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چک لیست نظارت بر لوله کشی گاز طبیعی با فشار ( 1/4psiخانگی  /تجاری)
عمومی

 لثل اصهشاجؼِ تِ هحلً ،مطِ ّای اسائِ ضذُ لَلِ وطی گاص اصًظش سایضیٌگ – ایضٍهتشیه – پالى –هحل ٍسایل گاصسَص ٍ
دٍدوص ّا  -هَلؼیت وٌتَسّا – دٍستشیي ًمطِ – ًَضتاس جذاٍل ٍ ....وٌتشل گشدد .
 وٌتشل هطخػات ػلوه (ضواسُ – ًَع ضیش ػلوه – تؼذاد اًطؼاب – ظشفیت سگالتَس ًظشی ) ٍ لشاسگشفتي ػلوه دس وٌاس دیَاس
ٍاحذ.
 وٌتشل هحل ضیشلطغ وي اجشاضذُ اص ًظش سایض – استفاع ًػة – ًَع ضیش.ضیش لطغ وي ٍاحذّای تجاسی تایذ دس تیشٍى
ًػة ضَد .
 وٌتشل هحل ًػة وٌتَسّا تا هؼیاسّای الصم (استفاع ًػة – اًذاصُ ٍ سالن تَدى لَلِ جاًطیي ) ٍ تستْای دٍ پایِ طشفیي وٌتَس-
ساپَست ّا دس وٌتَسّای  ٍ G40تاالتش – تشاص تَدى هحل وٌتَس .
 وٌتشل هحل ضیش اغلی تؼذاص وٌتَس اص ًظش استفاع ًػة ٍ سایض
 هطاتمت لَلِ وطی گاص اجشاضذُ تا ًمطِ ّای اسائِ ضذُ
 وٌتشل سایضیٌگ – دٍستشیي ًمطِ – ایضٍهتشیه لَلِ وطی گاصاجشاضذُ – هحل لشاسگشفتي ٍسایل گاصسَصتا تَجِ تِ ًمطِ
ّا – هحل لشاسگیشی دٍدوص
 تاصسسی ظاّشی ٍ هاسن اتػاالت ٍ لَلِ ّا ٍ ضیشآالت ٍ وٌتشل ػالهت استاًذاسد تَدى آًْا
 تاصسسی ٍضؼیت ظاّشی جَش ّای ثاتت ٍ غیش ثاتت .
 جَضىاسی ّای لطشُ ای – غیشهوتذ – ولفت – هٌمطغ – خیلی ضؼیف – ًاصیثا  ....چٌذ تاس جَضىاسی سٍی ّن غیشلاتل
لثَل خَاّذ تَد.
 ػذم جَضىاسی سٍی تذًِ اتػاالت غیشهؼمَل
 ػذم استفادُ اص ًیپل ّای ووتشاص  5ساًتی هتش دس هسیش لَلِ وطی
 ػذم استفادُ اص تیص اص سِ اتػال هتَالی دس هسیش لَلِ وطی
 ػذم جَضىاسی لَلِ ّای گاص تِ تیشآّي – ساپَستْا یا تذًِ فلضی ساختواى
 سػایت استفاع لَلِ وطی اص سمف – وف ٍ دیَاس
 سػایت استفاع ٍ جْت لشاسگشفتي ضیشّا
 سػایت فاغلِ لَلِ ّا ٍ ضیشّا اص واتل تشق – لَلِ ّای تاسیساتی – ولیذّا ٍ پشیضّای تشق – وٌتَس تشق
 وٌتشل ایضٍلِ ًوَدى لَلِ ّای ػثَسی اص دیَاسّا ٍ ضیطِ ّا
 وٌتشل سًگ آهیضی لَلِ وطی تغیشاص هحل جَضْا
 سػایت ػذم ػثَس لَلِ ّای گاص اص سمف سشٍیس ّا
 سػایت ضشایط خاظ ػثَس لَلِ گاص اص هحل ّای هشطَب
 لَلِ ساتط (اصػلوه تا وٌتَس ) تایذ سٍواس تَدُ ٍ دس هؼشؼ دیذ تاضذ.
ً ػة تست ٍ ساپَست لَلِ ّا دس فَاغل تؼییي ضذُ استاًذاسد طثك جذاٍل هثحث . 17
 ػثَس لَلِ ساتط گاص اص هحل ّای هخفی ٍ غیشلاتل دستشسی وٌتَسخَاى هوٌَع است .
 وٌتشل ًػة ٍسایل ایوٌی (ّطذاس دٌّذُ ٍ لطغ خَدواس) تشاتش همشسات هلی ساختواى هثحث ّفذّن
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کنترل دودکش ها

 وٌتشل ًَع دٍدوص ٍسیلِ گاصسَص (پىیج – آتگشهىي دیَاسی  -صهیٌی – تخاسی ٍ )....
 وٌتشل دّاًِ دٍدوص اص ًظش دٍدتٌذ تَدى .
 وٌتشل هحل دّاًِ دٍدوص ًسثت تِ هحل لشاس گشفتي ضیش هشتَطِ .
 ػذم استفادُ اص لَلِ ّای آواسدیًَی آلَهیٌیَهی تِ ػٌَاى لَلِ ساتط(.دس غَست ًػة)
 وٌتشل ضیة لَلِ ساتط دٍدوص (دس غَست ًػة)
 دٍدتٌذی واهل هحل اتػال لَلِ ّای دٍدوص تا حلمِ فلضی ٍ هالت


 اًذٍدواسی تا سیواى دٍدوطْای ػثَسی اص سمف وارب حواهْا
 استفاع ًػة والّه سٍی دٍدوص ّا  60ساًتی هتش تاالتشاص دیَاسّای جاًثی تَدُ ٍ دٍدوص اص وف تام حذالل یه هتش
استفاع داضتِ تاضذ .
 هحىن واسی اطشاف دٍدوص ّا یی وِ احتوال ضىستي آًْا است تا هػالح تا استفاع هٌاسة.
 اجشای ساپَست ٍ تست هٌاسة تشای دٍدوص ّایی وِ دسوٌاسجذاسُ ّای ػوَدی تیشًٍی اجشا هی گشدًذ .
ً ػة والّه  Hتشای ّشوذام اص دٍدوص ّا
 استفادُ اص والّه ّای هطتشن وِ سػایت سطَح خشٍجی آًْا تا سطح همطغ خشٍجی دٍدوص ّا هتٌاسة تاضذ تالهاًغ است .
 هحىن واسی والّه ّا دس سٍی لَلِ دٍدوص ّا
 تست تاص تَدى ّش وذام اصدٍدوص ّا اص پطت تام تا داخل ٍاحذ تا سٍش ّای هؼوَل
 تست هىص دٍدوص ّا تا سٍضْای هؼوَل
 وٌتشل ػذم ػثَس دٍدوص ّا اص داخل ستًَْای فلضی – دسص اًمطاع – پَتشّا ٍ سایش هحل ّای هوٌَػِ
 وٌتشل تاهیي َّای تاصُ تشای ٍسایل گاصسَصطثك جذٍل هثحث  17هؼوَالً تیطتش یا هساٍی . 15* 10cm
 وٌتشل دٍدوص ّای هطتشن تش اساس هٌذسجات هثحث 17
 وٌتشل دسیچِ تاهیي َّا تشای دٍدوص ّای هطتشن اجثاسی هی تاضذ .
 وٌتشل دٍدوص ّای پىیج ّا ٍ ّش ٍسیلِ گاص سَصی وِ تطَس هجتوغ اص یه داوت ػثَس ًوایٌذ تایستی اًتْای داوت ّا
دس پطت تام تِ َّای آصاد ساُ داضتِ تاضذ (.اتسوفشیه ضَد ).
 وٌتشل ػذم استفادُ اص داوت تؼٌَاى دٍدوص هطتشن یا غیشهطتشن
لوله کشی توکار

 لَلِ ّای استفادُ ضذُ دس لَلِ وطی تَواس هٌاصل تذٍى دسص سدُ  40تاضذ .
 اتػاالت تشای لَلِ وطی تَواس اص ًَع تذٍى دسص سدُ  40تشجیحاً تا حه هطخػات دس تذًِ اتػاالت .
 ػایك واسی لَلِ وطی تَواس حذالل تا اٍسلة  ٍ %50ػایك سشد تاضذ .
 ػایك واسی لَلِ تَسط دستگاُ ٍدس واسگاّْای هجاص اًجام گیشد .
 جٌس ًَاس سٍیی ٍ صیشیي ٍ پشایوش اص یه ًَع تاضذ .
 پس اص اًجام لَلِ وطی تَواس سشیؼاً تست ًطتی ٍ هماٍهت اًجام ٍ جْت حفاظت ػایك واسی لَلِ ّا فَم گزاسی ضذُ ٍ
فَسا سٍی لَلِ ّا تا هاّیچِ تتٌی پَضص دادُ ضَد .
 صخوی تَدى ػایك واسی سٍی لَلِ ّا لثل اص تست پَضص هطخع ٍ تشهین گشدد.
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کننترل و تست

 دّاًِ ولیِ ضیشّای هػشف تا دسپَش آٌّی هسذٍد گشدد.
 لَلِ وطی اًجام گشفتِ تا فطاس  10Psiتوذت حذالل  24ساػت تا تلشاًس  1هَسد لثَل است .
 فطاسسٌج ّای هَسد استفادُ تا سًج  1-50 Psiهَسدلثَل است .
 هاله حذالل  24ساػت تحت فطاس هاًذى سیستن لَلِ وطی سا تاییذ ًوایذ .
 ضیش اغلی ٍ ضیش فشػی حتوا دس حالت تاص لشاسگیشد .
 دس ٌّگام تست لَلِ جاًطیي وٌتَسیىپاسچِ تاضذ .
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