
  فصل ششم
  کنترل کیفیت، آزمایش ، بازرسی، صدور تأییدیھ، تحویل و تزریق گاز در سیستم لولھ کشی گاز 

  
  کنترل کیفیت  6-1 - 17
  مسئولیت کنترل کیفیت  6-1-2- 17
مسئولیت کنترل کیفیت و صدور تأییدیه هاي مربوطه در همۀ مراحل طراحی، انتخاب مصالح، اجرا، آزمایش سیستم لوله ) الف

  . کشی گاز  و همچنین  حصول  اطمینان از مناسب بودن دودکش ها و مجاري تهویه لوزام گاز سوز به عهدة مهندس ناظر می باشد
ز و کنترل مجدد مناسب بودن دودکش ها و مجاري تهویه لوازم  گازسوز، راه انداز و مسئولیت  نهائی نصب وسایل گاز سو) پ

  . می باشد) مورد تأیید سازنده یا مراجع ذیصالح ( آزمایش عملکرد   آنها به عهدة نصاب مجاز  
یر  قرر گرفته باید مور در صورتی که پس از تأیید قطعاتی از سیستم لوله کشی حذف و یا به آن اضافه شوند، محدودة تحت تأث)ث

آزمایش فشار قرار گیرد مگر آنکه  بنا به تشخیص  مهندس ناظر و با اعمال ضوابط  جایگزین ، سالمت و ایمنی سیستم تضمین 
  . گردد

چنانچه سیستم لوله کشی با دو یا چند قسمت تقسیم و  هر قسمت جداگانه تحت آزمایش فشار قرار تحت  آزمایش قرار ) ج
شند،  باید مجموعه  سیستم  لوله کشی تحت ازمایش قرار داده شده و قسمت هاي رابط به وسیلۀ کف  مواد شوینده نگرفته با

  . نشت یابی شوند
روش آزمایش  و اندازه قطعات  مورد ازمایش باید به طریقی انتخاب شود که امکان تشخیص هر نوع نشت احتمالی در قطعه ) ج

اظر می تواند در مواردي  که ضروري بداند  مدت یا فشار ازمایش را بیشتر انتخب نماید دراین آزمایش را فراهم آورد مهندس  ن
  صورت سیستم نباید  تحت فشار تعیین شده هیچ گونه صدمه اي ببیند 

 سیستم لوله گشی گاز ممکن است در یک مرحله و یا به تدریج یا پیشرفت  کار تحت آزمایش قرار گیرد چنانچه  قسمتیاز) ح 
سیستم لوله کشی قبالً گاز دار شده  باشد تحت هیچ شرایطی قسمت هایی که بعداً تحت آزمایش هوا قرار می گییرند نباید به 

وسیلۀ   شیر از قسمت هاي  گاز دار مجزا شده باشند، بله باید به وسیلۀ درپوش هاي جوشی و یا دنده اي  کامالًشونده به طوري 
  و هوا وجود نداشته باشد که امکان  نشت با تداخل گاز 

در صورتی که تمام یا بخشی از لوله کشی توکار باشد مراحل بازدیدها، رفع اشکالت آزمایش و صدور تأییدیه قبل از پوشاندن )  خ 
  . پوشاندن  هیچ قسمت از لوله کشی توکار قبل از تأیید مهندس ناظر مجاز نمی باشد. لوله کشی انجام شود

زم باشد قسمتی از لوله کشی توکار  قبل از سایر قسمت ها چوشانده شود،  باید کلیۀ مراحل بند فوق در مورد در صورتی  که ال)  د
  . آن قسمت   اجرا شود

چنانچه  قسمتی از لوله کشی  توکار قبل از سایر قسمت ها پوشانده شود و  آژمایش هاي مربوط  به آن تکمیل شده باشد،  ) ذ
صرت یکپارچه  با بقیه لوله گشی تابع تشخیص مهندس ناظر و مشابه بندهاي ذي ربط  فوق الزامی  تکرار ازمایش این قسمت به

  . است
  

  آ آژمایش مقاومت لوله و عدم نشت گاز   -6-2 - 17
قبل از اینکه لوله کشی گاز داخل ساختمان به تجهیزات گاز سوز متصل شود و مور استفاده قرار گیرد باید براي اطمینان از 

در صورتی که قسمت از لوله پوشانده شده و یا در داخل کانال  غیر قابل . کام  و عدم نشت لوله آن را با دقت آزمایش نموداستح
استفاده )  یا نتروژن ( دسترسی قرار گیرد آزمایش فوق باید قبل از پوشاندن  لوله انجام شود براي انجام این آزمایش باید از هوا 

  . نمود
  



  مایش به شرح زیر استنحوه و مراحل آز
  آزمایش استحکام یا مقاومت ) الف

به مدت یک ساعت از نظر استحکام  و نگه داشتن فشار کنترل ) پیوند مربع  30( بار   2در این ازمایش لوله   کشی یا فشار  حدود 
  شود و در صورت نتیجه مثبت  مرحلۀ بندي  یعنی آزمایش  نشت انجام گیرد 

  
  آزمایش نشت ) ب

باشد و براي این آزمایش  باید از فشار ) پوند بر ایج مربع  10( بار  7/0ساعت می باشد  فشار آزمایش باید  24این آزمایش مدت 
بار مدرج شده باشد استفاده  نمود که بتواند افت فشارهاي جزئی را ) 0-1( پوند  اینچ مربع و یا ) 0-15( دامنۀ کاري ان  سنج که
شاري در فگونه افت  ساعت هیچ 24ر آزمایش باید طی مدت وله کشی به وجود می آید نشان دهد دثر وجود نشت در لاکه در 

  . سیستم لوله کشی مشاهده نشود
  

  برقراري جریان گاز  6-3- 17
  . باید با حضور، مجري، مهندس ناظر و نمایندة شرکت گاز ناحیه انجام گیرد) تزریق گاز( برقرتري جریانگاز 

  
  گاز در سیستم لوله کشی بعد از باز کردن جریان گاز بررسی نشت 6-5- 17

پس از اطمینان کامل از بسته بودن مجازي خروجی گاز بالفاصله بعد از باز کردن گاز باید سیستم لوله کشی را به یکی از روش 
مهندس ناظر و  هاي زیر بررسی نمود تا اطمینان حاصل شود ك گاز به بیرون نشت نمی کند این عمل توسط مجري و با حضور

  . نمایندة شرکت گاز ناحیه انجام می شود
  

  بررسی نشت گاز با استفاده از کشور  1 -6-5 - 17
را در سیستم لوله کشی داخلی بسته و شیر اصلی ورود گاز وشیرهاي ) مصرف ( براي انجام این آزمایش ابتدا تمام شیرهاي انتهایی 

اگر عقربه یا . دقیقه کنترل کرد15ا دقت، عقربه یا شماره انداز کنتور را به مدت سپس ب. فرعی واحدها، در صورت وجود، باز شود
اگر عقربه یا شماره  انداز حرکت نکرد براي . شماره انداز در این مدت حرکت کرد، دلیل وجود نشت در سیستم لوله کشی می باشد

د و مجدداً نشان دهنده را زیر نظر گرفت در این حال عبه اطمینان از صحت کار کنتور باید پیلوت یکی از وسایلگاز سوز راروشن کر
یا شماره انداز باید حرکت کرده و مصرف گاز سوز را روشن کرد و مجدداً نشان دهنده را زیر نظر گرفت و در این حال عقربه یا 

  . شماره انداز  باید حرکت کرده و مصرف گاز پیلوت را نشان دهد
  

  استفاده از کنتوربررسی نشت گاز بدون  2- 6-5- 17
میلی متر ستون آب مدرج شده باشد، باید به یکی از نقاط مصرف وصل و سپس  250براي این بررسی فشار سنجی که حداکثر تا 

دقیقه  3شیر اصلی گاز را باز نمود تا بعد از اینکه فشار به حد ثابتی رسید آن را بست بعد از بستن این شیر اگر فشار سنج تا مدت 
  . شاري را نشان ندهد معلوم می شود که سیستم لوله کشی نشت نداردهیچ افت ف

  
  اقدامات الزم در صورت وجود نشت گاز   6-6- 17

اگر به وسیلۀ روش هاي فوق وجود نشتی گاز مشاهده گردد، باید تمام وسایل گاز سوز و مجاري خروجی مربوط به این سیستم را 
ود که کلیه شیرها بسته است و هیچ یک از این تجهیزات نشت نمی کند معلوم آزمایش نمود، در صورتی که اطمنیان حاصل ش



خواهد شد که نشت  گاز در سیستم لوله کشی می باشد در این شراي باید شیر اصلی گاز را بست و پس از پیدا کردن محل نشت 
  . را تکرار نمود 5-6-17گاز تعمیرات الزم را براي برطرف کردن آن انجام داد سپس آزمایش هاي مذکور در بخش 

براي پیدا کردن محل نشتی گاز، هرگز از شعله استفاده نشود، براي این کار باید از مایع کف کننده مانند صابون و یا مایع : توجه
  . ظرفشویی  استفاده کرد

  
 آزمایش مجدد سیستم لوله کشی در صورت عدم وصل گاز به مدت طوالنی  6-7- 17
  . سیستم لوله کشی بایستی مطمئن شد که سیستم، فشار هواي آزمایش را نگه داشته استقبل از تزریق گاز به  17-6-7-1
چنانچه مدتی بیش از شش ماه از زمان آزمایش و صدر تأییدیه نسبت مقاومت و نشتی گذشته  باشد با سیستم فشار   17-6-7-2

  . آزمایش مجدد زیر نظ و با تأیید مهندسی  ناظر باید انجام گیرد.آزمایش را نگه داشته باشد مجدد الزامی است 
گاز در سیستم لوله کشی گازآزمایش ، بازرسی، تحویل وتزریق , کنترل کیفیت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 تست

 
است؟ کشیگاز بر عهده چه  کشیدر لوله   کیفیتکنترل  نهایی مسئولیت – 1  

  مالک  -الف 
مهندس ناظر -ب    
گاز شرکت –ج   
بازرس   –د    

الف-) 2ـ  1ـ  6ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 2(جواب ـ گزینه   
 

آزمایش استحکام لوله گاز و آزمایش تست نشتی با هوا یا گاز نیتروژن به ترتیب در چه شرایطی انجام میشود؟ -  2   
   psi 30ساعت با فشار  24و   psi 30 فشار با ساعت ا  –الف
   psi 10ساعت با فشار  24و   psi 10ا ساعت با فشار   -ب
   psi 30 ساعت با فشار 24و   psi 30ا ساعت با فشار   -ج
   psi 10ساعت با فشار  24و   psi 30ا ساعت با فشار   -د

) 2ـ  6ـ   17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 4(جواب ـ گزینه   
 

چیست؟ گاز لوله یابی نشت روش بهترین  –3  
  شعله کبریت  –الف 
محلول  کف صابون  -ب    
ظرفشویی مایع محلول  –ج    
ج و ب مورد   –د   

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

  شود؟ می نصب کسی چه توسط گاز کنتور – 4
گاز  کشیلوله  مجري –الف   
مهندس ناظر گاز  -ب    
  ناحیه گاز شرکت –ج 
مالک–د   

.پاسخ صحیح است) 3(جواب ـ گزینه   
  

است؟ نادرست عبارت کدام – 5  
.ممنوع است عمومی ساختمانهاي داخلی فضاهايدر  گرمایشی گازسوز نصب وسایل  -الف   
.و ممنوع است ایمنیاصول  مغایرگاز سوز در حمام  نصب هر گونه وسیله  -ب   
.در هر محل بدون اطالع شرکت گاز ممنوع است گازسوز وسیلهاضافه کردن  یاو  داخلی توسعه ي لوله کشی  –ج    



. و یا مایع ظرفشویی جهت نشت یابی اتصاالت گازي ممنوع است استفاده از محلول صابون  –د     
)  6ـ  6ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 4(جواب ـ گزینه   

 
بندي لوله فشار آزمایش چند بار است؟ آب) تست(آزمایش  -21  
(1 0/5 (2 0/7 (3 1 (4 1/5 

)ـ ب  2ـ  6ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 2(جواب ـ گزینه   
 

بندي لوله چند متر ستون آب است؟  فشار آزمایش آب - 22  
(1 7 (2 10 (3 15 (4 20 

)ـ ب  2ـ  6ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . پاسخ صحیح است) 1(جواب ـ گزینه   
 

بندي لوله چند ساعت است؟  مدت آزمایش آب - 24  
(1 8 (2 24 (3 18 (4 48 

)ـ ب  2ـ  6ـ  17(مبحث هفدهم  ـ بند . است پاسخ صحیح) 2(جواب ـ گزینه   
 

38 - RC  مربوط به کدام وسایل گاز سوز است؟  
 آبگرمکن  4) کبابپز  3) اجاق گاز  2) بخاري 1)

) 1ـ  2پ ـ (مبحث هفدهم  ـ جدول . پاسخ صحیح است) 3(جواب ـ گزینه   
    

 
  دارد؟کنند چه نام  موادي را که بوسیله آن گاز را بودار می -61
 اتیلن گلیکول  تري  2) اتیل گلیکول دي  1)
 منواتیل گلیکول  4) اتیل مرکپتان  3)

پاسخ صحیح است) 3(جواب ـ گزینه   
 
 


