 ها کفایت نمایند. شوند از تجهيزات تست و پمپهای ایزولاسيون تاسيساتی که تست میروش 

 شود. موقعيت مکانی واقعی )ها( های کافی برای شناسایی موقعيت  در منيفولدها استفاده روش

رار گيرد. موقعيت، شود، مورد سنجش قتست بارگذاری می 7های اصلیلولهباید هنگامی که در 

 داده شود.  )ها( باید با یک نوع نشانگر دائمی روی قسمت خارجی هدر تست نشاننوع و جهت 

   .خطوط تخليه آبگيری به طور صحيح مهار شده یا محکم شده باشند 

 

 تست فشار -6-4

 انواع روش هاي انجام تست فشار -6-4-1

 شود: بندی میگروه طبقهبه دو بر اساس نوع ماده واسطه تست، تست فشار 

 هيدروليکی، با استفاده از مایع )معمولا آب( بعنوان واسط تست 

  استفاده از داخل کردن گاز )معمولا هوا( بعنوان واسط تستپنوماتيکی، با 

روش تست فشار هيدرواستاتيکی نسبت به روش پنوماتيکی ارجحيت دارد، زیر در روش پنوماتيکی انرژی 

های در گستره)موجود زیاد است و بروز هر گونه خطایی در طی تست، به منزله انفجار عظيمی خواهد بود 

برابر انرژی  211بيش از  دربردارنده در استفاده از گاز بعنوان واسطه تستی تست فشار مقادیر انرژ

گيرد. به این دليل، روش تست فشار دربردارنده در مایع در همان فشار و حجم مورد استفاده قرار می

 . (در جایی که عملی است مورد استفاده قرار گيرد بایستیشود و هيدروليک ترجيح داده می

تست هيدروليک عملی ثابت شود احتياط: تست فشار با استفاده از گاز باید فقط در شرایطی که  -

 نيست، مورد استفاده قرار گيرد. 

باشد مگر اینکه فرایند به طور احتياط: تست فشار با گازهای قابل اشتعال یا مایع سمی ممنوع می -

ردن آسيب خوردگی )زنگ زدگی( و کامل هدایت شده باشد. اما حائز اهميت است که از وارد ک

 آلودگی اجتناب شود. 

های خاص باید فراهم شده و همه تست فشار باید تحت شرایط سيستم مجوز کار انجام گيرد و دستورالعمل

 دنبال گردد. 

 تست پنوماتيکی تنها بايد در موارد زير انجام شود: 
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  تست فشار  راهنمای ایمنی

 05 از 25 صفحه

فندغيرعامل شت، ایمنی، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-Gl-209 (0) اداره كل بهدا
 

 

 پذیر نيست. ندر مخازنی که به لحاظ ساختاری، پر کردن آن با مایع امکا -

ظروف، مخازن یا تجهيزاتی که با فرآیندهایی مرتبط هستند که تماس آنها با مایعات حتی در حد  -

جزئی مشکلات عملياتی یا فرآیندی )تاثير مخرب بر ظروف و تجهيزات، ترکيب با مواد موجود و ایجاد 

 های شيميایی خطرناک یا مخرب، خوردگی و ...( ایجاد نماید. واکنش

 خازنی که تخليه چنين سيالاتی )مایع( عملی نيست.در م -

 تواند وزن آب را تحمل کند. جایی که ساختار مخزن نمی -

 در مخازنی که استفاده از آب مشکل بوده و امکان یخ زدن آن وجود دارد.  -

سيال تست به طور معمول آب است، اما سایر مایعات در صورت ضرورت ممکن است بجای آن مورد استفاده 

باید لحاظ گردد. اقدامات احتياطی کافی گيرد، قرار گيرد. در صورتی که مایع دیگری مورد استفاده قرار می

 °شود مایع باید زیر نقطه جوش آن باشد و در صورت قابل اشتعال بودن، باید نقطه اشتعال بالای گفته می

C45 .داشته باشد 

گيرد، ضرورت دارد محتوای کلرید و قليا کنترل در صورتی که آب با فولاد ضد زنگ مورد استفاده قرار می 

کشی آب و خشک کردن تجهيزات وجود دارد، گردد. لوله و ظروف فولادی تحت فشار، جایی که امکان زه

 وند. باید با یک محلول ساخته شده از آب آشاميدنی یا بخار کندانس شده هيدروتست ش

در صورتی که آب شرب در دسترس نباشد یا در صورتی که تخليه و خشک کردن فوری مقدور نباشد، آب 

بالاتر و بعلاوه یک بازدارنده ممکن است برای کاهش ریسک ایجاد  pHدارنده  مقادیر خيلی کمی کلرید، 

 حفره و خوردگی القاء شده ميکروبيولوژیکی مد نظر قرار گيرد. 

، ممکن است تخليه آب مقدور نباشد و به واسطه تبخير، غلظت کلرید ممکن است 8سوپرهيتراما در مورد 

زمان زیادی از غلظت اصلی و اوليه افزایش یابد. بنابراین برای قابليت اطمينان در طول عمر، بهتر خواهد بود 

نگ نزن ر از فولاد زبرای تست بویلر در صورتی که مواد لوله سوپرهيت ppm31از آب فاقد املاح معدنی تا 

 باشد، استفاده گردد. 

برای کلرین آزاد  ppm2محدود گردد. حد  pmm5-2سطوح آزاد کلرین در ورودی برای سيستم باید به 

باقيمانده همچنين برای هر آلياژ مس در سيستم قابل کاربرد است. سطوح کوتاه مدت کلرین آزاد تا 

ppm25 تواند قابل تحمل باشد. می 

شود. خطر شکنندگی ساختار باید مدنظر قرار گيرد و در صورت ور معمول در دمای هوا انجام میتست به ط

ضرورت، دمای تست باید چنان انتخاب گردد که از دمای گذار از حالت شکنندگی/انبساط تجاوز ننماید. 

 زدگی توصيه شده است. برای اجتناب از ریسک یخ C ˚7از  بالاترهمچنين یک دمای 
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  تست فشار  راهنمای ایمنی

 05 از 20 صفحه

فندغيرعامل شت، ایمنی، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-Gl-209 (0) اداره كل بهدا
 

 

ها باید روی اثرات فشار ایستایی، روی احتياطات مختلفی باید قبل از تست هيدروليک صورت گيرد. بررسی

های موقت، اتصالات ت در مقابل وزن مایع و روی استحکام لولهم( و ساختار برای مقاوvesselتوانایی ظرف )

 ( انجام گيرد. blanksها )یا بلنک

رها  یهوا هاحباباشد چنان که هوا بتواند به طور کامل دفع گردد. های مناسب داشته بظرف باید خروجی

 دهند. (، خطر انفجار پنوماتيکی را تشکيل میvesselشده در ظرف )

قطع  ،همه خطوط پر و سایر تجهيزاتی که مورد تست فشار قرار نخواهند گرفت باید قبل از بکار گيری فشار

 ارتباط گردند. 

اش را به خود بگيرد. خطر شکستن در طی این  شود ظرف شکل نهاییاعث میفشار بکار رفته همچنين ب

 رسانی این خطر انجام شود. ت و احتياطات باید برای به حداقلتست بسيار زیاد اس

ظرفی که در حال استفاده است و متعاقبا یا بواسطه جوشکاری یا بواسطه وسایل دیگری که ممکن است به 

تواند گيرد، میشود یا تحت تعمير قرار میآن را تحت تاثير قرار دهد اصلاح میطور قابل توجهی استحکام 

شود. در طی تست فشار مناسب در برابر شکنندگی انجام  قرار گيرد، که احتياطات 9تایيدیتحت تست فشار 

ند کرد، همه اتصالات باید برای اطمينان از اینکه اجزاء همانند یک گلوله در موارد بروز نقص عمل نخواه

 گذاری شده باشند.حفاظ

توانند تحت تست فشار روتين در فواصل های گاز طبق الزام عمومی میرانواع خاصی از ظروف، بویژه سيلند

 تواند در دفتر ثبت ظرف یا تجهيز ثبت گردد. ای میتوصيه شده قرار گيرند. تست فشار آغازین و دوره
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  تست فشار  راهنمای ایمنی

 05 از 22 صفحه

فندغيرعامل شت، ایمنی، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-Gl-209 (0) اداره كل بهدا
 

 

 روش تست -6-4-2

 تقسيم گردد:  نوعتواند به دو های فشار میتست

برابر برای  5/1گيرند )معمولاً ها در فشار متجاوز از فشار کاری نرمال انجام میاین تست تست فشار:

 برابر برای پنوماتيک( با هدف تامين استحکام و یکپارچگی مکانيکی ظرف یا سيستم.  1/1هيدروليک و 

شوند و مقصود از محدوده آن انجام می ها به طور معمول در فشار نرمال کاری یااین تست تست نشت:

-ها و غيره میشده یا پيچ و مهره شده، فلنج هایی نظير اتصالات پرچها در مکانانجام آن آشکارسازی نشتی

 باشد. 

 تست فشار هيدروليک  -6-4-2-1

های اتصال برای تست باید از جنس یکسان باشند و ابعاد همانند آنچکه در عمليات نرمال ها و گسکتحلقه

 باشد، مگر اینکه غير از این بيان شده باشد.  گيردقرار میاستفاده مورد 

تست فشار باید به صورت تدریجی برای اجتناب از شوک و هر خطر ناشی از تجاوز از فشار تعيين شده انجام 

با عمليات برگزار شده در هر مرحله مرحله باشد،  4ی تست حداقل در گيرد. توصيه شده است که بکارگير

متری آنها در هنگامی که  11برای پيشگيری از ورود پرسنل به فاصله ها. ظروف باید برای بررسی نشتی

 . کشی شوند، طنابتحت فشار هستند

هایی باید برای هوا تخليه شوند. گام های حباببستهاز  ممانعتظرف مورد تست باید به طور صحيح برای 

های پيچ شده یا اتصالات در معرض ه و اقلامی از قبيل درپوشحصول اطمينان از اینکه وسایل مسدود کنند

، انجام گيرد. این اقلام باید حداقل در حد ویژگيها و مشخصات به بيرون در طی تست نيستندپرتاب شدن 

 ظرف و یا لوله کاری مربوطه باشد. 

ت چکش در حال ( نباید در معرض هيچ شکلی از بارگذاری ایجاد کننده شوک نظير تسvesselیک ظرف )

 متحمل شدن یک تست کامل با فشار بيش از حد قرار گيرد. 

به منظور بازرسی و معاینه تا زمانی که یک دوره زمانی معقول  ،به یک ظرف در معرض تست فشار ماکزیمم

 طی نشده باشد )حداقل یکساعت( نباید نزدیک شد. 

ر بالا در جایی که محتوی انرژی بالا ملاحظات خاص برای ایمنی پرسنل در مورد ظروف در معرض فشا

 گردد. به عنوان فشار بالا لحاظ می bar G 70هستند، باید در نظر گرفته شود. فشار متجاوز از 

 تواند به صورت ذیل مورد اشاره قرار گيرد: ملاحظات خاص می
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  اتصالات محکم انجام یک بازرسی ایمنی از تجهيزات قبل از هر عمليات برای اطمينان از اینکه همه

 اند. ها خراب نشده یا آسيب ندیدههستند و شلنگ

 توانند برای پرسنل به واسطه موانع محکم محدود گردد و اخطارهای نواحی کاری برای تست می

 هشداردهنده برای هشدار به پرسنل نصب گردد. 

 ند. توانند تجهيزات حفاظت فردی را مورد استفاده قرار دهفقط پرسنل ضروری تست می 

  .از دست برای چک کردن نشتی سيال فشار بالا استفاده نشود 

تنش بيش از حد ظرف در طی تست باید مورد توجه قرار گيرد. در غياب هر استاندارد یا کد مناسب، تست 

 ( مواد محدود گردد. استحکام معياراستحکام عملکرد ) %91فشار باید به فشار معادل 

مخاطرات اضافی مرتبط با مایع  گيرد، بایدغير از آب مورد استفاده قرار میجایی که یک واسط ایجاد فشار 

تواند منجر به حریق ی مایع با قابليت اشتعال بالا میتیک نشبرای مثال مورد استفاده مد نظر قرار گيرد. 

 جدی گردد. 

تست ممکن است همچنين خلوص واسط تست به خصوص جایی که زه کشی و تخليه کامل ظرف بعد از 

 پذیر نباشد، نيز مد نظر قرار گيرد. امکان

کشی باز مناسب تخليه تواند به یک روش کنترل شده و در داخل یک ناحيه زهرسانه یا واسط تست می

تست انجام گيرد. دو ابزار قابل اعتماد و ری از فشار بيش از حد ظرف در گردد. اقدامات باید برای پيشگي

از یکدیگر )و ترجيحا متفاوت در ماهيت( باید تامين گردد. استفاده از صحيح برای سنجش فشار مستقل 

 شود. توصيه می مورد تائيد  سنجزمانو ها گيج

های فشار باید در سمت گيج انتخابی باید مطابق با تست فشار مورد نياز به واسطه شرایط فرایند باشد. گيج

به راحتی انجام گيرد و باید در برابر ارتعاش حفاظت مناسب قرار گيرند که قرائت آنها به واسطه اپراتور 

 گردند. 

و انبساط مایع باید مورد توجه قرار گيرد، در صورت ضرورت،  ار بيش از حد به لحاظ افزایش دماامکان فش

 باید تامين گردد.  11یک شير اطمينان مایع

تواند طور رضایت بخشی نمی فشار اضافی طراحی شده باید تعيين گردد و جایی که استحکام/ مقاومت به

هيدروليک  تایيدیمحاسبه گردد، برای مثال بعد از اینکه کار ساخت روی لوله کاری انجام شد، یک تست 

 ضرورت خواهد داشت. احتياطات ذیل، علاوه بر موارد توصيه شده برای تست فشار هيدروليک هستند: 

  انجام گيرد. دار صلاحيتتحت نظارت مستقيم فرد  تایيدیتست هيدروليک 

                                                           
11 liquid relief valve 
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  افزایش یابد تا اینکه به فشار تست مورد  %11فشار باید به طور تدریجی بکار رود و تقریبا طی مراحلی

افزایش  بيشتر نظر دستيابی گردد یا تا اینکه بازده قابل توجهی رخ دهد. در این مرحله فشار  نباید

 یابد. 

 هيدروليکتست مزاياي  -6-4-2-1-1

کند. هيدروليک قادر به ای را جذب نمیگاز هم یک سيال است( هيچ انرژی تامين شده همچنان کهمایع )

 ناپذیری است. جابجایی بارهای بالاتر بوده و تامين کننده نيروهای بالاتری به لحاظ تراکم

شود. سيال کاری هيدروليک اساسا غيرقابل تراکم است، منجر به یک حداقل حرکت )جنبش/رفتار( فنری می

کند، نيازی رها میرا شود، کمترین حرکت بار، فشار روی بار گامی که جریان سيال هيدروليک متوقف میهن

 به هواگيری هوای تحت فشار برای رها کردن فشار بارگذاری شده نيست. 

 

 سيستم براي انجام عمليات هيدرواستاتيک یيآب زدا -6-4-3

سرعت جریان آرام و معقول صورت گيرد به نحوی پرکردن خط لوله با آب باید با یک روش کنترل شده و با 

که متضمن خروج تمام هوای سامانه باشد. هوا باید از نقاط فوقانی سامانه خارج شود. وجود هوا باعث نتایج 

ها انجام پيگشود. به منظور کنترل دقيق و تخليه موثر هوا، پرکردن باید با استفاده از نادرست تست می

های پر شود پمپو اجرای تست باید از آب تميز و صاف شده استفاده گردد. توصيه میپذیرد. برای پر کردن 

 متر در ساعت پر نمایند.  1611کننده خط دارای حداقل ظرفيت باشند به نحوی که خط را به ميزان حدود 

تميز قابل  آبگيری به صورت یکنواخت در هنگام آزمایش، باید تا زمانی که از لوله اصلی خروجی، آب تقریباً

های کور قبول به دست آید، انجام پذیرد. تمام شيرهای موقتی روی انشعابات بالا رو باید بسته شوند و فلنج

 روی تمام اتصالات بلا استفاده باید نصب گردند. هر گونه هوای محبوس باید تخليه گردد.

تجاوز ننماید تا زمانی که فشار به ( در دقيقه bar 1همچنين سرعت افزایش فشار ثابت بوده و از یک بار )

فشار تست، هر کدام که کمتر است، برسد. در خلال این مدت، حجم و فشار قرائت شده در  %51بار یا  35

کند بلافاصله هر تغييری که ( ثبت شوند. فردی که با تجهيزات افزایش فشار کار میbar 1فواصل یک بار )

آب، اضافه شده است را باید به مهندس تست گزارش دهد. در در ميزان ازدیاد فشار توسط حجم یکسان 

 حين افزایش فشار تمام نقاطی که احتمال نشتی دارند باید بررسی شوند. 

بایست در مسير آب فيلترهایی نصب ها وارد نشود میبرای آن که ذرات خارجی معلق در آب به داخل لوله

ها باشد. بعضی از شرکتراخ در واحد سطح مجهز میسو 11شود که معمولا به تورهای مشبک با اندازه 

 های ریزتر استفاده کنند. ممکن است از تورهای مشبک با سوراخ
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گيری ميزان آب پمپ شده به خط لوله، واحد پر کننده باید به کنتور جریان مجهز باشد. از جهت اندازه

 شود. استفاده می ها جهت ثبت دمای محيط، دمای آب، دمای لوله و دمای زميندماسنج

شود. باید توجه داشت قبل از همچنين از یک فشارسنج نيز جهت ثبت فشار تست خط لوله استفاده می

 بایست آن را کاليبره نمود. استفاده از فشارسنج می

تغيير در دمای آب لوله ممکن است نشانگر نشت باشد، در صورتی که دمای آب لوله کاهش پيدا کند، فشار 

 خواهد یافت، همچنين افزایش در دمای آب لوله باعث افزایش فشار تست خواهد شد.  تست کاهش

اندازی خط لوله بایست آب تست تا زمان راهاندازی خط لوله تاخيری ایجاد شود به طوری که میاگر در راه

-صورت ذخيرهدر آن باقی بماند، باید به منظور جلوگيری از خوردگی از مواد ضد خوردگی استفاده شود. در 

های خوردگی، لازم است از مواد جاذب سازی بلند مدت آب درون خط لوله علاوه بر استفاده از بازدارنده

 اکسيژن محلول در آب نيز استفاده گردد. 

بایست از کمپرسورهای هوا استفاده بعد از اینکه تست خط تمام شد جهت خارج کردن آب درون لوله می

باید ظرفيت کافی جهت خارج کردن آب در دبی معادل دبی خط لوله را دارا  شود. این کمپرسورهای هوا

 باشد. 

های جوشکاری شده بایست از لولهاگر لازم باشد پس از تست، آب از محدوده حریم خط لوله خارج شود، می

د. برای ها باید به طور محکم نگه داشته شونبر روی خط لوله، جهت خارج کردن آب استفاده شود. این لوله

این کار بایستی از تراکتورها و یا محکم کردن لوله استفاده شود. باید دقت کرد هميشه از یک شير برای 

 کنترل ميزان آب خارج شده از خط لوله استفاده شود. 

 

 تست فشار پنوماتيک  -6-4-3-1

و به باید مورد استفاده قرار گيرد تست فشار پنوماتيک در صورتی که تست هيدرواستاتيک غيرعملی باشد 

 شود. محدود می bar G 10طور معمول به یک ماکزیمم 

تواند می تست فشار پنوماتيک به لحاظ خطر از همگسيختگی در صورتی که هر نقص مکانيکی واقع گردد

 . عمليات خيلی خطرناکی باشد

با هر گاز مورد استفاده باشند ط خطرات مرتبصلاح و آشنا با همه پرسنل مرتبط با تست پنوماتيکی باید ذی

 همچون خطر خفگی در ظروفی که به طور کامل تهویه نشده باشند. 
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باید اجتناب  دارند، شکستگی تحت شرایط تست ی که امکانتست پنوماتيکی ظروف ساخته شده از مواداز 

 گردد. 

ت فشار، بازرسی باید رادیوگرافی یا قبل از تست بازرسی دقيق ظرف باید انجام گردد. در موارد ظروف تح

هایی باید برای کاهش به جوشکاری غيرتخریبی را شامل گردد. جایی که عملی باشد، گام هایتستدیگر 

اثر کاهشی بر انرژی ذخيره شده در  ،شود، انجام شود. اینیک ميزان حداقل حجم داخلی ظرفی که تست می

 دهد. ظرف در خلال مدتی که تحت فشار است، دارد، بنابراین پيامدهای نقص ظرف را کاهش می

در برابر فشار بيش از حد ظرف باید بواسطه  قدامات احتياطیجایی که منبع فشار بالاتر از فشار تست است، ا

 يرهای ایمنی دارای سایز مناسب انجام شود. های فشار و شاستفاده از شيرهای کاهنده، گيج

هایی باید برای اطمينان از اینکه احتمال آسيب پرسنل در صورت وقوع یک انفجار وجود نخواهد داشت، گام

انجام گيرد. برای اطمينان از این امر سایت باید از پرسنل پاک شده و پرسنل باید به طور مکفی حفاظت 

اید قادر به احاطه کردن اشياء پرتابی در صورت وقوع نقص در ظرف بوده و در ای بگردند. هر محصور کننده

 مقاومت نماید.  ،اثربرابر افزایش فشار ایجاد شده بواسطه رها شدن هوا، بخار یا گاز بی

ظرف تحت تست نباید در معرض هيچ شکلی از بار شوک دهنده نظير تست چکش قرار گيرد. نباید به ظرف 

 یک شد تا زمانی که فشار تست کاهش یابد. جهت بازرسی نزد

 

 تست نشتی -6-4-3-2

اثر بعنوان واسط تست ممکن است بصورت ایمن برای ظرفی که تست نشتی با استفاده از هوا، بخار یا گاز بی

است، انجام گيرد. گاهی اوقات مطلوب است  اخيرا در معرض تست فشار هيدروليک در فشار بالاتر قرار گرفته

فشار طراحی تجاوز  %11ز قبل از تست هيدروليک انجام گيرد. فشار تست تامين شده از یک تست نشتی گا

 نکند. 

در یک تست پنوماتيک، تست نشتی باید با استفاده از آب صابون انجام گيرد. تحت هيچ شرایطی نباید یک 

یک ایجاد س شعله باز مورد استفاده قرار گيرد. تست آب صابون، پوشاندن یک فلنج با نوار چسب و سپ

. فرد انجام دهنده تست نشتی گرددشامل میرا محلول آب صابون  بکارگيریدر آن و  سوزنی سوراخ کوچک

 باید به توسط یک فردی که در صورت نياز قادر به ارائه کمک باشد، همراهی گردد.             
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 تست نشتی: شرايط خاص  -6-4-3-2-1

فشار تست نشتی هميشه باید تا حد ممکن پایين نگه داشته شود. در مورد مخازن یا رادیاتورهای در نظر 

گردد مگر ای حاصل نمیفایده psigگرفته شده برای نگهداری مایعات، در تست آنها در فشار بالاتر از چند 

 ش از این باشد. فشار استاتيکی یا با فشار بياینکه تصميم به تحت سرویس قرار گرفتن با 

گردد، تامين گردد. در صورتی که منبع گاز در وسایلی برای اطمينان از اینکه از فشار مورد نظر تجاوز نمی

 شير ایمنی و یک گيج فشار روی بخشباشد، یک شير کاهنده همراه با یک فشار بالاتر از فشار تست می

 دارای فشار پایين نصب گردد. 

قبل از اینکه تحت تست فشار پنوماتيک قرار گيرند به دقت بازرسی گردند. در همه وسایل یا ظروف باید 

مورد تست نشتی فشار پایين بازرسی باید چشمی باشد و در صورت ضرورت ممکن است رادیوگرافی یا سایر 

 های غيرتخریبی را شامل گردد. تست

اجزاء تحت تست به طور مناسبی مهر و های باز در هایی باید برای حصول اطمينان از اینکه همه دریچهگام

های پيچ شده یا ها تحت تست دچار نقص نخواهند شد، انجام گيرد. فلنجاند و اینکه محصور کنندهموم شده

های پيچ شده باید هرجایی که ممکن باشد مورد استفاده قرار گيرند. حجم داخلی اجزاء تحت تست درپوش

 د. باید تا جایی که عملی است، کاهش یاب

نواحی کاری برای نشت باید برای پرسنل به واسطه موانع ایمن محدود گردد و اخطار هشداردهنده برای 

آگاهی دادن به پرسنل باید نصب گردد. فقط افرادی که برای انجام کار حضورشان ضروری است مجاز به 

 باشند. حضور در ناحيه محدود شده می

و تمهيدات فرار باید  انجام پایش اکسيژن باشد،محدود شده میفضای محصور یا در صورتی که کار در یک 

 تامين شده و مورد استفاده قرار گيرد. 

 

 اتصالات لوله قابل انعطاف  -6-4-3-3

در طی تست فشار کم، لوله لاستيکی گاهی اوقات برای اتصال تامين کننده هوا به یک وسيله تحت تست 

لوله لاستيکی به داخل یک لوله یا توپی در اجزاء تست گيرد. فشار دادن/هل دادن مورد استفاده قرار می

بعنوان یک وسيله پيشگيری از فشار بيش از حد قابل قبول نيست. حوادث بواسطه جدا  11بدون بستن مثبت

ها باید چک شده و به ها و کلمپشوند. قبل از شروع تست فشار، لولهها تحت فشار ایجاد میشدن لوله

 واسطه سرپرست ایمنی یا اپراتور محوطه تائيد گردند. 

                                                           
11 positive clamping 
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ری از هر گونه باقيمانده قبل از تست، هر بخش از شلنگ باید تحت بازرسی فيزیکی برای تعيين اینکه آیا عا

هر بخش  . باشد، انجام گيردو سائيدگی میها ها، بریدگیو آسيب ناشی از مواد شيميایی، سوختگی و آشغال

از شلنگ که در بازرسی فيزیکی دچار نقص بود باید فورا خارج از سرویس قرار بگيرد. شلنگی که در تست 

شود، باید خارج از بواسطه ترکيدن یا نشتی یا به علت نقص کوپلينگ )اتصالات( به لحاظ افت یا نشت رد می

 ری است. سرویس قرار بگيرد. اپراتور مسئول پذیرش ضخامت، طول و فشار کا

 

 شيرهاي ايمنی و اطمينان -6-4-3-4

 برای اطمينان از عمليات صحيح، شيرهای ایمنی و شيرهای اطمينان باید به صورت ذیل چک گردند: 

  ،با تجهيزات جفت و جوراطمينان حاصل کنيد که شيرهای صحيح در فشار صحيح تنظيم شده 

 اند. شده

  .اندازه اریفيس و فشار شير باید متناسب با شرایط مورد نظر باشد 

 اند. اطمينان حاصل کنيد که همه شيرهای اروفيس تميز بوده و با زائدات یا رنگ مسدود نشده 

 اند، روغنکاری نمائيد.شيرهای را با روانسازهایی که توسط توليد کننده پيشنهاد شده 

 زدگی شده است باید از آب گرم فتگی یا انسداد ناشی از یخبرای باز نمودن شيری که دچار گر

 استفاده شده و استفاده از شعله ممنوع است. 

 قبل از اینکه به تجهيزات متصل گردد برای ها تميز بوده و اطمينان حاصل کنيد که شيرها و سوکت

 د. نب آلوده باشفاقد هر گونه روغن، کثيفی، ریگ یا آاینکه از نشتی در اتصالات پيشگيری شود، 

  .هميشه شيرهای ایمنی را به آهستگی باز کنيد 

  شيرها را فقط به واسطه مقایسه با یک شير کاليبره شده تنظيم نمائيد. تحت هيچ شرایطی نباید

 شيرها مورد دستکاری قرار گيرند. 

 تست و ای سرویس و تست همه شيرهای اطمينان ایمنی انجام گيرد. تناوب به صورت دوره

 در دستورالعمل تعميرات مربوط به توليد کننده با جزئيات ذکر شده است. ویس، سر

 .های کاليبراسيون مناسب، تاریخ و آغاز، برچسب شيرهای اطمينان باید دارای تست معتبر باشند

 در صورت نياز نصب گردند.  ها و شيرهاباید برای همه گيج

 ایجاد خلاء در نظر گرفته شود.  در کنار شير اطمينان باید شيری برای ممانعت از 

 مواد، تجهيزات و مجريان تست -6-4-4

تجهيزات آزمایش ایستایی باید به صورت مناسب انتخاب و در شرایط کاری خوبی باشند و تجهيزاتی که بر 

گيری های مورد استفاده در اثبات اعتبار فشار آزمایش ایستایی تاثير گذارند، برای اندازهگيریدقت اندازه
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اعمال شده در طی آزمایش ایستایی طراحی شده باشند. تجهيزات و کارکنان برای اجرای آزمایش فشار 

 توانند شامل موارد زیر باشند: ایستایی می

الف( کمپرسور، پمپ گریز از مرکز با سرعت پرسازی لازم همراه با صافيهای مورد نياز برای پر کردن مقطعی 

 خطی که باید تحت تست قرار گيرد. 

ب( پمپ رفت و برگشتی قابل حمل برای تامين فشار آزمون در مقطعی از خط که باید تحت آزمایش قرار 

پوند بر  281بار ) 21گيرد. پمپ باید برای تامين حداکثر فشار آزمایش مناسب بوده و قادر به تامين حداقل 

 اینچ مربع( فشار بيشتر از حداکثر فشار آزمایش باشد. 

 گيریروف اندازهها و ظج( دبی سنج

 چ( در صورت نياز مخزن آب قابل حمل 

 311ساعت آزمایش فشار، دارای کاغذ  24ای قابل حمل برای ثبت ح( دو سری ثبات فشار با کاغذ دایره

 اینچ( با المان فشار از جنس فولاد زنگ نزن، مناسب محدوده فشار مورد نياز تست. 12ميليمتری )

 12ميليمتری ) 311ساعت، قابل حمل، دارای کاغذ  24ای برای ثبت دایرهخ( دو سری ثبات دما با کاغذ 

های مویين، جبران کننده کامل اثرات محيطی، با پذیر از نوع آکاردوئنی و لولهاینچ( با اِلمان حرارتی انعطاف

نه ای و مجهز به ساماگراد، دارای کوک ساعتی فنری مکانيکی یک هفتهدرجه سانتی 81محدوده صفر تا 

 مویين قابل انعطاف تغذیه جوهر متصل به اِلمان حرارتی

 اینچ( که مستقيما قابل خواندن باشند 6ميليمتری ) 151های د( فشار سنج

 ی مناسب برای فشار تستای با گواهی کاليبراسيون معتبر و محدودهذ( فشار سنج وزنه

 ر( تعدادی پراب دما و ثبات )عددی(

-، خطوط انشعاب و سرویس، خطوط لوپ، درپوشهای انتهایی و چند راههپيگی هاز( اتصالات موقت و تله

 های مناسب با تحمل حداکثر فشار آزمایش مورد انتظار

 س( صافی و تمام قطعات یدکی مورد نياز

های تميز کننده در صورتی که مورد نياز باشند باید به یک وسيله که بتوان یک منبع و گوی پيگش( 

 ری ميرا را به آن متصل نمود مجهز شوندصوتی یا پرتونگا

 ط( آب، هوا، برق، سوخت و روانسازها در صورت نياز
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گيری این مواد های خوردگی، مواد شيميایی خشک کننده، همراه با وسایل تزریق و اندازهظ( بازدارنده

 شيميایی

 های آزمایش و بررسی ع( وسایل ترابری و مخابراتی و ارتباطی بين محل

های دارای صلاحيت باید در مدیریت تست فشار و انجام سریع تجهيزات ضروری و کارکنان و تکنسينغ( 

 تعميرات اضطراری مورد استفاده قرار گيرند. 

 ک( تجهيزات ابزار دقيق تست 

رما قبل از استفاده از مواد، تجهيزات، محصولات و اسباب مورد نياز برای انجام آزمایش باید تایيد نماینده کارف

 اخذ گردد. 

 آماده سازي  -6-4-5

ها و غيره در محل ها، فلنجقبل از انجام آزمایش به منظور حصول اطمينان از اینکه تمام اتصالات، درپوش

فلنجی باید با پيچ بسته شده و خود قرار دارند یک بررسی سراسری باید انجام پذیرد. تمام فلنجها و اتصالات 

برای پر کردن، هواگيری و تخليه کامل آب مورد  یباشند. تمهيداتها با گشتاور مناسب محکم شده چپي

استفاده برای آزمایش هر قطعه تحت آزمایش باید انجام پذیرد. در صورت عملی بودن نقاط تخليه باید در 

 ترین نقاط و نقاط هواگيری باید در بالاترین نقاط در هر قطعه تحت آزمایش باشند. پایين

 د. نهای مورد تایيد باشا و فشار باید همراه با گواهينامه کاليبراسيون از آزمایشگاهگيری دموسایل اندازه

شود ای که آزمایش میکشی و وسایل جانبی در محدوده قطعهکه کليه اجزاء لوله گردد باید اطمينان حاصل

آنهایی که های انتهایی در بخش تحت آزمایش شامل در محل دقيق خود قرار گرفته باشند، تمام درپوش

در  هاقدر کافی مهار شده باشند و زانوییاند به منظور تحمل هر گونه حرکت به روی انشعابات نصب شده

قطعه تحت آزمایش به قدر کافی مهار یا به صورت دیگر به منظور جلوگيری از حرکت ثابت نگهداشته شده 

 باشند. 

ها تجاوز نماید اند از قدرت تحمل نگهدارندهخطوط لوله بزرگ مجاور هم در جایی که وزن آب آزمایش بتو

نباید به طور همزمان آزمایش شوند. باید دقت شود تا از بارگذاری بيش از حد روی هر قسمت نگهدارند در 

کنند لازم است توسط ضمن آزمایش ایستایی اجتناب گردد. فردی که با تجهيزات فشار افزایی کار می

 فشار اعمالی در قطعه آزمایش آموزش داده شود.مهندس مسئول آزمایش در خصوص حد 

تمام مواد اضافی مثل خاک، الکترودهای جوشکاری، ابزارهای دستی و غيره که به طور تصادفی یا عمدی 

بيرون آورده شوند. قبل از انجام آزمایش ایستایی با عمليات  پيگاند باید با راندن داخل خط قرار گرفته

 ها باید تعيين محل و تعمير شوند. فرورفتگیگيری اندازه پيگرانش 
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ها باید بررسی گردد. این عمل باید قبل از انجام آزمایش فشار ایستایی در هر قطعه، صحت )دقت( فشار سنج

 ای انجام پذیرد. با مقایسه با فشارسنج وزنه

های جوشی یا ر، درپوشهای کوگيرند باید با استفاده از فلنجهایی که مورد آزمایش قرار میمام قسمتت

 مجزا/ایزوله شوند. ،صفحات مسدود کننده با فشار طراحی بالاتر از حداکثر فشار آزمایش

باشد. ریزی عمليات تست هيدرواستاتيک، بررسی تغييرات ارتفاع خط لوله میها در برنامهیکی از اولين گام

های تست خط مورد تعداد بخشاختلاف مابين محل منبع آب و موقعيت لوله، جهت محاسبه طول و 

گيرد. تغييرات فشار تست خط باید ترسيم شود تا مطمئن شویم که فشار تست بين استفاده قرار می

 گيرد. های فشار مجاز قرار میمحدوده

به طور کلی بهتر است ابتدا بخشی از خط لوله را که در بيشترین فاصله از منبع آب قرار گرفته است، 

اگر لازم باشد این قسمت جدا شود، در زمانی که تعميرات بر روی این قسمت آسيب  آزمایش کرد. چون

 پذیر خواهد بود. های خط لوله امکانگيرد، ادامه تست بر روی سایر قسمتدیده انجام می

های مسير از شروع و مدت زمان آزمایش فشار ایستایی قبل از انجام آزمایش باید تمام افراد لازم در ایستگاه

های ارتباطی آزمایش شده و برقرار شوند و تجهيزات پشتيبانی در دسترس باشند. افراد مطلع شوند. کانال

 های اضطراری توجيه شده باشند. های تست نسبت به طرحدرگير در فعاليت

قبل از آنکه آزمایش هيدرواستاتيک خطوط لوله نصب شده آغاز شود، لازم است اطراف و روی لوله با خاک 

-اسب پر شده و متراکم گردد، تا خط لوله در جای خود ثابت مانده و بر اثر فشار داخلی ضمن انجام تستمن

 ها، جابجا نشود. 

نظر به اینکه هنگام تست هيدوراستاتيک خط لوله، لازم است تمام اتصالات در محل شيرآلات و متعلقات 

را به آسانی پيدا کرد، لذا خاکریزی قبل از قابل رؤیت باشند تا در صورت نشت آب از آن بتوان محل نشت 

ها و متعلقات و شيرآلات قابل رؤیت باشند. انجام آزمایش هيدرواستاتيک باید طوری انجام شود که اتصالی

 شود. خاکریزی که بدین ترتيب انجام گرفته است، خاکریزی مقدماتی ناميده می

 

 اجراي تست -6-4-6

 قوانين عمومی  -6-4-6-1

 لازم است تجهيز یا ظرف مورد نظر کاملا بازدید چشمی گردد. قبل از انجام آزمون فشار ، 
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 آميز تحت فشار باید در سازمان شناسایی شده و بر اساس الزامات قانونی و تجهيزات خاص و مخاطره

 در فواصل زمانی معين آزمون فشار برای آنها انجام گيرد. 

  استفاده از گاز برای تست فشار یک وسيله یا تجهيز بر اساس استانداردBS 5500 گيرد. انجام می 

  باید تحمل و مقاومت ظرف یا تجهيزی که قرار است تست فشار بر روی آن انجام بگيرد، اتصالات، تکيه

رابر وزن ناشی از و ... در ب 13، خطوط لوله و اتصالات موقتی و انتقال دهنده سيال، ته بندها12هاگاه

 گردد و فشار آزمون ارزیابی و کفایت آن مورد تائيد قرار گيرد. مایعی که برای آزمون فشار استفاده می

 ( تخليهvent مناسب برای انتقال هوا یا گازهای محلول در مایعات باید در نظر گرفته شود تا خروج )

ننمودن شرایط تست باعث مخاطراتی نظير  آنها از مایع به محل ایمن انجام گرفته و علاوه بر مختل

 نگردد. ( Pneumatic Explosion Hazard)انفجار 

 های هایی از ظرف یا تجهيزی که قرار است تست فشار بر روی آن انجام بگيرد و جزئی از قسمتبخش

 باشد باید کاملا جدا شده )ایزوله شده( و ایمن سازی انجام پذیرد. مورد نياز برای تست نمی

 در نظر گرفته شود تا  ،اید همه اقدامات مورد نياز برای جلوگيری از تجاوز از فشار تست تعيين شدهب

 محدوده مجاز فشار تست حفظ گردد. 

  جهت شرایط اضطراری باید عوامل کنترلی و نحوه رفتار نفرات به صورت کامل و شفاف تهيه و اقدامات

يرند. کفایت و نحوه عملکرد نفرات لازم است با انجام لازم، مشخص گردیده و همه در جریان امر قرار گ

 مانورها مورد بررسی قرار گيرد. 

  ها باید کاليبره بوده و برای نمایش فشار استفاده گردد. این فشارسنج 14نشانگر فشار 2حداقل باید از

 در محل مناسب و ایمن نصب شده باشند. 

   باید احتمالاتی نظير افزایش فشار به عللی مانند افزایش دمای محيط و انقباض و انبساط در نظر

( برای تخليه فشار Liquid Relief Valveگرفته شود و در صورت نياز، مسير و شير تخليه مایع )

 در نظر گرفته شود. 

 براساس استاندارد BS 5500ی آزمون فشار گفته شد موارد ، علاوه بر آنچه تا به حال در خصوص ایمن

 زیر نيز باید رعایت گردد: 

 اطمينان از تحمل ظرف یا تجهيز مورد نظر و متعلقات آن در برابر تنش ناشی از تست فشار 

                                                           
12 support 
13 Blank or Cap 
14 Pressure Gauge 
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 های غيرمخرب قبل از انجام تست فشارلزوم انجام تست 

 مقاومت ظرف یا تجهيز مورد نظر و متعلقات آن در برابر شکستگی سریع 

 تياطی در زمان پر و خالی نمودن ظرف یا تجهيز مورد نظر از لحاظ سرد شدن اقدامات اح

 (Local Chillingناشی از افت فشار )

  تعيين محدوده تحت تاثير آزمون فشار در صورت بروز حادثه و تخليه این محوطه از نفرات یا

 پذیرتجهيزات خطرناک و آسيب

 ازدر صورت ني 15استفاده از شيوه کنترل از راه دور 

 هایی که با استفاده از در صورت نياز به استفاده از سيال گازی به عنوان عامل تست باید همه جوش

های ذره مغناطيسی و یا مایعات هایی نظير روشاند با روشهای غيرمخرب آزمایش نشدهتست روش

 قرار گيرند.  16نافذ رنگی مورد آزمون

 شار تست را تامين نماید باید ظرف یا تجهيز مورد نظر به اگر منبع تامين فشار بتواند فشاری بيش از ف

وسایل ایمنی نظير شيرهای تخليه فشار و نشانگر فشار و شيرهای تقليل دهنده فشار مجهز باشد تا آن 

 را در برابر اعمال فشارهای نامتعارف و بيش از حد مورد نظر محافظت نماید. 

 بع فشار به ظرف یا تجهيز مورد نظر به علت اثر ژولدر بسياری از موارد گاز در اثر تخليه از من-

گردد تعيين شده شود. بنابراین حداقل دمایی که باعث آسيب به ظرف نمیتامسون دچار افت دما می

 تا گاز مناسب و نرخ تخليه مناسب با توجه به جنس ظرف یا تجهيز مورد نظر تعيين گردد. 

 ین راهنما روش اجرایی مناسب تدوین شده و برای هر برای تست فشار باید حسب مورد و بر اساس ا

رود ارزیابی ریسک انجام و بر اساس ای که در این فعاليت به کار میبخش، هر تجهيز و هر ماده

 های مجوز کار، مجوز مربوطه دریافت گردد. راهنما/دستورالعمل سيستم

 ای باشند که اندازه، جنس و نوع، مشابه نمونههای اتصال باید از لحاظ ها و حلقهاتصالاتی نظير گسکت

 شوند. در شرایط عملياتی به کار گرفته می

  افزایش فشار باید مرحله به مرحله بوده تا از اعمال شوک و تجاوز از فشار مورد نظر خودداری شود و

)پنجاه  51ابتدا باید فشار تا % BS 5500پس از هر مرحله شرایط بازرسی گردد. بر اساس استاندارد 

)ده  11درصد( فشار آزمون افزایش یافته سپس به تدریج و به طوری که در هر تناوب به ميزان %

 بالا برده شود.  ،درصد( فشار آزمون، تا حصول به فشار نهایی تست
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  دقيقه حفظ گردد.  31زمانيکه فشار به فشار آزمون رسيد، باید این فشار حداقل تا 

 شود، لازم است شرایط از لحاظ کشف نشتی و سایر نقایص، موارد ه میمادامی که فشار افزایش داد

های کاری توسط فرد دارای صلاحيت کنترل گردد. اهم این ناایمن و نامنطبق با شرایط و دستورالعمل

 عبارتند از:  BS 5500 موارد بر اساس استاندارد

  در هيچ حالتی نباید به ظرف یا تجهيزی که تحت فشار آزمون است برای بررسی دقيق نزدیک

 شد. مگر آنکه فشار یک مرحله به فشار ایمن کاهش داده شود. 

  درصد فشاری باشد که در آن  95حداکثر فشار ایمن برای انجام بازرسی دقيق باید حداکثر

  فشار تصميم به بازرسی دقيق گرفته شده است.

  دقيقه به همان شکل حفظ شود و سپس بازرسی  15باید پس از حصول فشار ایمن، شرایط

 دقيق انجام گيرد. 

 بينی با استفاده از ارزیابی ریسک مشخص گردیده و باید همه احتمالات ممکن و قابل پيش

هم اقدامات پيشگيرانه و کنترلی لازم اعمال گردد. ریسک عمده این فعاليت عمدتا پارگی، از 

-گسيختگی یا هر حالت دیگری که باعث نشت سيال از محفظه تحت تست گردد، را شامل می

 گردد. 

  افرادی که صلاحيت حضور در این آزمون را دارند باید تعيين و در مجوز کار ثبت گردند. بدیهی

ه است که حضور سایر افراد در محدود تحت تاثير تست که با نوار هشدار یا سایر علائم مشخص شد

 باشد، ممنوع است. 

  .کنترل شرایط و نظارت بر فعاليت باید از طریق مشاهده و بررسی دیداری باشد 

  پس از اتمام تست، تخليه فشار باید به نحوی صورت گيرد که باعث ایجاد خلاء و از هم فروپاشی

 تجهيز یا ظرف مورد تست نگردد. 

 سيالات گازی و قابل اشتعال استفاده می در صورتی که از سيالات دیگری به غير از آب به خصوص-

 شود، باید احتياط و شرایط ویژه در نظر گرفته شده و موارد مانند انفجار و اشتعال لحاظ گردد. 

 ها و سایر اتصالات باید به لحاظ جداشدن از ظرف یا محفظه تحت تست ها و مسدود کنندهدرپوش

ن اتصالات باید به سمتی باشد که در صورت هر بررسی گردیده و مورد تایيد قرار گيرند. جهت ای

 گونه نقص در عملکردشان، با افراد تجهيزات یا وسایل خطرناک برخورد نکنند. 

 باشد از برخورد چکش و سایر وسایل مشابه به ماداميکه ظرف یا تجهيز مورد تست تحت فشار می

 دد. شود، خودداری گرظرف یا محفظه تحت آزمون که باعث شوک به آن می
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  در صورتی که ظرف یا محفظه مورد نظر تحت تعمير قرار گرفته یا اصلاح شده باید توسط بازرسی

 فنی مورد تایيد قرار گيرد. 

  پس از سر هم نمودن و متصل کردن اتصالات در محل مورد نظر برای اطمينان از تحمل سيستم در

انجام گيرد. این آزمون باید در  17تست تائيدی هيدروليک  برابر فشارهای وارده در حد طراحی، باید

درصد ميزان نهایی افزایش یابد. این تست  11تواترهایی صورت گيرد که در هر مرحله فشار برابر 

 باید با نظارت مستقيم بازرسی فنی انجام گيرد. 

 فاده از گاز در صورتی که تست فشار با آب امکانپذیر نباشد و سازمان تشخيص دهد تست با است

ناپذیر است، باید ارزیابی پيامد با توجه به شرایط محيط، نوع و حجم سيال، فشار و دمای اجتناب

 بار توصيه نگردیده است.  11آزمون انجام و پيامدهای احتمالی مد نظر قرار گيرد. فشار بيش از 

 اند نباید کننده ساخته شدهتست فشار با استفاده از گاز برای ظروف یا تجهيزاتی که از مواد ترد و ش

 زدگی احتمالی در نظر گرفته شود. انجام شود و بهنگام تخليه یا تزریق سيال، باید سرد شدن و یخ

  در صورت استفاده از گاز به عنوان سيال تست، در صورت امکان باید تجهيز یا ظرفی که قرار است

بخش بخش تحت فشار قرار های کوچک تقسيم شده و بصورت تحت تست قرار گيرد به قسمت

 گيرد تا به این وسيله با کاهش انرژی ذخيره شده، پيامدهای ناشی از حوادث احتمالی کاهش یابد. 

 ای که قرار است تحت های انشعاب گرفته از ظرف یا محفظهباید در مسدود نمودن سایر قسمت

 تست فشار قرار گيرد، دقت گردد. 

 هایی که در ظت نفرات از تبعات انفجار احتمالی یا برخورد قسمتباید هر گونه اقدام لازم برای حفا

-شوند، اعمال گردد. این اقدامات میاثر فشار وارده یا انفجار از ظرف یا محفظه مورد نظر جدا می

 تواند شامل دور نمودن افراد غيرمرتبط از ناحيه تحت تاثير باشد. 

 های پيچی( استفاده شود. یا درپوشها ای )فلنجالامکان باید از اتصالات رزوهحتی 

  فشار آزمون رسيد باید نفرات مجری نيز به حداقل مقدار ممکن کاهش یافته  %51زمانی که فشار به

 و فقط نفرات ضروری حضور داشته باشند. 

 د شود بایهای قابل ارتجاع استفاده میاگر آزمون فشار با استفاده از گاز بوده و برای انتقال گاز از لوله

به خوبی بسته  (Swaged Connection) این لوله از هر دو طرف با استفاده از اتصال قالب ریزی شده

 باشد. اکيداً ممنوع می Clampیا  Jubilee Clipsو ایمن گردد. استفاده از 

                                                           
17 Proof Hydrulic Test 



 

  تست فشار  راهنمای ایمنی

 05 از 36 صفحه

فندغيرعامل شت، ایمنی، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-Gl-209 (0) اداره كل بهدا
 

 

 

 
 Jubilee Clips -1 شکل

 مقررات اختصاصی  -6-4-6-2

  آب باید قبل از وارد شدن به خط لوله از صافی عبور نماید. صافی باید به نحوی نصب شده باشد که

درصد تمام  99بدون نياز به جدا کردن آن از خط لوله بتوان آن را تميز نمود. صافی باید توانایی حذف 

 ميکرون یا بيشتر را داشته باشد.  141ذرات با قطر 

 سازی و دفع این آب پس از آب مورد استفاده برای آزمایش خط و رقيق شرایط فصلی یا محيطی منابع

بندی در ها، ميزان جریان و زمانهای مکانی، روشاستفاده از آن باید در موقع مشخص نمودن موقعيت

 نظر گرفته شود. 

 ردار باشد تمامی ترکيبات آب مصرفی باید مورد آناليز قرار گيرد. آب مورد استفاده باید از کيفيتی برخو

های فلزی در داخل قطعه حداقل باشد و الزامات که امکان ورود و رشد مواد خارجی، رسوب و خوردگی

 زیست محيطی در زمان تخليه نيز رعایت گردد. 

 ها نباید مورد استفاده قرار گيرد. ها و بندرگاهآبهای شور مدخل رودخانه 

 لتی که آب سطحی عملاً در دسترس نبوده و نماینده آب چاه نباید مورد استفاده قرار گيرد مگر در حا

 کارفرما تائيد نمائيد. 

  .آب بایستی قبل از ورود به خط توسط فيلتر متناسب با حجم و دبی آب ورودی تصفيه گردد 

 بایستی تصفيه شده و از ورود مواد زائد به آب مصرف شده در یک قطعه جهت انتقال به قطعه دیگر می

 گردد.  قطعه بعد جلوگيری

  گراد عمليات پرکردن خط نباید انجام شود، در غيراینصورت باید مطابق درجه سانتی 2در دمای زیر

 دستورالعمل مورد تائيد کارفرما، ضد یخ به آب اضافه گردد. 

  های دفع ارائه شده تامين کننده آب رعایت شده است. که توصيه گرددباید تضمين 

  ب از آنها برداشتمنبع یا مایملک را قبل از اینکه آباید رضایت کتبی صاحبان یا اوليای امور محلی هر 

  شود و یا به آنها تخليه گردد، کسب گردد.
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  آب چه به مواد شيميایی آلوده شده باشد یا نشده باشد نباید بدون اخذ اجازه از اوليای امور محلی به

 داده شود.  جریانات آبی یا دریاچه برگشت

 شود اگر آب داخل خط دارای پوسته حاصل از نورد یا زنگ زدگی باشد، قبل از تخليه توصيه می

 جداسازی آنها انجام پذیرد. 

 های پساب آب درون خط اگر دارای مواد شيميایی باکتری کش باشد نباید به جریانات آبی یا سامانه

 تخليه شود. 

  م مواقع ميزان صدا از حدود تعيين شده در مناطق مسکونی تجاوز که در تما اطمينان حاصل گرددباید

 ننماید. 

 ها و غيره های آزمایش باید تميز و عاری از ضایعات خارجی باشد. ضایعات، مواد شيميایی، رنگمحل

 باید طبق مقررات محلی توسط پيمانکار شوند. 

 آوری و محوطه به شرایط اوليه انده جمعهای باقيمبایستی تميز و زبالهپس از انجام تست، محل کار می

 باز گردد. 

 

 ترتيب مراحل تست -6-4-7

 موارد ذیل را مشخص نماید اینکه چگونه سيستم تحت تست: باید مکتوب ایمن سيستم کاری 

 دار گرددانرژی به طور ایمن 

 به طور ایمن پایش گردد 

  گردد تخليهماده واسط تست 

 طور . این به شناسایی گردد تست مجموعه مونتاژ شده اقدامات برای پيشگيری از فشار بيش از حد

به واسطه اتصال یک شير اطمينان فشار در داخل مجموعه مونتاژ شده تحت فشار قابل  معمول

 دستيابی است. 

 های بهينه را برای شيرهای کنترل و برای پيشگيری/کاهش حضور اپراتور در ناحيه خطر، موقعيت

و فلومترها شناسایی و تعيين نمائيد، آنها را دور از ناحيه تست قرار  های فشاروسایل پایش نظير گيج

 دهيد. 

  قبل از ورود به ناحيه خطر، تشریح نمائيد که فشار به طور ایمن بعد از یک تست، چگونه تخليه

دور از ناحيه خطر،  ،به واسطه نصب شير تخليه از راه دور روی تجهيزات تست معمولاخواهد شد. این 

شده تحت تست، برای تائيد فشار صفر قابل  مونتاژه یک گيج فشار پایين دست ناحيه به اضاف
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یا سيستم تحت فشار است باید ایمن 18به شير تخليه در حاليکه ظرف رسیباشد. دستدستيابی می

 باشد. 

 ستيکی لااز جمله لوله  -اندشده بهم متصلهای قابل انعطاف تشریح نمائيد که چگونه و کجا شلنگ

گذاری گردد. زنی حفاظباید مهار شده یا برای محدود کردن خطر شلاق -مورد تست پنوماتيکدر 

نشان داده  2 شکل، چنانکه در 19ایمنی شلنگ هوا هایمهارکردن ممکن است با استفاده از کابل

ذاری اقدام مضاعف بوده و جایگزین گی باشد. مهار کردن شلنگ یا حفاظ شده است، قابل دستياب

                                                                                                       محصور سازی حفاظتی نيست.                                                                                                      

 whip-checkهاي هايی از کابلمثال  -2 شکل

 انتخاب اتصالات-6-4-8

اطلاعات کافی برای تایيد اینکه شلنگ و اتصالات برای مقاصد  یدربردارنده های مکتوب بایددستورالعمل

 تست مورد استفاده که برای تست فشار و برای رسانهرا یعنی آنهایی شان مناسب هستند را دارا باشد، تست

  هستند.مجاز  ،گيرندقرار می

دهد، استفاده نمائيد و اطلاعات توليد کننده را هميشه از اتصالاتی که مشخصات توليد کننده را نشان می

 برای تائيد فشار ایمن کاری در دسترس نگه دارید. 

باشد. باید اطمينان حاصل سازگار نمیاجزاء اتصالات شلنگ از یک توليد کننده معمولا با توليد کننده دیگر 

 شوند.  یا بهم متصل گردد که فقط اجزا سازگار با یکدیگر سرهم بندی
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 تخفيف دهندهمسائل ايمنی تست فشار و اقدامات  -6-4-9

 تست ساختمان منيفولد  -6-4-9-1

  .یک اتصال جوشکاری شده بعنوان اتصال اول برای تست منيفولد توصيه شده است 

 تست را برای اصلی  ایهلولههيدروليک، نماینده شرکت و پيمانکار باید  قبل از آغاز عمليات تست

تایيد اینکه همه اجزا در شرایط خوب هستند مورد بازرسی قرار دهد و الزامات فشار کاری را برآورده 

برای اطمينان از اینکه هيچ جزئی )مثل  های اصلی/فرعی یا انشعاباتاینکه لوله از جملهنماید. 

ها، واشرها، اتصالات، شيرها( نشت نخواهد کرد یا باعث از دست رفتن آب تست نخواهد شد گسکت

 ت ایمنی تعيين شده مطابقت دارند، بازرسی و تست شوند. اجزاء با الزاما و اینکه

 به منيفولد پيچ شود، موارد ذیل باید بعد از هر تست انجام گيرد:  تصالدر صورتی که اولين ا 

 مجزا گردند. تجهيزات منيفولد 

  .منيفولد با تجهيزات جدید دوباره سوار گردد 

  تست/بازرسی تجهيزات برای تائيد اینکه همه قطعات به لحاظ ساختاری سالم بوده و به

 کنند، انجام شود. درستی عمل می

  لوله و اتصالات با فشار بالا باید برای ارتباط پمپ فشار، منيفولدها و تست تجهيزات مورد استفاده

 قرار گيرند. 

  منيفولد تست شونده حاوی یک درز طولی است، تجهيزات تست تا حد ممکن باید که در صورتی

 رز قرار گيرند. ددر طرف مخالف 

  .ترکيب و ساختمان همه اتصالات پيچ شده را بازرسی نمائيد 

 های مواد باید به لحاظ مناسب بودن آنها جهت استفاده در عمليات تست فشار تائيد گردد. نامهگواهی 

 بتواند ایزوله شود و یا  ه باشند و در زمان مناسب هنگام ذخيره انرژیشيرهای تخليه باید نصب شد

  باز شوند. و غيره  ابين دو نقطه مانند شيره

   باید تا فشار اندکی بالای فشار تست ماکزیمم  شير ،21فشار تخليهبه هنگام استفاده از یک شير

تنظيم گردد. این اطمينان خواهد داد که خط لوله و تجهيزات تست از ماکزیمم فشار مجاز شده 

 تجاوز نخواهد کرد. 

 های پنوماتيک، یک رگولاتور باید در خط برای حفاظت تجهيزات تست و تاسيسات که در طی تست

 شوند، نصب گردد. تست می
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 یيآب زدارفع فشار/  -6-4-11

اگر تخليه آب از مجموعه ارسال پيگ تميز کننده به ایستگاه دریافت پيگ انجام پذیرد، این عمل باید فقط 

های تحت آزمایش بين دو ایستگاه پيگ بعد از تائيد آزمایش ایستایی و اجرای اتصالات نهایی در کليه قطعه

 انجام پذیرد. 

یک عمليات مستمر انجام پذیرد، آب باید با دو پيگ هر کدام دارای چهار  در حالتی که تخليه آب باید تحت

های فنجانی پيگ باید به نحوی نصب شود که پيگها تحت شرایط رضایت دیسک فنجانی جابجا شود. دیسک

 بخشی قرار بگيرند، حجمی از الکل صنعتی باید بين دو پيگ قرار گيرد. 

ط لوله، باید آب را از خط خارج کرد و خط لوله را در سرویس بعد از کامل شدن تست هيدرواستاتيکی خ

 قرار داد. 

بایست خشکی معينی داشته باشد، بایستی فرآیندهای رود که میاگر خط لوله برای انتقال موادی به کار می

کردن در خط لوله انجام گيرد. خطوط انتقال گاز طبيعی بسته به فشار زدایی، تميزکاری و خشکآب

تی و موقعيت منطقه، جهت جلوگيری از خوردگی داخلی در اثر تشکيل اسيدهای خوردنده مثل اسيد عمليا

 سولفوریک )در اثر وجود سولفوریک اسيد( ممکن است نياز به خشک کردن داشته باشد. 

ها باید به کمک هوا یا گاز فشرده به درون در صورتی که خشک کردن و یا پاکسازی خط لوله مدنظر باشد، 

مانده از تست در های لازم جهت تخليه نمودن آب باقیبينیلوله فرستاده شود. به هر حال باید کليه پيش

 زدایی صورت پذیرد. فرآیند آب

زدایی قابل استفاده هستند. انتخاب  به خواص خط لوله و ميزان کفایت ها در فرآیند آبانواع مختلفی از 

کنند که ضمن حرکت در بندی میطح درونی خط لوله را طوری آبها ستميز شدن خط لوله بستگی دارد. 

مانده از تست درجلوی  مخلوط گذارند. این مواد با آب باقیای را پشت سر خود باقی نمیخط لوله هيچ ماده

 شوند. می

قرار ای تحت فشار اند که  وارد ارسال کننده شده و به گونهای طراحی شدهرانی به گونهپيگهای سيستم

-شود. در پایان هر مرحله بهره( به داخل خط لوله فرستاده میkickerگيرد که از طریق یک خط )می

ها باید امکان دریافت  را در مکان شود. کليه سيستمبرداری،  توسط یک دریافت کننده از خط لوله خارج می

لازم باشد که  به عقب و به سمت ارسال کننده نيز فراهم سازند، زیرا ممکن است در صورت بروز انسداد، 

شوند که بتوان در هر جهتی در خط ای طراحی میها به گونهارسال کننده برگردانده شود. برخی از سيستم

ها و ... را ای مثل موم، مواد خارجی، هيدراتهای تميزکاری، مواد آلایندهرانی را انجام داد. پيگلوله، عمليات 

ای را به همراه دارد و به باز کردن درب تله در فضای پيرامون آن، خطرات بالقوه کنند.از خط لوله پاک می
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منظور کسب اطمينان از این که قبل از باز کردن درب، تقليل فشار صورت پذیرفته، باید توجه و مراقبت 

ن پرتاب شده زیادی داشته باشيم. اگر تله به طور کامل عاری از فشار نشده باشد، ممکن است  از تله به بيرو

 بردار در مقابل درب  باز ایستاده باشد ممکن است به شدت به وی آسيب وارد شود. و در صورتی که بهره

بایست دقت لازم اعمال گردد تا اطمينان حاصل شود که احتمال تشکيل هوای زدایی میدر عمليات آب

ل حباب هوا( شدیدترین مشکل )به علت تشکي 21محبوس شده در لوله به حداقل برسد. تشکيل سد هوایی

سد هوایی در اثر جمع شدن هوا در بالای بخش  باشد.زدایی یک خط لوله میموجود در عمليات آب

کند برای غلبه بر این باشد، که یک افت فشار را در درون خط لوله ایجاد میسرپایينی و سربالایی خط می

اید اطمينان حاصل شود که فشار از حداکثر فشار سد هوایی بعضی مواقع فشار بسيار زیادی نياز است. ب

 عملياتی تجاوز نکند. ممکن است لازم باشد خط لوله به شيرهایی جهت خارج کردن هوا مجهز شود. 

  پس از اتمام آزمایش، کمپرسورهای هوا برای تخليه آب مورد نياز خواهند بود. ظرفيت کمپرسورها

 سرعت توافق شده با نماینده کارفرما تخليه نماید.  باید به ميزانی باشد که بتواند آب را با

 بار تميز گردد )برای تميز کردن فقط از هوای فشرده  4الی  3ای بایست هفتههواکش کمپرسور می

استفاده نمائيد(. برای باز کردن هواکش باید کمپرسور خاموش باشد در غيراینصورت اجسام خارجی 

 شود. می وارد واحد هواساز شده و باعث خرابی

 باشد. ها و یا شل کردن اتصالات ممنوع میباشد برداشتن درپوشزمانی که کمپرسور روشن می 

 های گشاد و آستين آزاد به هنگام کار با کمپرسور جهت رعایت بيشتر اصول ایمنی استفاده از لباس

 شود. توصيه نمی

  .فقط در مواقع اضطرری باید از شستی اضطراری برای خاموش کردن کمپرسور استفاده نمود 

 باشد. هر نوع جوشکاری نزدیک سيستم روغن کمپرسور ممنوع می 

  برای خطوط لوله انتقال گاز در مقام مقایسه با خطوط لوله نفت تخليه آب و خشک کردن موثر آن به

 باشد. بدار گاز بسيار مهم میعلت یخ زدن آب و تشکيل بلورهای آ

  قبل از عمليات تخليه آب پيمانکار باید اطمينان یابد که اتصالات تخليه و خروج هوا طبق آنچکه در

هایی که نماینده کارفرما مشخص کرده است روی خط نصب شده اند یا محلها تعيين شدهنقشه

 باشند. 

 ت یا صفحات کور کننده، در صورتی که برای پيمانکار باید مطمئن شود که بعضی از اتصالات موق

های هوا و تخليه مشخص باز شده باشند سهولت عمليات نياز باشد، برداشته شده باشند و یا خروجی

 های شيرها هيچ آبی محبوس نشده باشد. ها یا بدنهو در نقاط تحتانی، خمش
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 متصل شوند.  ،شدههای( پيچ لوله پر و تخليه موقتی باید به محل اتصال )زانویی هر 

 عيبی اتصالات پيچ شده قبل از تقليل فشار )بی فشار کردن( بازبينی گردد. طول و بی 

  خطوط ارتباطی را قبل از تلاش برای درزبندی یا جدا کردن اجزاء اتصال به طور صحيح فشارشان را

  .بردارید

  یا  91 زانوییانحراف آب و یا گاز یک مسير ایمن را دنبال خواهد کرد )مثلا استفاده از  نمائيدتائيد

 درجه( 45

 های چشمی، اطمينان حاصل نمائيد رفع فشار به های فشار و بررسیهميشه بواسطه استفاده از گيج

 طور کامل انجام شده باشد. 

 یا رفع فشار، از نظر ایمنی مورد پایش  هواتخليه مایع یا تخليه  اتمسفر باید برای ایمنی در طی هر

 قرار گيرند.

 کشی موجود و موقت باید ریزی عمليات آبگيری، یک آناليز از سيستم لولهدر طی مرحله اوليه برنامه

آوری صحت و سلامت لوله یا برای شناسایی فشار مرتبط با سيالات و سایر نيروهایی که به طور زیان

  انجام گيرد. نمایند، متاثر می را آنکشی و اجزاء پایداری زه

  برای پيشگيری از جابجایی کنترل را به صورت ایمن خطوط آبگيری را متصل نموده و انتهای تخليه

 گيری حمایت نمائيد. نشده در طی آب

 نمائيد:  های آبگيری راهنمای ذیل را دنبالدر فعاليت 

 جهت جلوگيری از يری لوله باید داشتن خطوط(. خط لوله در طی آبگحمایت کردن )نگه

شود. سيستم حمایتی مناسب بر مبنای نيروهایی که  جابجایی و جدا شدن محکم حمایت

رود ایجاد گردد، برقرار نمائيد و اطمينان حاصل نمائيد که سيستم در طی پروژه انتظار می

 گيری مورد استفاده قرار گيرد. آب

 ها و بخشا اطمينان حاصل نمائيد. همه کوپلينگهها( و بخشاز وضعيت اتصالات )کوپلينگ-

های آبگيری سيستم نياز است که به طور صحيح برای کاربرد مورد انتظار انتخاب گردند. 

 کشی است. ها یک متغير مهم در سلامت مکانيکی سيستم لولهاتصال کوپلينگ

  ها باید محدود کوپلينگشوند و تنوع در کيفيت می ایجادکوپلينگ در یک محيط کنترل شده

باشد و از هر گونه  شده ها در محدوده تحمل توليدگردد. اطمينان حاصل کنيد که کوپلينگ

 آسيب که ممکن است منجر به نقص در اتصال گردد، عاری باشد. 

  که محل پاکيزه و تميز است.  گرددبه همه پرسنل اطلاع رسانی 
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 آموزش  -6-4-11

  های اتصال لوله و های آبگيری، روشها و طرحهيدروليک، تکنيکآموزش کارکنان باید خطرات تست

 حمایت و محکم کردن آن، شناسایی خطرات و روشهای کاهش خطرات را مورد تاکيد قرار دهد.  

 های ها و تکنيکهای آبگيری سروکار دارند، آموزش مناسب روی طرحبرای افرادی که با فعاليت

صحيح کوپلينگ )اتصال و جفت و جور کردن( و محکم کردن های آبگيری تاسيسات از جمله روش

های آبگيری که به صورت تدارک دیده شود. اطمينان حاصل نمائيد که پرسنل خطرات بالقوه سيستم

هایی که باید برای حفاظت خودشان و سایر کارگران در و روش اند را درک کردهنادرست نصب شده

    دانند.محدود اطرافشان بکار گيرند، را می

 

  22پاکسازي خط لوله -6-4-12

تا کنون معيار مشخصی برای درجه پاکسازی خط لوله ارائه نشده است، بنابراین تعریف دقيقی از لوله تميز و 

گيری تميزی آن وجود ندارد. اما این نکته مشخص است که پاکسازی لوله چهار مزیت زیر را روش اندازه

 دارد: 

 تر کردن لولهبهبود بازدهی جریان از طریق صاف 

 هاکاهش آلودگی محصولات و تشکيل هيدارت 

 کاهش سایش در متعلقات خط لوله و شيرهای موجود در خط لوله 

 سازی عمليات خشک کردن خط لولهآسان 

 های زیر یا ترکيبی از آنها صورت گيرد: تواند از طریق یکی از روشتميز کاری داخلی خط لوله می

 دار( در لوله به کمک آب، گاز یا مایعحرکت یک  تميز کننده ) برس 

 سندبلاست داخلی خط لوله 

 23پاک کردن شيميایی  

  پاکسازی اضافات موجود در خط لوله به کمک جریان هوا یا گاز 

های دیگر است. برای خطوط لوله با قطر کوچک، از این تر از روشمعمولا روش پاکسازی شيميایی پيچيده

شود. در این روش باید تجهيزات مناسب برای جابجایی ایمن مواد شيميایی استفاده شود. روش استفاده می

ها باید دقت زیادی صورت گيرد، که با دفع مواد مستعمل نيز مشکل بوجود خواهد آورد. در هنگام انتخاب 

 ر نظر گرفته شود. محلول تميز کننده واکنش ندهد. در استفاده از این روش مسائل ایمنی اپراتورها هم باید د
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 گير فقط باید وقتی انجام پذیرد که: اندازه رانیپيگعمليات تميزکاری و 

 شود دوباره پر شده باشد و تميز کاری کلی جاده ای که آزمایش میکانال لوله دربرگيرنده قطعه

 اختصاصی تکميل شده باشد. 

 مهار شده باشد و بلوکهای بتونی های باز بایستی خط لوله به صورت ایمن با نگهدارنده در قسمت

 کاملاً سخت شده باشند. 

 های رابط بایستی توسط پيمانکار تهيه و نصب شود لولهای که آزمایش میدر انتهای هر قطعه

 شده باشند. 

یابی و با بریدن اد فشار هوا حرکت نکنند باید محلهای تميز کننده که در خط لوله گير کنند و با ازدیپيگ

تميز کننده شده است باید بریده و با  پيگلوله بيرون آورده شوند. قسمت صدمه دیده لوله که باعث توقف 

 یک تکه لوله جدید در محل جوشکاری شود.

 

 خط لوله  24خشک کردن -6-4-13

های ها، نياز به خشک کردن دارند. روشخطوط انتقال گاز طبيعی، جهت جلوگيری از تشکيل هيدرات

 عمول خشک کردن خط لوله عبارتند از: م

  خشک کردن با هوای فوق خشک 

 خشک کردن با متانول 

 )خشک کردن با یک گاز خنثی )نيتروژن 

 سندبلاست داخلی خط لوله 

 خشک کردن با گاز طبيعی 

  خشک کردن با مکش 

ترکيبات قابل انفجار ای که در روش خشک کردن با استفاده از متانول وجود دارد تشکيل مساله نگران کننده

توان از یک گاز خنثی شود. به این خاطر میباشد چرا که از گاز یا هوا برای جابجایی متانول استفاده میمی

مانند نيتروژن به عنوان حائل بين گاز یا هوا و متانول استفاده نمود. هر چند، تعداد زیادی خط لوله بدون 

متانول به شدت سمّی و خورنده -اند. ترکيب هواموفقيت خشک شدهاستفاده از محافظی مانند نيتروژن با 

 است. 
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صورت گيرد. در صورت استفاده از گاز  استفاده شدههایی برای دفع صحيح متانول بينیبایست پيشمی

طبيعی به عنوان حامل متانول، باید مقداری از گاز خط لوله سوزانده شود، تا از عدم وجود متانول در گاز 

 ان حاصل شود. اطمين

باشد و امکان فرستادن گاز به برداری میبعد از تکيمل فرآیند خشک کردن و تثبيت آن، خط لوله آماده بهره

 خط لوله وجود دارد. 

 

 موارد زيست محيطی مرتبط با تست هيدرواستاتيک -6-5

موارد زیر تواند شامل بطور کلی مسائل زیست محيطی که در عمليات تست هيدرواستاتيک وجود دارد می

 باشد: 

 :دفع آب کثيف لوله، ممکن است مشکلاتی را )با توجه به محل( ایجاد کند. معمولا  آلودگی آب

ماند. اگر شوند و آب تميزی باقی مینشين میها در آب ساکن و پس از یکساعت تهزنگارها و نخاله

 ری آب این مشکل را حل کرد. توان با بکارگيری مخازن نگهدااستفاده از این آب مورد قبول باشد، می

زدگی باشد، قبل از تخليه شود اگر آب داخل خط دارای پوسته حاصل از نورد یا زنگتوصيه می

 جداسازی آنها انجام پذیرد. 

آب چه به مواد شيميایی آلوده شده باشد یا نشده باشد نباید بدون اخذ اجازه از اوليای امور محلی 

کش گشت داده شود. آب درون خط اگر دارای مواد شيميایی باکتریبه جریانات آبی یا دریاچه بر

 های پساب تخليه شود. باشد نباید به جریانات آبی یا سامانه

سازی مواد بازدارنده از خوردگی، هيدرازین دفع مناسب آب آزمایش باید شامل حذف یا خنثی

2(2NH آمونياک یا آهن مغناطيسی از آب آزمایش قبل از تخليه آن به محيط باشد به نحوی که از ،)

 آلودگی رودخانه، زراعت یا حيات وحش جلوگيری گردد. 

 :ریزی و ریزش مواد هيدروکربنی قابل مشاهده باشند. کليه تجهيزات باید فاقد روغن آلودگی خاک

های ایست جلوگيری شده و در صورت آلودگی خاکباز آلودگی خاک به مواد هيدروکربنی می

های دهان گشاد( نگهداری آوری و در ظروف مناسب )مانند بشکهبایست جمعسطحی، آنها را می

بایست به مراکز مجاز ضایعات ها پس از رسيدن به مقدار مشخصی در انبار ضایعات میکرد. این خاک

 ویژه تحویل داده شوند. 

توان از صفحات فلزی پخش کننده و یا منظور جلوگيری از فرسایش خاک می زدایی بهدر زمان آب

 های علف خشک استفاده نمود. بسته

ریزی از های مورد استفاده بایستی مجهز به سينی ریزش مایعات بوده تا در صورت روغندستگاه

 آوری باشد. نفوذ آن به خاک جلوگيری و قابل جمع
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 دار سالم جمعهای درببایست در بشکهروغن مستعمل تجهيزات می :استفاده شدههاي روغن-

بایست ها در محل کار میآوری شده و به انبار ضایعات منتقل و نگهداری شوند. از تجمع این بشکه

ای باشد که امکان آلودگی خاک وجود بایست بگونهها میجلوگيری گردد. زیر محل قرار دادن بشکه

 باشد.  مقدورآوری آن به راحتی تن روغن امکان جمعنداشته و در صورت ریخ

بایست درون سينی فلزی بر روی زمين صاف و هموار قرار گيرند. باید اطمينان حاصل ها میبشکه

-های مستعمل را به خارج از مجتمع حمل و نقل میشود که هر شخص حقيقی یا حقوقی که روغن

ده و مطابق با الزامات زیست محيطی و قوانين ملی یا های مورد نياز بوکند دارای کليه گواهينامه

 دهد. محلی این کار را انجام می

-های مستعمل نباید روی زمين ریخته و یا بعنوان فرو نشاننده گردو غبار استفاده شوند. روغنروغن

-الههای سوخت به هيچ وجه نباید همراه با پسماندهای عادی دفع شوند. قرار دادن آنها همراه با زب

کردن در محيط زیست های عادی و دفن یا رهاهای عادی، انتقال به محل تخليه یا مراکز دفع زباله

 باشد. پيرامون ممنوع می

آوری شوند. های مخصوص )پلاستيکی و یا فلزی( جمعبایست درون بشکههای سوخته میروغن

درب مناسب و محکم باشند. بدنه آنها ها باید دارای ها باید دارای برچسب مناسب باشند. بشکهبشکه

-زدگی شدید و پوسيدگی بوده و نشتی نداشته باشند. همچنين درب آنها نيز میباید فاقد زنگ

ای باشد که در صورت افتادن بشکه، از محل درب نشتی نداشته باشد. برگه اطلاعات بایست به گونه

 شده باشد. ها نصب بایستی در محل قرار گرفتن بشکه 25شيميایی مواد

های سطحی و های سوخته بر زمين، آباز سوزاندن روغن سوخته جلوگيری شود. از ریختن روغن

 منابع آب نيز بایستی جلوگيری شود. 

های لازم جهت نقل و انتقال مواد به کارکنان ارائه شود. نگهداری در انبار بصورت موقتی آموزش

 بایست به مراکز بازیافت تحویل گردند. حد معينی میبوده و پس از رسيدن مقادیر تجمع یافته به 

بایست در بایگانی ها و فيلترها و مقادیر تحویل شده به وی میقرارداد انجام شده با خریدار روغن

 موجود باشد.  HSEاسناد 
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25 Material Safety Data Sheet (MSDS)/Safety Data Sheet (SDS) 
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 مورد نياز جهت انجام تست هيدرواستاتيکاي از تجهيزات نمونه -3 شکل

 

 

 نمايی از تست هيدرواستاتيک -4 شکل
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 نمايی از پمپ پرکننده خط -5 شکل

 

 

 هامحل قرار گرفتن دماسنج -6 شکل
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 (spill trayسينی ريزش )دو نمونه از  -7 شکل
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