
 

 تاـخدم، تـساخ، نـیـتام
 
 
 
 

    نانیاطم رآالتیش تست زیم پرسشنامه

 :مربوطه کارشناس نام                                                                                                                   :شرکت امن

 :میمستق تماس شماره                                                                                                             :یسازمان سمت

 :فکس شماره                                                                                                         :همراه تلفن شماره

 :لیمیا

 :دیده پاسخ ریز سواالت به مربوطه، درخواست یساز شفاف جهت لطفاً

 آزمون مورد نانیاطم یرهایش نوع: 

 ⎕ یفنر ⎕ یا وزنه ⎕  یلوتیپا

 ازین مورد یآزمونها نوع : 

 (Set Pressure Test) فشار میتنظ آزمون -1

 ⎕ هوا ⎕ گاز ⎕ آب

 (Seat Tightness Test)یمنگاهینش ینشت آزمون -2

 ⎕ هوا ⎕ گاز ⎕ آب

 آزمون استاندارد: 

□API   

 آزمون تحت نانیاطم ریش پورت نوع: 

 RF (Raised Faced Flange)   نوع از یفلنج □

 RTJ (Ring Type Joint Flange)   نوع از یفلنج □

   ((Threaded  یا رزوه □

 NPT   ⎕ BSP ⎕: رزوه نوع

 محرک یهوا فشار. کنند یم کار به شروع فشرده یهوا با ،(هوا ریفا یآمپل گاز، بوستر پمپ، تست)  رآالتیش تست زیم در رفته کار به فشار دیتول زاتیتجه

 :دیده پاسخ ریز سؤاالت به تاس خواهشمند لذا. گردد یم تر صرفه به مقرون و مناسبتر فشار دیتول واحد انتخاب سبب مناسب

 Psi ..…   ای       Bar.…:  موجود یهوا فشار  □

 CFM ..…   ای       Lit/min.…:  موجود یهوا یدب  □
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 دیده پاسخ ریز سؤال به است آب آزمون، مورد الیس که یصورت در: 

 Psi ..…   ای       Bar.…:  آب پمپ به یورود آب یبیتقر فشار  □

 دیده پاسخ ریز سؤاالت به است گاز آزمون، مورد الیس که یصورت در: 

 :گاز بوستر به یورود گاز نیتأم نحوه

 :  ثابت فشار  □

 Psi ..…   ای       Bar.… ثابت فشار با گاز خط

 :رییمتغ فشار  □

 (     دیده شرح لطفاً)  ریسا □             40Lit                 □ 80Lit □:  حجم با گاز کپسول

 ..     Bar.…: گاز کپسول( شارژ فشار)  هیاول فشار حداکثر

 ..     Bar.…: گاز کپسول فشار حداقل

 دیده پاسخ ریز سؤال به است هوا آزمون، مورد الیس که یصورت در: 

 Psi ..…   ای         Bar.…:  هوا ریفا یآمپل به یورود یهوا خط فشار  □

 دیده پاسخ ریز سؤال به است گاز ای هوا آزمون الیس که یصورت در: 

 :باال فشار  هوا/  گاز یساز رهیذخ جهت ازین مورد انباره حجم -6

   □ 20Lit                 □ 10Lit             □ 5 Lit.  

 Min .…:             گاز انباره شارژ جهت الزم زمان مدت -7

 

 باالتر یفشارها ذکر از است حیتوض به الزم. ) گردد لیتکم ریز جدول است الزم آزمون تحت ریش( کلمپ)  ینگهدار جهت الزم تناژ قیدق شدن مشخص منظور به

 تناژ نصورتیا ریغ در د،ییفرما یدار خود دارند یکم انهیسال تست تعداد  که باال یزهایسا ای و مربوطه کارشناس توسط نانیاطم بیضر تیرعا جهت هب ازین حد از

 .(گردد یم مورد یب نهیهز شیافزا به منجر و رفته باال نگیکلمپ
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 (RF)یفلنج نانیاطم یرهایش تست فشار حداکثر – الف جدول

 RFیفلنج نانیاطم یرهایش تست فشار حداکثر

 هوا گاز آب ریش زیسا
Bar Psi Bar Psi Bar Psi 

1/2"(DN 15)       
3/4" ( DN 20)       

1" ( DN 25)       
2" ( DN 50)       
3" ( DN 80)       

4" ( DN 100)       
6" ( DN 150)       
8" ( DN 200)       

10" ( DN 250)       
12" ( DN 300)       
14" ( DN 350)       
16" ( DN 400)       
18" ( DN 450)       
20" ( DN 500)       

 (RTJ)یفلنج نانیاطم یرهایش تست فشار حداکثر – ب جدول 

   RTJ یفلنج نانیاطم یرهایش تست فشار حداکثر

 ریش زیسا
 هوا گاز آب

Bar Psi Bar Psi Bar Psi 
1/2"(DN 15)       

3/4" ( DN 20)       
1" ( DN 25)       
2" ( DN 50)       
3" ( DN 80)       

4" ( DN 100)       
6" ( DN 150)       
8" ( DN 200)       

10" ( DN 250)       
12" ( DN 300)       
14" ( DN 350)       
16" ( DN 400)       
18" ( DN 450)       
20" ( DN 500)       
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 (Threaded)یا رزوه نانیاطم یرهایش تست فشار حداکثر – ج جدول

  یا رزوه نانیاطم یرهایش تست فشار حداکثر

 ریش زیسا
 هوا گاز آب

Bar Psi Bar Psi Bar Psi 
1/4"       
3/8"       
1/2"       
3/4"       
1"       

1 1/4"       
1 1/2"       

2"       
 آزمون تحت ریش ارندهنگهد ستمیس (Clamping System) 

⎕ یکیمکان نگهدارنده واحد                                                          ⎕ یکیدرولیه نگهدارنده واحد 

 ریز یها محدوده در تست یها فشارسنج: 

⎕ 0-6 Bar                                                      ⎕ 0-10 Bar                                                           ⎕ 0-16 Bar 

⎕ 0-25 Bar                                                    ⎕ 0-40 Bar                                                           ⎕ 0-60 Bar 

⎕ 0-100 Bar                                                   ⎕ 0-160 Bar                                                        ⎕ 0-250 Bar 

⎕ 0-400 Bar                                                   ⎕ 0-600 Bar                                                        ⎕ 0-1000 Bar 

 یشنهادیپ یاه نهیگز(Options)  : 

 (گاز با تست صورت در)  گاز بوستر □

 (هوا با تست صورت در)  هوا ریفا یآمپل □

 . اهوای گاز با تست یبرا (Visual Bubble Counter) یچشم شمار حباب □

 . اهوای گاز با تست یبرا Bubble/min  حسب بر (Laser Bubble Counter) یزریل شمار حباب □

 کاغذ یرو زمان -فشار نمودار رسم یبرا (Pressure Chart Recorder) فشار ردررکو چارت □

 وتریکامپ واحد به اطالعات ارسال زین و شینما تیقابل با تالیجید فشار شگرینما □

 شرکت برگ سر طبق یخروج لیفا هیوته جداگانه طور به ریش هر یبرا تست جینتا ثبت تیقابل با وتریکامپ ستمیس □
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 .Lit .…       یبیتقر حجم با آب رهیذخ یبرا S.Steel  آب مخزن □

 آب ریگ یسخت واحد □

 Bar 7  فشار تا( هوا ریفا یپلآم/ گاز بوستر/ پمپ)  محرک یهوا نیتأم جهت هوا کمپرسور □

 نظر مورد محدوده در گاز تست فشار میتنظ جهت یقو فشار گاز رگوالتور □

 کیاتومات تمام صورت به تست دستگاه یطراح □

 (Laminated Safety Shielded Panel) کاربر یمنیا جهت تینیلم شهیش با محافظ صفحه □

 (گاز با تست صورت در)  عدد .… تعداد و .Lit..… حجم با تروژنین کپسول □
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