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  واحد مهندسي شركت پارس اتيلن كيش

  

  



 

 

Pa
ge
٢

 

  

 : مقدمه

باشد، با و مستندات فني موسسات تحقيقاتي پليمري مي روش حاضر كه براساس استانداردهاي بين المللي

، جهت اتيلن هاي پليندگان لولهكنهاي پلي اتيلن تهيه شده، و به مصرفهدف كمك به صنعت حاضر لوله

  گردد.اطمينان از سلامت سيستم لوله كشي پيشنهاد مي

  : هدف كلي از اين آزمون

اطمينان از صحت انجام كار، مناسب بودن لوله ، شيرها ، متعلقات و سايز لوازم به كار گرفته شده و در نتيجه 

طراحي و عدم نشتي به مقدار بيش از حد مجاز  هاي خط، در مقابل فشارتحمل فشار لازم توسط تمام قسمت

  آن

  نكاتي كه پيش از آغاز كار بايد به آن توجه نمود:

فقط گروهي از افراد مي توانند فرآيند تست هيدرواستاتيكي خط را انجام دهند كه داراي تجربه كافي  - ١

 در اين زمينه بوده و يا آموزش هاي مربوطه را گذرانده باشند.

و تجهيزات خط قبل از تست بايستي كنترل شده و در صورت مشاهده عيوب ظاهري، لوله و اتصالات  - ٢

 بايد رفع عيب گردد.

پيش از شروع آزمون تمامي درز جوشها بايد كاملاً سرد باشند. همچنين تمامي اتصالات مكانيكي  - ٣

 سته شوند.طور كامل سوار شده و تمامي ملزومات آنها از جمله واشرها بايد نصب و محكم ببايستي به

در صورت استفاده از مهارهاي بتني بايد اجازه داده شود تا پخت بتن كامل شده و استحكام لازم  - ٤

 را به دست آورد. ١جهت تحمل نيروهاي محوري

باشد. استفاده از گاز يا شود آب ميبهترين سيالي كه براي انجام آزمون هيدرواستاتيك استفاده مي - ٥

هاي مايع مانند اشد كه به دليل شرايط خاص طراحي لوله، نتوان از سيالبهوا تنها در شرايطي مجاز مي

                                    
١Thrust Forces 
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آب  استفاده نمود. در زمان انجام آزمون هيدرواستاتيك خط لوله، گاز يا هوا متراكم شده و انرژي را در 

كند. در چنين شرايطي اگر لوله دچار تركيدگي شود هم انرژي تنشي خط لوله و هم مي خود ذخيره

ديدگي جدي براي تجهيزات باشد (احتمال آسيبشود كه بسيار خطرناك ميراكمي گاز آزاد ميانرژي ت

و اپراتورهاي تست وجود دارد). به همين دليل به هنگام استفاده از آب بايد لوله كاملاً هواگيري شود. 

لوله و  همچنين در صورت عدم هواگيري مناسب لوله، به دليل متراكم شدن هوا، افزايش فشار درون

رغم شود. در برخي موارد مشاهده شده است به هنگام انجام آزمون، عليتثبيت فشار با مشكل مواجه مي

بند بودن سيستم و اعمال زمان مناسب جهت حصول همدمايي و انبساط اوليه لوله،فشار آزمون افت آب

 زيادي در اثر نشتي داشته است

يرود(پمپ يا هر وسيله ديگر) بايد با ظرفيت مناسب پيش اي كه براي تأمين فشار آب به كار موسيله - ٦

 بيني گردد تا در هنگام فشار در سيستم ، بتواند در زمان مناسب مجدداً تأمين فشار نمايد.

 تمامي تجهيزات اندازه گيري بايد داراي گواهي كاليبراسيون و معتبر باشند. - ٧

ول حجم داخلي خط لوله تحت آزمون را به منظور تخمين ميزان آب مورد نياز، بايستي در وهله ا - ٨

                                                  محاسبه نمود

به اين  ٥/١باشد. سپس بايستي حدود % طول خط لوله مورد آزمون مي lداخلي لوله و  شعاع irكه 

   بارتي :مقدار اضافه نمود (به واسطه انبساط لوله و نشتي احتمالي) يا به ع

  

تمامي اتصالات قابل انبساط بايد كاملاً مهار شوند و يا بطور موقت در طول آزمايش از سيستم حذف  - ٩

 گردد.

جهت انجام آزمون حتماً بايد از آب پاكيزه براي پر كردن سيستم استفاده نمود. اين آب بايد صاف ،  -١٠

با چشم غير مسلح باشد. همچنين از انجام تست در  ابل رويتگونه مواد معلق قبي بو و عاري از هر
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و يا خيس بودن ترانشه بايد خودداري نمود. دراين شرايط امكان تشخيص  شرايط باراني و مه آلودگي

 نشتي مشكل خواهد بود. 

) به طور معمول براي خطوط لوله با فشار كاري تا  ٢٠ Cºفشار آزمون خط لوله در شرايط استاندارد ( -١١

تا  ١اتمسفر ،  ١٠برابر فشار اسمي و براي خطوط لوله با فشار كاري بيش از  ٥/١تا  ١اتمسفر ،  ١٠

برابر فشار اسمي لوله مي باشد(انتخاب فشار تست توسط مهندس مشاور و طراح خط لوله انجام  ٢٥/١

 مي شود).

معاونت  ٣٠٣يه متر (مطابق نشر ٨٠٠طول لوله تحت آزمايش در لوله هاي اقطار كوچك ، حدود  -١٢

ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري) و در لوله هاي با قطر بالاتر ، كمتر از مقدار فوق توصيه برنامه

 مي گردد. 

سانتي متر، روي  ٣٠قبل از انجام آزمون هيدرواستاتيك بايد خاك ريزي مقدماتي به مقدار حداقل  -١٣

 حل متعلقات بايد باز و قابل رويت باشد.تاج لوله صورت پذيرد . اتصال لوله ها به يكديگر و م

پر كردن خط لوله بايد به آهستگي و از نقطه پايين دست شروع شود. اين عمل باعث مي شود تا از  -١٤

محبوس شدن هوا، كف كردن آب و حل شدن هوا در آب جلوگيري شود. هواي حل شده در آب قابليت 

به ايجاد نشتي شود. در طول پر كردن خط، بخش ايجاد يك ضربه قوچ بزرگ را دارد كه مي تواند منجر 

 بالادست خط بايد باز بوده و خروج هوا تحت پايش و كنترل باشد.

از رابطه زير تبعيت مي  m/min ٣با سرعت خطي كمتر از  ) Q(دبي  يا نرخ پر كردن آهسته لوله  -١٥

 : كند

 

  قطر داخلي لوله برحسب متر مي باشد. IDكه در آن 

و حصول اطمينان از اشباع لوله ها و تخليه همه هواي موجود (با استفاده از شير پس از پر شدن خط  -١٦

ساعت به خط  ٢٤الي  ٣هاي درپوش فلنج در انتهاي خط) ، بايد به مدت تخليه هوا يا بازكردن آهسته پيچ
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يج از لوله اجازه داد تا با آب به تعادل دمايي رسيده و هواي حل شده و احتمالاً هواي محبوسي به تدر

درزهاي سيستم خارج شود. اين مدت زمان به مقدار آبدرون لوله ، ضخامت لوله و دماي اوليه آب و لوله 

 بستگي دارد.

بار (يك  ١/٠بر روي در پوش ابتداي لوله در پست ترين نقطه بايد يك فشار سنج كاليبره با دقت  -١٧

ر پمپ و فشار حاصل از اختلاف متر ستون آب ) نصب شده باشد. فشار آزمون هميشه تركيبي از فشا

افزايش  bar١متر اختلاف ارتفاع فشار حدود  ١٠باشد (به ازاي هر ارتفاع آب (هد) درون لوله مي

يابد). به همين دليل بايستي فشارسنج در ابتداي لوله در پست ترين نقطه كه داراي بيشترين فشار مي

 باشد، نصب گردد.مي

 نشه در طي مدت انجام آزمون ، مجاز نيست.هيچ گونه عمليات اجرايي در ترا -١٨

هر گاه در حين انجام آزمون فشار هيدروليكي، عيوبي در خط و متعلقات بروز كرد و مشاهده شد، بايد  -١٩

عمليات متوقف گردد و آب تا حدود فراهم شدن شرايط كار در محل و يا محلهاي مورد نظر، براي اصلاح ، 

 رفع عيب مجاز است. تخليه شده و شروع مجدد آزمون پس از

درجه باشد ، نبايد آن را مورد آزمايش هيدرو استاتيك قرار  ٤٠چنانچه دماي لوله پلي اتيلن بيش از  -٢٠

 داد.

 دهد:اي از اجزاء مختلف آزمون هيدرواستاتيك خط لوله را نشان ميشكل زير نمونه  -٢١
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  : مدت زمان آزمون

  بخش تشكيل مي شود: ٣لي اتيلني، كل زمان آزمون از در هر نوع آزمايش فشار مربوط به لوله هاي پ

: به مدت زمان  لازم براي پر شدن خط لوله از آب و همدمايي لوله و  الف : زمان پر شدن نمونه و همدمايي

ساعت بايد زمان داد تا خط لوله و آب به تعادل دمايي  ٢٤تا  ٣شود.پس از پر شدن لوله حداقل آّب ، اطلاق مي

  اين مدت هواي محبوس شده و همچنين هواي حل شده در آب از درزهاي سيستم خارج مي شود.برسند. در 

: زماني كه فشار در مجموعه لوله كشي به دليل انبساط كلي لوله هاي پلاستيكي ،  ب : زمان انبساط اوليه

  ي انجامد.ساعت به طول م ٤حدود كاهش مي يابد و بايد مرتباً فشار را تا فشار تست تنظيم نمود كه 

  :  اين مرحله پس از انبساط اوليه است و يك ساعت به طول مي انجامد.ج: زمان آزمون اصلي

برابر  ٥: در صورت بروز هر مشكل و قطع آزمون ، فاصله دو آزمون حداقل  نكته ( زمان بين دو آزمون)

  زماني خواهد بود كه نمونه تحت آزمون بوده است.

  هشدارهاي ايمني:

در مجموعه هاي لوله كشي به منظور پيدا كردن نشتي و يا اطمينان حاصل نمودن از عدم وجود  آزمايش فشار

گيرد و ممكن است منجر به نشت مايع و يا تركيدن قسمتي از هر گونه مشكل و اشتباه فني ، صورت مي

ر قابل كنترل اي و شتابدار و غيكشي شود كه در اين صورت آزاد شدن ناگهاني فشار، سبب حركت لحظهلوله

  : بنابراين گردد.مجموعه و خسارت جانبي مي

 در طول آزمون تمام سيستم لوله بايد تحت نظارت دقيق باشد. - ١



 

 

Pa
ge
٧

 

باشد، به دليل وجود گردد در هنگامي كه كل سيستم و يا بخشي از آن تحت آزمايش ميتوصيه مي - ٢

اً مهار گردد تا از حركت هاي مطمئن ، كاملنيروهاي محوري و فشاري، نقاطي از مجموعه با روش

 شديد، به هنگام تركيدن احتمالي ، جلوگيري گردد.

وسايلي چون پمپ تأمين فشار و ابزار آلات آزمايش ، مي بايست كاملا در محل خود ثابت و محكم  - ٣

 شوند .

هايي كه تحت فشار كمتري قادر به انجام كار هستند، جداسازي و يا از مسير تمام قطعات و قسمت - ٤

 ذف گردند.فشار ح

به افرادي كه نزديك خط تحت فشار ، مشغول كار مي باشند ، تذكر داده شود تا فاصله ايمني را از  - ٥

 خط ، حفظ نمايند.

تواند به دهد. بسته به نوع اتصال و درز، نشتي مينشتي معمولاً از اتصالات و درزهاي سيستم رخ مي - ٦

باشد. در صورتي كه جوشكاري اتصالات جوشي  پاش) و يا جريانشكل تراوش (چكه)، اسپري (آب

طور صحيح و مناسب انجام شود، استحكام اتصال به اندازه لوله و يا بيشتر از آن اتيلن بههاي پليلوله

خواهد بود و دچار نشتي نخواهد شد. وجود نشتي در اتصالات جوشي حاكي از معيوب بودن اتصال 

در صورت مشاهده نشتي از اتصالات وجود دارد. بوده كه در هر لحظه احتمال تركيدن آن 

 جوشي، به سرعت از آن فاصله گرفته و فشار لوله را تدريجاً كاهش داده تا به صفر برسد.

در صورت مشاهده نشتي نبايد كاهش فشار به صورت ناگهاني باشد. چرا كه كاهش فشار ناگهاني  - ٧

 د منجر به تركيدگي محل نشتي شود.توانمنجر به ايجاد ضربه قوچ شده كه اين عامل خود مي

 پيش بيني هاي لازم براي امدادرساني و كمك هاي اوليه وپزشكي در صورت وقوع حادثه انجام شود. - ٨

  مراحل انجام آزمون فشار هيدرواستاتيكي روي سيستم لوله كشي پلي اتيلني :
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طور له بايد كنترل شود كه بهقبل از شروع آزمون تمامي تجهيزات تست و كل اتصالات موجود در خط لوالف :

صحيح بسته شده و داراي عملكرد مناسبي هستند.ابتدا آب پاكيزه را توسط پمپ يا هر وسيله ديگر وارد 

سيستم نموده و سپس اقدام به هواگيري نماييد. براي هواگيري در مرتفع ترين نقاط مي توان از شير تخليه هوا 

ود در اين صورت بايد پس از پر شدن سيستم از آّب و هواگيري كامل ، و يا شل كردن پيچ فلنج  ها استفاده نم

  از محكم و بسته بودن پيچ هاي شل شده ، اطمينان حاصل نمود.

نكته : لوله بايد به آهستگي پر شود. سرعت جريان پركننده لوله نبايستي از سرعت خروج هوا تجاوز كند (به 

هاي فلنج صورت اده نشده و هواگيري توسط شل كردن پيچويژه هنگامي كه از شيرهاي تخليه هوا استف

گيرد). همچنين به منظور اجتناب از ضربه قوچ، سرعت جريان پركننده نبايد از سرعت طراحي خط لوله مي

  تجاوز كند.

براي يكنواخت شدن دماي آب و لوله ، صبر كرد و از همدمايي  ساعت ٢٤تا  ٣بايد حداقل در اين مرحله  ب :

طمئن شد. پس از شرايط همدمايي ، دماي لوله ملاك عمل خواهد بود. بطور معمول آبگيري لوله در شب آنها م

انجام شده تا اثر تابش نورخورشيد در همدمايي لوله و سيال، برطرف شود و زمان اعمال فشار تست ساعاتي 

رشيد بر روي لوله جلوگيري قبل از طلوع آفتاب خواهد بود. در غير اين صورت بايد از تابش مستقيم نور خو

  شود (به عنوان مثال با پوشاندن خود لوله با خاك و گذاشتن سايبان بر روي سرجوش ها) .

باشد فشار آب درون مجموعه را به اندازه فشار تست، بالا ببريد.به مدت مي ٢٠ Cºدر شرايطي كه دماي لوله ج :

اتيلن ، داشت و به علت خاصيت ويسكوالاستيك پلياتيلني ماكزيمم افت فشار را خواهد ساعت لوله پلي ٤

كند. در طول اين مدت با اضافه كرن آب به مجموعه، فشار را تا اندازه فشار تست بالابرده و اصطلاحاً جا باز مي

  ثابت نگه داريد.
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د و يك اتمسفر كمتر از فشار مرحله ( ج ) شو ٧/٠فشار آب درون مجموعه را مجدداً تنظيم كنيد طوري كه  د :

ساعت صبر كنيد . در صورت عدم نشتي يا هر گونه نقص ديگر در خط و عدم افت فشار (در اين مرحله حداكثر 

  افت فشار قابل قبول خواهد بود) آزمون به اتمام مي رسد. ٥%

  در پايان ، فشار بايد به آرامي پايين آورده شود تا به صفر برسد. ه :

  :  تذكرات  بسيار مهم

هاي پلاستيكي در فشاري بيش از ه باشيد مجموع زمان آزمايش بر روي سيستم لولهدر نظر داشت - ١

ساعت به طول بيانجامد . هرگاه قطعه اي در طول لوله كشي  ٨فشار طرح (كاري) هرگز نبايد بيش از 

ساعت بود ،  ٨وجود داشت كه طرح، زمان طولاني تري را براي آن توصيه نمود و زمان مذكور بيش از 

برابر  ٥ساعت اول ، آزمون بايد متوقف شود و فشار درون سيستم به صفر برسد . سپس  ٨تهاي در ان

ساعت بعدي  ٨اي ايجاد شود و به سيستم استراحت بدهند و سپس ساعت ، وقفه ٤٠اين زمان ، يعني 

 را تحت تست قرار دهند.

فشار كاري (كمتر از فشار فشار آزمون را بر اساس نظر ناظر و مشاور پروژه ، بهتر است بر اساس  - ٢

اسمي لوله ) در محاسبات در نظر گرفته شود تا منجر به خستگي لوله نشود. زماني كه فشار آزمون 

يا كمتر لحاظ  hr٧٢باشد كل مدت زمان آزمون حدود برابر فشار طراحي سيستم يا كمتر از آن مي

 شود.

هاي جوشكاري اكستروژن و يا گاز داغ ز روشديده با استفاده ااتيلن آسيبتعمير لوله و اتصالات پلي - ٣

 به هيچ عنوان مجاز نبوده و بايستي قطعه آسيب ديده جايگزين گردد.

باشد از انجام تست بايد خودداري شود. به دليل قابليت  Cº٤٠بيش از  دماي لولهدر صورتي كه  - ٤

ورشيد حتي در دماهاي ، دماي لوله در اثر تابش نور خ UVاتيلن در جذب اشعه هاي پليبالاي لوله
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محيطي پايين به سرعت بالا مي رود. لذا توصيه مي شود به هنگام تست از آب خنك استفاده شده و از 

 تابش مستقيم نور خورشيد به لوله جلوگيري شود.

باشد، بايستي از  ٢٠ Cºهر گاه در زمان استفاده از سيستم و يا در طول آزمايش، دماي لوله بيش از 

استخراج شده  ١٣٧٦١ ISOيا   ١٤٥٦٣ ISIRIفشار ، مطابق جدول زير كه از استاندارد ضرايب كاهش 

باشد كه اتيلني قابل كاربرد مياست ، استفاده نمود. لازم به ذكر است اين ضرايب براي مواد پلي

هيچ گونه زانويي كمتر از يك سال نشان  ٩٠٨٠ ISOمطابق  ٨٠ C°منحني رگرسيون تنش آن در دماي 

مشكي وارداتي)، در غير اين صورت (از قبيل مواد بي رنگ داخلي)  بايد از    PE١٠٠(از قبيل مواد ندهد

  استفاده نمود. ١٣٧٦١ ISOاستاندارد  Line Bضرايب 

  

توان براي دماهاي ديگر، ضريب مربوطه را از طريق ميباشد ، حال با توجه به اينكه نمودار فوق خطي مي

  درونيابي خطي به دست آورد.

  مثال :

 ١٠فشار طراحي يك سيستم كه در آن لوله هاي پلي اتيلن آب استفاده شده است ، در ضعيف ترين نقطه 

  مي باشد . مراحل آزمون آن را محاسبه كنيد .٢٠˚Cاتمسفر و دماي آب و لوله

  الف ) و ( ب ) ، فشار مرحله ج ، به شكل زير محاسبه ميشود :پس از طي مراحل ( 

  برابر فشار كاري اعمال شود ، بنابراين فشار آزمون در مرحله ( ج ) : ٥/١اتمسفر ، بايد  ١٠با توجه به اينكه تا 

  ١٠× ٥/١ ₌ ١٥اتمسفر 

  پس از سپري شدن مرحله ( ج ) ، فشار در مرحله د به اين صورت است :

  ١٥ – ٧/٠ ₌ ٣/١٤اتمسفر 

  افت داشته باشد و به عدد زير برسد : % ٥در خاتمه آزمايش ، فشار ميتواند تا 

  ٤٠  ٣٥  ٣٠  ٢٥  ٢٠  دما(سانتي گراد)
  ٧٤/٠  ٨٠/٠  ٨٧/٠  ٩٣/٠  ١  ضريب كاهش فشار
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  ٣/١٤)  -٣/١٤ × %٥(  ₌ ٥٨/١٣اتمسفر 

  انجام ميدهيم : ٤٠˚Cحال محاسبات فوق را براي دماي لوله و آب

  فشار در مرحله ( ج )

  ١٠ × ٥/١ × ٧٤/٠₌١/١١اتمسفر 

  فشار در مرحله ( د ) 

  ١/١١– ٧/٠ ₌٤/١٠اتمسفر 

اتمسفر ) ، حال اگر دماي لوله بالاتر از اين  ٨٨/٩افت داشته باشد ( يعني  % ٥فشار در مرحله نهايي ميتواند تا 

 حد باشد ، اكيداً توصيه ميشود به علت خستگي لوله ، آزمون انجام نشود .

  گزارش دهي عمليات تست :

  حداقل شامل اطلاعات ذيل باشد: گزارش مربوط به تست هيدرواستاتيكي خط لوله بايد

  گزارش مربوط به تست هيدرواستاتيكي خط لوله بايد حداقل شامل اطلاعات ذيل باشد:

 مايعي كه با آن تست انجام شده و مشخصات كيفي آن .١

 شرايط آب و هوايي در طول انجام تست .٢

 دماي لوله به هنگام انجام تست در طول مراحل مختلف تست .٣

 مقدار فشار تست .٤

 گيج فشار و دقت آننوع  ٤,١

 محل قرارگيري گيج (ارتفاع و فاصله آن از قطعه تست) ٤,٢

 كاليبراسيون گيج ٤,٣

 ثبت فشار در طول مراحل مختلف تست ٤,٤

 هرگونه تغيير فشار به واسطه افزايش دماي لوله ٤,٥

 مدت زمان تست در مراحل مختلف .٥

 شرح مختصري از طول قطعه تست، ارتفاع و موقعيت سايت  .٦
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 خط شرح مختصري از اجزاي .٧

 شرح مختصري از نشتي و عيوب مشاهده شده و اصلاحات انجام شده .٨

 تاريخ و زمان انجام تست .٩

  معرفي گروهي كه مسئوليت انجام تست را به عهده داشته اند. .١٠
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  : شوداتيلن كه تحت آزمون هيدرواستاتيك قرار گرفته است نمايش داده ميهاي پليدر پايان نمونه لوله

  

  

  

 

 

 

 

 
 

در اثر تست هيدرواستاتيك شكست لوله  

 

  

 

 

 

 

  نمونه (لوله معيوب) شكسته شده شده در تست هيدرواستاتيك             نمونه (لوله سالم) شكسته شده شده در تست هيدرواستاتيك   
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