
  فصل پنجم

  اجرای سیستم لولھ کشی گاز  طبیعی  

  کلیات  5-1- 17
  انشعاب هاي فرعی  5-1-1- 17

  . تمام انشعاب هاي  فرعی باید  با استفاده از اتصاالت استاندارد گرفته شود
  

  محفظه تجمع ذرات داخلی  لوله  5-1-2- 17
باشد، باید در پایین ترین قسمت ان یک ) طبقه یا بیشتر  5ساختمان هاي ( متر یا بیشتر  15در مواردي که طول لولۀ باال روندة 

سانتی متر باشد تا ذرات داخل لوله در این محفظه جمع شده و باعث   15سه راهی نصب شود که طول قسمت پایین آن حداقل 
  . این سه راهی باید با درپوش از نوعی جوشی مسدود شوددهانۀ زیر. مسدود شدن مسیر نگردد

  
  خم کردن لوله  5-1-4- 17

براي تغییر دادن مسیر مستقیم  لوله هاي فوالدي باید از اتصاالت مناسب و استاندارد استفاده نمود،  در صورتی که خم کردن وله 
  : در محل نصب اجتناب پذیر باشد ، رعایت شرایط زیر الزامی است

  . خم کاردن لوله  فقط باید با استفاده از دستگاه لوله خم کن انجام شود )الف
  . خمیدگی لوله باید کامالً صاف و عاري از هر گونه چین خوردگی، ترك خوردگی  و یا سایر معایب مکانیکی باشد) ب
زدیکتر به خط میانی این خط جوش طولی در لوله هاي درزدار در محل خم باید روي یکی از سطوح  جانبی خم و هرچه ن) پ

  . سطح قرار گیرد به طوري  که کمترین تنش کنشی و فشاري به آن وارد  شود
  . درجه باشد 90قوس خمیدگی لوله نباید بیشتر از )ت
  برابر قطر خارجی لوله باشد  6شعاع انحناي قسمت داخلی خمیدگی  نباید کمتر از ) ث
نباید هیچ گونه خط جوش محیطی وجود داشته باشد بلکه وسط خمیدگی باید از در قسمتی از لوله که خم می شود نه تنها )ج

  . برابر قطر اسمی لوله فاصله داشته باشد 20نزدیکترین نقطه اتصال لوله به لوله یا اتصال دیگر حداقل 
  

  الزامات اجراي سیستم لوله کشی گاز  5-2- 17
  شین کنتور انلولۀ ج 5-2-1- 17

وله کشی گاز باید در محلی که براي نصب کنتور در نظر گرفته شده است، یک قطعه لوله با مهره و در زمان اجراي سیستم  ل
ماسوره یا فلج روي سیستم لوله کشی نصب شود تا در زمان نصب کنتور در این محل، مشکلی   از نظر لوله کشی پیش نیاید به 

  . این قطعه لوله جانشین کنتور گفته می شود



 
  فاصله ابتداي لوله کشی از انتهاي شیر قبل از رگالتور 1-5- 17شکل 

  

  کلکتور  5-2-2- 17
اخذ انشعابات به صورت مستقیم  بدون استفاده از اتصاالت استاندارد  . کلکتور باید با استفاده از اتصاالت  استاندارد ساخته شود) الف

  . از لوله گلکتور ممنوع است
  . اي باز و در هر حال باید داراي براي تهویۀ طبیعی  باشد محل نصب کلکتور حتی االمکان در فض) ب
  . نصب شیر قفلی برنجی روي هریک از انشعابات خروجی از کلکتور قبل از کنتور الزامی است) پ
  

  شیرها -5-2-3 - 17
  کلیه شیرهاي مصرف باید در موق بارزسی سیستم لوله کشی نصب شده باشند ) الف 

با استفاده از تبدیل مجاز می ) اینچ  4تا  2( میلی متر  100تا  50بر روي لولۀ یا قطر )  اینچ  3( میلی متر  50نصب شیر ) ب
  . باشد

براي دستگاه هاي  گازسوزي که مابین قفسه بندي قرار می گیرند شیر انشعاب  باید طوري نصب شود  که باالتر از ارتفاع )  پ
  ه گاز سوز قرار نگیردقفسه ها باشد و مستقیماً در باال یا پشت دستگا

در مورد دستگاه هاي گازسوزي که به طور مستقل نصب می شوند از قبیل بخاري، ابگرمکن و همپچنین در صورتی که اجاق )ت
گاز خارج از قفسه بندي قرار گیرد، شیر انشاب باید در محلی غیر از پشت دستگاه گازسوز که به راحتی قابل دسترسی باشد، نصب 

  شود 
  . ي مصرف  نباید داخل  کابینت و یا محفظه دربسته قرار گیردشیرها) ث
 10در محل هایی که شیرگاز در مجاورت کلید و پریز  برق، جعبۀ  تقسیم، جعبۀ فیوز قرار می گیرد شیر گاز باید در اتفاع  ) ج

سانتی متري از آنها نصب شود اگر شیر اجباراً در زیر کلید یا پریز قرار گیرد 10سانتی متر باالتر از کلید یا پریز و یا در فاصلۀ افقی 
  . سانتی متر فاصله ضروري است  50رعایت حداقل 



سانتی متر  10نصب شیر گاز در تراز پایین تر از تراز ذکر شده و پایین تر از ارتفاع کلید و پریز در صورتی مجاز است که حداقل ) د
  . فاصلۀ افقی از لبۀ کلید و پریز داشته باشد

  
  لوله ها  5-2-4 - 17
، چهارچوب  در، پنجره و یا شیشه   به صورت تقاطع عبور می کند باید از غالف در مواردي که لوله از داخل دیوار، کف، سقف)پ

  . غیر فلزي استفاده شود
در مواردي  که حفظ فاصلۀ فوق  امکان پذیر نباشد، باید روي . سانتی متر باشد  5فاصۀ لولۀ روکار تا لولهه هاي آب باید حداقل )ت

  . چی نمودنوارپی) 52و  -5 -17( لولۀ گاز را طبق بند 
کانال هاي قائم یاا افقی ساختمان که لولۀ گاز از آنها عبور می کند ، باید به هواي آزاد راه داشته باشد و یا امکان تعویض طبیعی )ث

  . هوا  در آن به ترتیبی پیش بینی  شود که  گاز در آنها جمع نشود
  . عبور لولۀ گاز ازداخلکانال مربوط به هواکش، آسانسور ، دودکش، تهیوه و امثال آن مجاز نیست) ج 

  . لولۀ گاز نباید  با سیم و کابل برق داخلی و خارجی ساختمان تماس داشته باشد) چ
  . سانتی متر باشد  5فاصلۀ سیم روکار، کلید و پریز برق با هللا هاي گاز باید حداقل ) ح 
  . سانتی متر باشد 5ارتفاع  آن از کف باید حداقل . ر صورتی که لولۀ انشعاب مشعل از کف موتور خانه عبور نمایدد) خ
در لوله کشی هاي افقی و قائم روکارکه در معرض تغییرات حرارت  قابل توج قرار می گیرند باید پیش بینی هاي کافی براي ) د

  . یدمقابله با انقباض و انبساط لوله به عمل آ
در صورتی که لوله در معرض  ضربه هاي فزیکی قرار داشته باشد، باید با استفاده از حفظ مقام از وارد آمدن ضربه به لوله ) ذ

  . جلوگیري نمود
در صورتی که لوله در معرض بارهاي خارجی اضافی قرار گیرد، باید با استفاده  از غالف فلزي دو سایر باالتر،  از وارد آمدن ) ر

همچنین دو سر غالف باید با . فضاي بین لول و غالف باید با مواد عایقی مانند قیر پر شود. هاي اضافی به لوله جلوگیري نمودبار
  . استفاده از الستیک مسدود گردد

گاز باالتر در صورتی که لولۀ. عبور لولۀ گاز به صورت افقی از پشت دستگاه گازسوز باید از ارتفاعی  پایین تر آز سطح شعله باشد)ز
  . سانتی متر از سطح شعله فاصله داشته باشد 50از دستگاه سوز قرار گیرد، بتیئ  حداقل 

در صورتی که لوله کشی گاز به منظور رسیدن  به نقاط مصرف از روي بام عبور  کند، محل عبور لوله در روي بام باید به نحوي )  ژ
بور و مرور  نباشد  و در صورتی که احتمال تماس طوالنی لوله بر اب باران و باشد که در معرض برخورد با اجسام خارجی و مسیر ع

  . برف وجود دارد باید بیش بینی هاي الزم براي جلویگیري از زنگ زدگی  لوله به عمل آید
آمیزي لوله  چنانچه لولۀ گاز از سقف کاذب عبور نماید کلیه اتصاالت باید از نوع جوشی بوده و رنگ آمیزي  آن مطابق رنگ)  س

انجام گیرد و پیش بینی جرین هواي  7-2 -5 - 17هاي  روکار انجام گیرد همچنین مهاربندي آن مطابق شرایط مذکور در بند  
  . ازاد جهت عدم امکان جمع شدن  گاز در آنها صورت گیرد

  . عبور لوله گاز از سقف  کاذب حمام و مناطق مرطوب مانند سونا ممنوع می باشد) ش
  

  ) نقاط انتهایی( نقاط مصرف  5-2-5 - 17
بر ریو تمام سرهاي انتهایی  لوله ها باید یک شیر نصب گردد و دهانۀ خروجی این شیرها با در پوش هاي دنده اي  مسدود شوند 

  . نند که با باز کردن شیر، گاز نتواند از آنها نشت کند و تا وقتی که دستگاه هاي گازسوز  به آنها متصل نشده است مسدود بما
  

  محل نقاط انتهاي لوله کشی  5-2-6- 17



  . نقط  انتهاي در لوله کشی رو کار باید در محل خود توسط پست هاي فلزي  به دیوار محکم گردد) الف
  . نقاط انتهایی نباید در پشت درها واقع شود) پ 
  . نقاط انتهاي نباید در پشت دستگاه هاي گاز سوز واقع شود) پ
  

  و نقاط اتکاي لوله کشی  پایه ها 5-2-7- 17
لوله کشی گاز در ساختمان باید به ترتیب مناسبی در فواصل معین محکم و استوار  شده باشد براي این کار باید از پست هاي 

  . فلزي مخصوص لوله   و متناسب با قطر ان با استحکام  کافی و با سطح   اتصال عایق  استفاده کرد
به لولۀ دیگر و لوله به اسکلت  فلزي  ساختان و یا به اجزاي  فلزي غیر ثابت به طورمستقیم  بستن با جوش دادن یک لوله) الف

  . مطلقاً ممنوع است
  . بیشتر باشد 3-3- 5- 17حداکثر فاصله بین نقاط اتکاي بست پایه اي  در لوله کشی نباید از مقادیر جدول ) ب
  

  لوله کشی روکار  5-3- 17
برداشتن  یا جابه جا کردن . ر دسترس است که دسترسی به ان مستقیم باشد و نیازي به باز کردن لوله کشی گاز وقتی روکار یا د

  . هیچ مانعی نباشد
  . عمل شود) 1-5-5 -17بند ( در لولۀ کشی روکار براي حفاظت لوله و اتصاالت به روش  رنگ امیزي طبق  5-3-2 -17
استفاده از اتصالت دنده اي  مجاز نیست چنانچهدر قسمتی از لوله کشی داخلی، استفاده از اتصاالت دنده اي  5-3-3- -17

و استاندارد  ملّی  4-5- 4 -17به تشخیص مهندس  ناظر اجتناب پذیر باشد، رعایت جدول ) اینچ  2( میلی متر  50حداکث تا قطر 
  . الزامی است 1798

  
  ی توکار لوله کش 5-4- 17

  . لوله کشی تو کار آن است که براي دسترسی به ان باز کردن دریچه و یا برداشتن مانعی الزم باشد
  . در اجراي لوله کشی تو کار فقط باید از اتصالت فوالدي جوشی بدون درز و با روش جوشکاري برق استفاده شود5-4-1 -17
 -17به منظور جلوگیري از زنگ زدن  لوله هاي توکا رو محافظت آنها در برابر خوردگی، باید این لوله ها را مطابق بند  4-3 - 5 17
  . عایق نمود 3 -5 -5

 در صرتی که لوله هاي گاز با سایر لوله هاي تأسیساتی و کابل برق در یک کانال افقی با قائم قرار گیرند، باید لوله 5-4-4 -17
و ) 7-3-5-17(انتی متر با سایر لوله ها و کابل برق فاصله داشته باشد مهار این لوله هاطبق بند  10هاي گاز حداقل به فاصلۀ  

با رعایت ضوابط مربوط به لوله هاي  روکار باشد و کانال باید به هواي ازد راه داشته باشد، یا ) 1-5-5-17( رنگ آمیزیان طبق بند 
  . ر آن پیش بینی  شودامکان تعویق هوا د

در صورتی کهه امان نفوذ آب به داخل کانال وجود داشته باشد، باید  اطراف کانال را قیر گونی و لوله را عایق پوشی  17-5-4-5
  .نمود که کانال باید شیب داه شد و براي تخلیه آب در انتهاي کانال پیش بینی  الزم به عمل آورده شود

در داخل کانال افقی مستقل  قرار داشته باشد پس از عایق کاري باید این کاال با ماسۀ خشک پر  چنانچه لولۀ گاز 17-5-4-6
  . شود
  . عبور لوله هاي توکار از داخل  و یا دهانۀ چاه آب و فاضالب ممنوع است 17-5-4-7
نال و پر کردن ن با ماسه طبق بند محل بور لوله زیر کف پارکینک یا نقاطی که اتومبیل عبور می کند باید یا حفر کا 8- 4 -5 -17
محافظت شود تا از ورادر آمدن فشار مستقیم  و یا لرزش ناشی  ) ر 4-2- 5- 17( و یا نصب غالف فلزي طبق  بند ) 4-9 -5 -17( 

  ن جلوگیري گردد ااز عبور اتومبیل بر 



د که پس از ریختن خاك نرم حداقل به سانتی متر باش 40عمق لوله هاي توکار در حیاط و امثال آن باید حداقل  17-5-4-10
سانتی متر روي لوله، یک ردیف موزاییک قرار داده شود و سپس روي موزاییک تا سطح  15سانتی متر زیر لوله و  10ضخامت 

  . زمین با خاك ممولی پر و کف سازي شود
آن را با ماسه پر نمود، باید داراي تهویه بوده و اگر لولۀ گاز با سایر لوله ها در کنال مسترکی قرار دارد که نمی توان  12- 17-15-4

  . به هواي آزاد مرتبط باشد
در مواردي که لوله به طور قائم از سقف  عبور می کند، نصب غالف با قطر یک اندازه بیش از قطر لوله الزامی  است و  17-5-4-14

  . دولتهاي غالف باید با الستیک مسدود شود
  ) پوشش لوله ها  (عایق کاري لوله ها  17-5-5
  عایق کاري لوله هاي روکار  1 -5-5 -17

لوله هاي که روکار نصب می شوند باید ابتدا چربی زدایی و رنگ زدایی گردیده و سپس با یک  الیه ضد رنگ و یک الیه رنگ 
  . روغنی رنگ آمیزي  شوند

  عایق کاري لوله هاي توکار  5-5-2 -17
  . تدا باید چربی زدایی و رنگ زدایی شده و سپس با رعایت  مراحل زیر نوارپیچی شوندلوله هاي که توکار نصب می شوند اب

قبل از اقدام به نوار پیچی  باید سطح لوله  پرایمر زده شود پرایمر قبل از مصرف باید در ظرف  کامالً  هم زده شود و پس از )  الف
  . پایان پرایمر  زنی نیز درب آن محکم بسته شود

درجه سانتی گراد باشد + 5ی در هواي بارانی، مه سنگین، در گرد و غبار و یا در شرایطی که دماي محیط پایین تر از پرایمر زن)ب
  . مجاز نیست 

باید نوارپیچی ) تا حدي که اگر به آهستگی  به ان انگشت زده شود، اثر انگشت بر روي آن نماند ( پس از خشک شدن پرایمر ) پ
  درصد عوض دور قبلی بپوشاند  50انجام شود و بهاین ترتیب که هر دو نوار درصد  50با رویهم پیچی  

درصد از عرض نوار  5/0نوارپیچی  باید با زاویه و با کشش دست یکنواخت انجام شود به طوري که در هنگام نوارپیچی  بیش از ) ت
  . کاسته نشود 

  .  وار جدید باید  حداقل یک دوره بر روي نوار قبلی پیچیده  شوددر صورتی که حلقه نوار در هنگام نوار پیچی به پایان برسد ن)ث
  . در محل اتمام نوار پیچی باید نوار سه دور روي هم پیچیده شود) ج
  . در صورتی که نوار پیچی  باید نوار  سه دور روي هم پیچیده شود) ج
در صورتی که نوار پیچی  لوله قبل از جوشکاري  انجام شده باشد باید نوارپیچی سرجوش ها و اتصاالت به وسیلۀ نوار نرم ) چ

  . مخصوص سر جوش ها و اتصاالت انجام شود
الیه اضافه انجام  در صورت عبور لوله از نقاط مرطوب و با عبور از نقاطی که در تماس با آب قرار می گیرد، باید  نوارپیچی با یک) ح

  درصد صورت گیرد  50شده و جمعاً دو الیه نوارپیچی یا رویهم پیچی 
  

  تعمیر عایق کاري  3-  5-5- 17
در صورت وارد آمدن صدمه به نوار پیچی  باید نوار قسمت آسیب دیده  به صورت دو تا دور از لوله باز گردد سپس  سطح لوله به 

  . ف تمیز و پرامیر زده شده و مجدداً نوراپیچی  گرددسانتی مرتر از هر طر 5اضافه حداقل 
  

  جوشکاري  5-6- 17
  کلیات  1- 5-6- 17



این بخش شامل جوشکاري برقی به روش دستی می باشد  که براي جوشکاري لوله ها و اتصاالت فوالدي مورد استفاده قرار می 
  . و کنترل کیفیت و بازرسی از جوش ها بر اساس الزامات این بخش باشد  API 1104گیرد روش جوشکاري  باید بر مبناي 

  جوش لب به لب 17-5-6-2
  

 
  طرح اتصال در جوش لب به لب 2-5- 17شکل 

  
براي جوشکاري لوله  هاي فوالدي با یکدیگر یا با اتصاالت  فوالدي باید از جوش لب به لب استفاده شود لوله هایی که به صورت 

  . آماده سازي شوند 1-6- 5- 17داده می شوند  باید مطابق با شکل  لب به لب جوش
  آماده سازي براي جوشکاري  3- 5-6 -17
قبل از شروع جوشکاري باید لبۀ لوله ها و اتصاالت به وسیلۀ برس دستی  یا برقی تا حد براق شدن از مواد زاید مانند زنگ ، ) الف

  چربی ها و کثافات تمیز گردد
لوله با دستگاه لوله بر بریده شده باشد، قبل از شروع جوشکاري  طوقه ایجاد شده در داخل لوله باید به وسیلۀ   در صورتی که) ب 

  . برقو یا سوهان گر کامالً برداشته شود
ن لوله اختیاري  است و می توا   میلی متر باشد، یخ زدن  لبۀ  3در مورد جوش لب به لب اگر ضخامت لوله یا اتصال کمتر از ) پ

  . به وسیلۀ سوهان یا سنگ  سمبادة برقی پخ مالیمی بر روي لبه ایجاد نمود
پس از هم راستا کردن لوله ها باید باید دو سر لوله را در گیره هم ترازي قرار داده و  پاس یک جوش را تا حد امکان با استفاده ) ت

  . از گیره انجام داد
  بعد از جوشکاري هر پاس و قبل از شروع پاس بعدي، باید سرباره و ناخالص هر پاس جوشی را با سنگ زدن برطرف نمود ) ث
لوله هایی که سر انها دو پهن شده باشد، قبل از جوشگاري باید سر آنها را کامالً گرد نمود براي این کار حتی االمکان از چکش ) ج

  . لزوم باید قست آسیب دیدة لوله بریده شود  لوله خوددکاري گردد و در صورت
  

  کنترل کیفیت جوش 6-4 -5 - 17
  .  کلیه جوش هاي لوله ها و اتصاالت را باید کامالً از نظر ظاهري کنترل  نمود جوشی قابل قبول است )الف



رسی نفوذ ریشه جوش و بارزسی و کنترل کیفیت جوش ها باید به وسیلۀ مهندس ناظر انجام شود و در صورت لزوم جهت بر) ب
در صورتی که کیفیت جوشکاري مورد تأیید مهندس ناظر نباشد . عیوب داخلی نمونه هایی از جوش هاي انجام شده بردیده شود

  . باید از ادامه کار جوشکار جلووگیري شود
  . جوش هایی که به وسیله مهندس ناظر  معیوب تشخیص داده شوند  باید بریده شده و مجدداً   جوشکاري  شوند) پ
  

  معایب ظاهري جوش  5- 5-6- 17
  شیار پاي جوش )الف

 -17شکل ( شیار ایجاد شده در اثر ذوب فلز پایه  و در مجاورت تاج یا ریشۀ  جوش است که به صورت پر نشده باقی مانده باشد 
  . این بخش ذکر گردیده است) ذ( حد قبولی این عیب در بند )  الف 5-6-2
  تخلخل )ب

تخلخل فضاي به جا مانده از گاز هاي محبوس شده در جوش می باشد که در خالل مرحلۀ انجماد  به صورت حفره باقی می ماند 
صخامت لوله بیشتر  4/1صورتی که قطر هر حفره از  این حفره ها عموماً به شکل کروي به صورت منفرد و یا مجتمع می باشند در

  میلی متر باشد قابل قبول نمی باشد  5باشد و یا قطر هر مجتمع آنها بیش از 
  ناخالص سرباره اي ) ب

سرباره مواد غیر فلزي به جا مانده در جوش می باشد ناخالصی سرباره اي یا به صورت جدا جدا و یا به صورت خطوط سربارة 
  . می باشد API 1104حدودقبولی این عیب بر طبق استاندارد . حوش مشاهده می شود کشیده در

  ترك ) ت
ترك عمدتاً در اثر سرد شدن سریع جوش به وجود می آید  تعمیر جوش ترك دار مجاز نیست  و هیچ نوعی ترکی در جوش قابل 

ك هاي ستاره اي که در نقطۀ پایانی جوش به وجود جوش معیوب  باید بریده شده  و مجدداً جوشکاري گردد تر. قبول نمی بشد 
  . می آید  باید به وسیلۀ سنگ زدن بر طرف گردد

  سوختگی ناشی از قوس الکتریکی ) ث
در نقاطی که الکترود با اهرم اتصال منفی با سطح لوله تماس پیدا کند، سوخگی ناشی از قوس الکتریکی به وجود می آید و اگر 

  باشد، قابل قبول نمی باشد و باید ان قسمت از لوله بریده شده و مجدداً جوشکاري گرددمنجر به ذوب موضع شده 

  
  قطبیعت مثبت و معکوس 3-5- 17شکل 

  تورق در فلز پایه ) ج



اگر در لبۀ خطوطی ناشی از جدایی سطوح و یا دو پوسته بودن فلز پایه مشاهده گردد قابل قبول نبوده و باید سر لوله تا محل رفع 
  . عیب بریده شود

  نفوذ بیش از حد ) چ
باشد  میلی متر 3این عیب در اثر نفوذ بی از حد ریشۀ جوش ایجاد می شود در صورتی که نفوذ جوش در سرتاسر جوش بیش از 

  . قابل قبول نبوده و باید جوش بریده شود
  عدم نفوذ جوش ) ح

طول جوش  8/1سانیت متر با  5/2در صورتی که مجموع طول این عیب بیش از . این عیب در اثر پر شدن ناقص ریشۀ جوش است
  . قابل قبول نبوده و باید بریده شود)  هر کدام که کمتر باشد ( باشد 

  ذوب ناقض در جوش ) خ
ناپیوستگی ایجاد شده بین جوش و فلز پایه است که به سطح یا ریشۀ جوش باز شده باشد  و یا ناپیوستگی  به وجود آمده بین الیه 

  هاي جوش با یکدیگر و یا بین جوش و فلز پایه است حد قبولی این عیب مانند بند قبل است
  عدم یکنواختی تاج جوش ) د

  . واري سطح  جوش، انحراف تاج جوش و یکنواخت نبودن آن در سر تا سر جوش می باشدعدم یکنواختی تاج جوش از قبیل ناهم
  قبولی شیار پاي جوش ) ذ

  : میزان کاهش ضخامت  لوله که در اثر شیار پاي جوش ایجاد می شود محدود به اندازه هاي زیر است
  . قابل قبول  استدرصد ضخامت لوله تجاوز نکند، با هر طولی   6در صورتی که عمق شیار از ) 1
طول جوش هر کدام  6/1سانتی متر یا  5ن از آدرصد  ضخامت لوله باشد، در صورتی که طول   5/12تا  6اگر عمق  شیار بین ) 2

  . کمتر است، تجاوز نکند، قابل قبول است
  . نمی باشددرصد ضخامت  لوله تجاوز کند، طول آن هر قدر هم که باشد، قابل قبول  5/12اگر عمق شیار  از ) 3
  

  تعمیر معایب  6 -6 -5 - 17
  . تعمیر معایب با نظر و تأیید مهندس ناظر مجاز می باشد

  
  صالحیت جوشکار 7- 5-6- 17
جوشکاري  باید توسط جوشکاران صالحیت داري انجام شود که داراي پروانۀ مهارت فنی معتبر  در جوشکاري لولۀ گاز باشد   

ر پروانه  مهارت فنی جوشکار را به عهده داردمهندس  ناظر مسئولیت کنترل  اعتبا  
 

 

 

 

 

 

 تست



 
.سانتیمتر فاصله افقی از کلید یا پریز باشد..... سانتیمتر باالتراز کلید یا پریز  و یا  با فاصله ..... شیر گاز حداقل  – 7  

5 - 10  - )د                  10  - 10  - )ج                      10   -  5   - )ب                            5 – 5 - )الف  
ج -) 3ـ  2ـ  5ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 3(جواب ـ گزینه   

 
اینچ و نیز حداقل فاصله مرکز خمیدگی با نزدیکترین اتصال به  1طول شعاع انحنا قسمت خمیدگی لوله گاز با قطر  - 1

 ترتیب چند سانتیمتر است؟
   100و    20 - )د                 50و    15  -)ج                100و   15  -)ب        50و  20  –)الف

پ و ج -) 4ـ  1ـ  5ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 3(جواب ـ گزینه   
 

؟.فاصله داشته باشد اکر شیر گاز زیر کلید یا پریزاجرا شود حداقل چند سانتیمتر با آنها باید – 8  
  50  -)د              40  - )ج          20  -)ب             10 - )الف

ج -) 3ـ  2ـ  5ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 4(جواب ـ گزینه   
 

  سانتیمتري  دستگاه باید باشد؟..........  عبورلوله گاز از باالي دستگاه گازسوزحداقل در ارتفاع  – 12
 25   –)د                  50   – )ج       75  - )ب       100  –)الف 

ز -) 4ـ  2ـ  5ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 3(جواب ـ گزینه   
 

؟ فاصله انشعاب لوله مشعل از کف موتورخانه باید چقدر باشد  -  13   
  سانتیمتر   10حداکثر    –)ب                            سانتیمتر   5حداقل  - )الف
سانتیمتر  10حداقل     –)د                              سانتیمتر  5حداکثر     -)ج  

خ -) 4ـ  2ـ  5ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 1(جواب ـ گزینه   
 

؟سانتیمتر باید باشد..... حداقل فاصله ي لوله گاز روکار تا لوله هاي آب  – 14  
  20 –)د                   15  –  )ج               10  -  )ب           5    – )الف

ت -) 4ـ  2ـ  5ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 1(جواب ـ گزینه   
 

.دسانتیمتر باش.....فاصله سیم روکار، کلید و پریز برق با لوله هاي گاز باید حداقل  – 15  
   5   –)د                         10  – )ج                  15          -)ب                     20    –)الف 

ح -) 4ـ  2ـ  5ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 4(جواب ـ گزینه   
 

  عمق دفن لوله گاز در داخل کانالی که مسیر عبور بار ترافیکی یا ماشین آالت سنگین است – 19
بستگی به وزن ماشین آالت  دارد   )د   مطابق با استاندارد است  )ج   چهل سانتیمتر است )ب   یک متر است)لفا  

) 9ـ  4ـ  5ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 1(جواب ـ گزینه   



 
چقدر باشد ؟ بایدگاز  اینچ 2 کشی درلولهپایه   یاحداکثر نقاط اتکا بست  – 20  
  5  – )د                     4/   5  – )ج                  3  - )ب             1 /  5  – )الف

) 3ـ  3ـ  5ـ  17(مبحث هفدهم  ـ جدول . پاسخ صحیح است) 2(جواب ـ گزینه   
 

است ؟چه کسی مجاز  تاییدحداکثر قطر لوله فوالدي با اتصاالت دنده اي چند اینچ و در چه نوع لوله کشی و با  –21  
  و لوله کشی توگار و  تایید ناظر  اینج 4  -)ب      مجري تاییدو  اینچ  و لوله کشی توگار 2 –)الف 
اینچ  و لوله کشی روگار وتایید مجري 4  – )د                 اینچ  و لوله کشی روگار وتایید ناظر 2  – )ج   

) 3ـ  3ـ  5 ـ 17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 3(جواب ـ گزینه   
 

کدام عبارت نادرست است؟ - 23  
.سانتیمتر از سایر لوله هاي تاسیسات و کابل هاي برق باید فاصله داشته باشد 10لوله گاز توکار در کانال تاسیسات  - )الف  
.تالقی لوله گاز توکار با سایر لوله هاي تاسیسات با عایق حرارتی بالمانع است -)ب  
.از روي کابل برق با غالف پی وي سی انجام می شود عبور لوله گاز توکار -)ج  
.عبور لوله گاز توکار از کف پارکینگ تحت هر شرایط بالمانع است -)د   

) 13ـ  4ـ  5ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 4(جواب ـ گزینه   
 

عبور لوله گاز با سایر لوله ها در یک کانال مشترك - 24  
  .با رعایت فاصله مجاز است  -)ب     .مجاز نیست - )الف
در صورت عبور حتما باید کانال را با ماسه پر کرد  -)ج  
.در صورتیکه داراي تهویه و  با هواي ازاد مرتبط باشد مجاز است  -)د   

) 12ـ  4ـ  5ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 4(جواب ـ گزینه   
 

در پرایمر زنی کدام مورد صحیح است؟ -  26  
  مجاز نیست+  oC 5در دماي پائین تر از   -)ب    .مجاز نیست+  oC 5در دماي باالتر از  - )الف

   .دما در نوار پیچی موثر نیست -)د               .مجاز است+  oC 5در دماي پائین تر از  -)ج.
ب- ) 2ـ  5ـ  5ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 2(جواب ـ گزینه   

 
؟ استاندارد جوش در لوله کشی گاز کدام است  – 29  
       ASME IIIV–)د         ASME B 31,3      – )ج      DIN 2632       -   )ب    API 1104 – )الف

) 1ـ  6ـ  5ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 1(جواب ـ گزینه   
 

  چه ضخامتی اختیاري است ؟دن لوله گاز در جوشکاري برقی به روش دستی تا زپخ  – 30
میلیمتر 1  – )د              میلیمتر  2  – )ج                    میلیمتر  3 - )ب                   میلیمتر 4 – )الف   



پ-) 3ـ  6ـ  5ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 2(جواب ـ گزینه    
 

گردد؟در جوشکاري کدام موارد باید رعایت  -36   
میلیمتر باشد پح زدن لوله اختیاري است 3در جوش لب به لب اگر ضخامت لوله یا اتصال کمتر از  - )الف  
در صورتی که دستگاه با لوله بر، بریده می شود قبل از جوشگاري طوقه ایجاد شده در داخل لوله باید به وسیله برقو یا سوهان  -)ب

.گرد کامال برداشته شود  
.کاري باید لبه لوله ها واتصاالت به وسیله برس دستی یا برقی  تا حد براق شدن از مواد زائد تمیز گرددقبل شروع جوش )ج  
همه موارد فوق -)د   

) 3ـ  6ـ  5ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 4(جواب ـ گزینه   
 

لوله گاز کدام است ؟ جوشکاريجوش در  پاي شیار قبولیحد  – 38  
. درصد ضخامت لوله تجاوز نکند، با هر طولی قابل قبول است 6در صورتی که عمق شیار از - )الف  
طول  6/1سانتیمتر یا  5درصد ضخامت لوله باشد،درصورتی قابل قبول است که طول آن از  5/12تا  6اگر عمق شیار بین  -)ب 

. جوش هر کدام کمتر است ، تجاوز نکند   
. درصد ضخامت لوله تجاوز کند، طول آن هر قدر هم که باشد، قابل قبول نمی باشد 5/12اگر عمق شیار از  - )ج  
هر سه مورد فوق  -)د  

ذ-) 5ـ  6ـ  5ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 4(جواب ـ گزینه   
 

افتاد ؟ خواهد اتفاقیکند چه  پیدابا سطح لوله تماس  منفیاهرم اتصال  یاو  اکتروداگر  جوشکاريدر  – 39  
  در فلز پایه تورق  - )  ب                                     عدم نفوذ جوش  – )الف
  ذوب ناقص در جوش  –)د            الکتریکیاز قوس  ناشی سوختگی  – )ج 

ث-) 5ـ  6ـ  5ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 3(جواب ـ گزینه   
 

ترك در جوش به چه علت است ؟ – 41  
  آمپر کم دستگاه جوش  -) ب                 الکترودنامناسب  زاویه – )الف
  اکترودنامناسب  زاویه –)  د                          سرد کردن جوش سریع  – )ج 

ت-) 5ـ  6ـ  5ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 3(جواب ـ گزینه   
 

  :اینچ عبارت است از 2/1دو بست در لوله افقی در اندازه  فاصله - 132
متر  2) 1 متر  3) 2  متر  2,5) 3  متر  1,5) 4   

)3ـ  3ـ  5ـ  17(مبحث هفدهم  ـ جدول . پاسخ صحیح است) 1(جواب ـ گزینه   
 

  :محل ختم نوارپیچی روي لوله باید حداقل  -135
دور روي هم پیچیده شود  5 - )2                               دور روي هم پیچیده شود 3 -)1  
دور روي هم پیچیده شود 7 -)4                               دور روي هم پیچیده شود 6 -)3  



)ج-2ـ  5ـ  5ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 1(جواب ـ گزینه   
 

   :پخ عبارت است از  هاي گاز حداکثر زاویه لوله (BUTT WELD)در جوش لب به لب  - 144
درجه  35) 1 درجه  30) 2  درجه  45) 3  درجه  20) 4   

)1ـ  6ـ  5ـ  17(مبحث هفدهم  ـ شکل. پاسخ صحیح است) 1(جواب ـ گزینه   
 

  :نفوذ جوش بیش از حد ریشه جوش در صورتیکه  -148
متر باشد قابل قبول نیست  میلی 3در سر تا سر جوش بیش از  -)1  
متر باشد قابل قبول نیست  میلی 3در صورتیکه کمتر از  -)2  
سر تا سر جوش باشد قابل قبول استمتر در  میلی 3در صورتیکه کمتر از  -)3  
صحیح است 3و  1گزینه  -)4  

چ-5ـ  6ـ  5ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 2(جواب ـ گزینه   
( 

  اینچ و باالتر چه نوع الکترودي مصرف می شود؟ 2در جوشکاري لوله گاز خانگی  با قطر -35
  E7018)د                                       E7012)  ج                               E6013)ب               E6010)   الف

  -صحیح است) الف(جواب 
  

طول قابل قبول در . اتصال جوشی  لب به لب دو لوله یک اینچی به هم با نفوذ  ناقص جوش مواجه هستیم در  - 37
  مورد نفوذ جوش بر حسب سانتی متر چیست؟

   1) د                            1/ 5) ج                                  2)ب                  5/2) الف
  ح-4-6-5- 17. صحیح است) الف(جواب 

  
درصد ضخامت  لوله باشد  طول شیار  دست کم  5/5در جوشکاري لوله گاز طبیعی اگر عمق شیار پاي جوش  -56

  چقدر باید باشد ؟ 
  سانتی متر باشد 8طول شیار بایستی بیش از ) ب            .طول شیار با هر طولی قابل قبول است) الف

  سانتیمتر باشد 5/7طول شیار دست کم ) د               .سانتیمتر باشد 5طول شیار دست کم ) ج.
  1-ذ-5-6-5-17 –صحیح است ) الف(جواب 

 
 
 
 


