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مقدمه
عیلیات هات تپ ،یک عیلیات بسیار دقیق جهت ایجاد سمراخ برروی لملههای حاوی سیال است به نحمی کاه خاق قطا
نشده و جریان آن نیز متمقف نگردد .در این عیلیات دستیاب به داخل لمله تمسق یک مته راهییاا 1و کااتر دایاروی  2صامرت
م گیرد .مماردی هیچمن اتصال یک انشعاب به خق ،اتصال یک پروب داخل برای ممنیتمر کردن لمله و یا متمقف کاردن جریاان
سیال در داخل لمله به میظمر تعییر آن نیز در زمره کاربردهای این فرایید قرار م گیرند.
این نمشته نیاز های اساس برای طراح فی  ،ساخت ،تست و گزارش نهای عیلیات هات تپ برای انشعاب با مشخصاات زیار را
در بر میگیرد.

اسپیلت ت

تعداد

…….

....

لمله اصل
.....

استاندارد ها
استانداردهای ممرد استفاده برای این انشعاب به شرح زیر م باشد
ASME B 31.3

طراح :

ASME IX, API 1104

جمشکاری:

ASME B 36.1

لمله :
جمشکاری لبه:

ASME B 16.25

مسئملیتها
بخش مهیدس
بخش مهیدس وظیفه طراح دستگاه و پشتیبان آن ،نمع بازرس دیمارههای لمله مانید روش بازرس غیر مخارب ،روش
جمشکاری و دستمرالعیل آن ،انتخاب شیر ها و مشخصات تستهای فشار ،روش تست محیق تست ،تهیه نقشهها و اسیاد الزماه
دستگاه و عیلیات را بر عهده دارد.
Pilot Drill
Hole saw cutter
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باید در نظر داشت که الز است تا بخش مهیدس  ،تمجه خاص به محیق و شرایق تست به علت ضخامت جاداره و دماای
آن مبذول فرماید .مهیدس و یا تکییسین هات تپ باید دیگر افراد مجری را در زمییههای ارزیاب  ،طراح و اجرا یاری کیید.
فلز پایه -دقیقا در محل هات تپ -باید قبل از انجا عیلیات جمشکاری اتصال بر روی خق به دقات بازرسا شامد .نامع،
طراح و دمای فلز پایه ،نمع بازرس جداره را تعیین م کید .الز به ذکر است که حتیا باید ضخامت سیج بر روی لملاه اصال
انجا شمد

گروه بازرس
نیاییده گروه بازرس  ،تیام ممارد مربمط به ساخت و هیچیین محل عیلیات هات تپ را کیترل م کید.

بخش اجرای عیلیات
این فرد یا افراد ،مسئمل تیام فازهای اجرای عیلیات را بر عهده دارد .این بخش در هیاهیگ و هیکااری باا گاروه بازرسا ،
مسئمل پایش و مستیدسازی تیام مراحل عیلیات است .مهیدس اجرای  ،وظیفه آغاز و تکییل لیست اطالعات عیلیاات هاات
تپ را جهت برنامهریزی و گرفتن مجمزهای الزمه بر عهده دارد .وی در انتهای عیلیات ،یک کپ از برگه اطالعات عیلیاات هاات
تپ را برای مهیدس مکانیک مسئمل به هیراه کمپن جدا شده ارسال م کید.

راستای عیلیات
الف :یک از جهات ارجح هات تپ ،به صمرت عیمدی نسبت به خق لمله و دقیقا در ساعت  6است به طمری که روی دساتگاه
به سیت باالست .در این صمرت بیشترین حجم برادههای برداشته شده به داخل دستگاه ریخته و عالوه بر اییکاه خطار افتاادن
کمپن به داخل لمله کم م شمد ،خطر تخریب ولم تمسق پلیسهها نیز کم م شمد .البته شایان ذکر است که در این شرایق میکان
است چیانچه هدف انسداد خق باشد ،برخ از دستگاهها به درست کار نکیید .بیابراین باید از آن اجتیاب کرد.
ب :دومین جهت میاسب برای انجا عیلیات هات تپ ،راستای افق است به صمرت که دستگاه هات تپ به ممازات زمین قرار
م گیرد .در این ممرد برای کاهش خطر ورود پلیسههای ناش از سمراخکاری ،ولم باید به نحمی وصل شمد که دسته آن در سیت
باال قرار گیرد .در این روش ،خطر افتادن کمپن کم نییشمد .چیانچه هدف از عیلیات هات تپ ،انسداد خق باشد ،باید بررس کرد
که آیا دستگاه انسداد م تماند در این شرایق عیل کید یا نه زیرا بسیاری از انماع مسدود کییدهها درا ین شرایق به درست عیل
نی کیید.
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ج :بهترین و آخرین راستای عیلیات هات تپ ،حالت عیمدی رو به پایین است .در این حالت پلیسهها و تراشهها باه داخال خاق
لمله افتاده و کمپن نیز بیشترین احتیال افتادن به داخل لمله را دارد.

محدودیت نمع سیال داخل خق
انشعاب گیری و جمشکاری بر روی لملهها و تجهیزات که حاوی مماد زیر م باشید ،نبایست انجاا شامد ( API 2201-
:)Para3.9
الف -مخلمطهای بخار /هما یا بخار /اکسیژن که نزدیک یا در داخل محدوده قابلیت آتشگیری (انفجاری) م باشید .دماای بااالی
ناش از حرارت جمشکاری میکن است باعث ورود مخلمط بخار در محدوده قابل اشتعال شده یا متعاقب آن در انشعاب گیری نیز
یک میب احتراق بمجمد آید.
ب -اکسیژن یا محیق اشباع شده از اکسیژن :اکسیژن م تماند باعث ورود یک مخلمط بخار به محدوده آتشگیری شمد و میکان
است بر روی فلزپایه جمش اثر گذار باشد.
ج -سیستم ها همای فشرده :مگر اییکه مشخص شمند فاقد مماد قابل احتراق و اشتعال باشید ،مانید باقییاناده روغانهاای روان
کییده (. )LUBRICATING OIL RESIDUES
د -هیدروژن :مگر آنکه تمسق شخص واجد شرایق ،جمشکاری روی چیین تجهیزی ممرد بررس مهیدس هیه جانبه قرار گرفته
و سپس تأیید گردد .فمالدهای آلیاژی فریت و کربی در زمان بهره برداری مساتعد تارک خامردگ هیادروژن در دماای بااال
م باشید .بیابراین ،برای فمالدهای ممردنظر  ،با یک بررس بایست اطیییان حاصل کرد که تجهیزات مربمطه در محدوده میحی
نلسمن ( )NELSON CHARTبهرهبرداری شده باشید.
ه -مماد شیییای واکیش پذیر و حساس به دما (برای مثال ،پروکسیدها ،کلر ،و یا سایر مماد شیییای کاه میکان اسات بشادت
تجزیه شده و بر اثر حرارت جمشکاری خطرناک شده باشید) :بایست با ارزیاب مهیدس دمای کار گار و اییکاه آیاا ایان دماا
م تماند محرک یک واکیش باشد ،تعیین گردد.
و -کاستیکها ،آمینها و اسیدها (مانید اسید  :)HFدر صمرتیکه دماها و غلظتهای آنها به میزان باشد ،که براساس مشخصاات
ساخت اولیه انجا عیلیات حرارت جمش ( )PWHTرا الزام نیاید .این سرویسها ،م تمانید باعث ایجاد ترک در ناحیه جمش
یا میطقه  HAZشمند.
ز -برخ هیدروکربیهای اشباع نشده (مانید اتیلن) :که بر اثر گرمای زیاد تملید شده ناش از جمشکاری ،میکان اسات واکایش
تجزیهای گرمازا انجا گیرد و ممجب تملید نقاط داغ ممضع ( )LOCALIZED HOT SPOTSروی جداره لملاه یاا تجهیاز
شده ،که م تمانید میجر به خراب شمند.
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در جاییکه کار گر روی سطح خارج یک ظرف یا لمله در حال انجا ما باشاد ،بایسات در محال پیشاگیریهای الز جهات
جلمگیری از افزایش بیش از حد فشار ناش از انبساط محتمیات آن صمرت گیرد.

طراح
باید در نظر داشت که طمل اتصال باید در کیترین حد خمد نگاه داشته شمد .برای اتصاالت انشعاب با اندازه کیتاری از قطار
لمله که قرار است از اتصاالت اسپلیتت از پیش ساخته شده استفاده شمد ،باید آنها را به دقت بر طبق استانداردهای مربمط باه
آن نمع خق لمله (مثال ) ASME B31.3, 31.4 or 31.بازرس کرد .یک ولم فملبمر 3باید برای اتصال در نظر گرفتاه شامد باه
طمری که سمراخ آن به اندازه کاف برای عبمر مته و اره بزرگ باشد.
تیام اجزای دائی ممرد استفاده در عیلیات هات تپ باید از هیان استانداردی پیروی کیید که خق لمله از آن تبعیت ما کیاد
(مانید .)ASME B31.3, 31.4 or 31.8
حداکثر فشار از رابطه زیر به دست م آید:

که در آن:
 =Pبیشترین فشار مجاز سیال داخل لمله برحسب  MPaدر حین عیلیات جمشکاری
 =Sتیش تسلیم فلز لمله بر حسب MPa
 =Dقطر خارج لمله بر حسب میلییتر
 =tضخامت کاهش یافته لمله بر حسب میلییتر ()t = ta – u

full-bore valve
6
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 =uکاهش ضخامت لمله در حین جمشکاری که در واق معرف مقدار نفمذ حمضچه جمش بر حسب میلییتر است .این مقدار
از پیمستهای  1و  2استخراج م شمد و یا به صمرت محافظهکارانه در حدود  3میلییتر در نظر گرفته م شمد.
 =taمقدار کیییه ضخامت جداره لمله بر حسب میلییتر .این مقدار باید تمسق روش التراسمنیک اندازهگیری شمد.
 =Fضریب اییی (ترجیحا  0/8در نظرگرفته شمد)
 =Eضریب اتصال طمل که از استاندارد  ASMEاستخراج م شمد.
 =Tضریب ممازنه حرارت که از جدول زیر اساتخراج ما شامد .ایان اطالعاات از اساتانداردهای ASME B31.8 (Table
 841.116A), ASME B16.5اقتباس شده است.

جمشکاری
مراحل جمشکاری و هیچیین عیق نفمذ حرارت باید به دقت کیترل شمند تا اتصاال اساپلیت بادون هایچ گمناه مشاکل
عیلکردی و اییی و به درست در سر جای خمد قرار گیرد .در ممرد جمشکاری بر روی خطمط در حال کار ،یعی خطمط لمله کاه
سیال در آنها جریان دارد ،دو مطلب و مسئله باید به دقت در نظر گرفته شمد .اول سمراخ سمختگ  4و دیگری تارک در جامش.
burn through
7

4

PishgamSanatAbzar Co.

عیب سمراخ سمختگ در صمرت رخ م دهد که قسیت ذوب نشده از ضخامت فلز در زیر حمضچه جمش ،تمانای تحیال فشاار
لمله را نداشته باشد .به عبارت دیگر حمضچه مذاب در جمشکاری بزرگتر از حد مجاز تشکیل شده باشاد .تارک جامش نیاز در
صمرت رخ م دهد که فلز جمش به سرعت سرد شده و بیابراین یک ریزساختار ترد مستعد ایجاد ترک به وجامد آورد .سارعت
سرد شدن باال م تماند ناش

از حرکت سیال در داخل لمله باشد که حرارت را به مقدار زیادی از جمش میگیارد ( API 2201-

 .)Para 301تصاویر زیر نیمنهای از عیمب مذکمر را نشان م دهد.

عیب سمراخ سمختگ

عیب ترک جمش (یک از انماع آن)

قبل از انجا عیلیات جمشکاری ،باید ارزیاب مهیدس دقیق در ممرد لملههای که دارای عیب الیاهالیاه شادن و دیگار
عیمب هستید ،انجا شمد .هیچیین ضخامتسیج باید به دقت انجا شمد تا ریسک عیب سمراخ سمختگ به حاداقل برساد.
ضییا ترکیب شیییای فلز پایه نیز باید به درست مشخص شمد .متالمرژی فلز جمش ،اتصاالت هاتتپ و سایم جامش بایاد باا
متالمرژی تجهیزات که قرار است بر روی آنها جمشکاری شمند ،هیخمان داشته باشد (.)API 2201- Para. 3.1
مماردی که در ادامه ذکر م شمند ،پتانسیل بروز عیب سمراخ سمختگ و تیشهای پسیاند را که عامل ایجاد ترک در جمش
هستید کاهش م دهد.
الف :برای جمشکاری پاس اول از سیمجمشهای کمچک ( 2/4میلییتر) استفاده کیید و یا در صمرت امکان از جمشکاری باا
گاز آرگمن بهره گرفته شمد تا ناحیه متاثر از حرارت 5و عیق نفمذ حرارت به داخل دیماره کم شمد .پاسهای بعدی با الکترود 3/2
میلییتر و یا کمچکتر جمشکاری م شمند .استفاده از الکترودهای کم هیدروژن بارای افازایش ایییا در برابار عیاب سامراخ
سمختگ تمصیه م شمد .باید دقت داشت که در ممرد فمالدهای با درصد کربن معادل باال ،نرخ کم حرارت ورودی سبب افازایش
احتیال خطر بروز ترک م شمد ()API 2201- Para. 3.2

)Heat Affected Zone (HAZ
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ب :تیام لبهها باید حداقل بازاویه  11درجه پخ بخمرند .هیچیین لبههای داخل درزهای دراز نیز باید از پشت یک پخ 11
درجه بخمرند تا مان از جمشخمرد اسپلیت بر روی لمله بشمد.

ج :مراحل جمشکاری به ترتیب زیر باشید:
.1

قسیت پایین اسپلیت ت را در محل آن قرار م گیرد.

.2

قسیت باالی اسپلیت ت (که انشعاب بر روی آن قرار دارد) را در محل قرار گیرد .دقت شمد که درزها به خمب در کیار

هم قرار گیرند.
.3

درز افق و دراز اسپلیتت را در یک جهت جمشکاری شمد و بگذارید تا خیک شمد و دمای آن به دمای فلز پایه برسد.

تمجه :دقت شمد که در حین جمشکاری ،درز طرف دیگر از هم باز نشمد .برای این میظمر الز است تاا یاک نفار از پرسایل
بازرس دائیا فرایید را پایش نیاید.
.4

درز طرف دیگر را جمشکاری شمد و مجددا اجازه دهید تا کامال به دمای فلز لمله برسد.

.5

یک از جمشهای محیط اسپلیت جمشکاری شمد و مجددا اجازه دهید تا کامال خیک شمد.

.6

طرف دیگر اسپلیت را جمشکاری شمد و اجازه دهید تا کامل خیک شمد.

دمای لمله
باید دقت داشت که دمای جداره لمله در حین عیلیات به خمب پایش شمد .عالوه بر این ،فشار سیال و سرعت آن نیز بایاد
به خمب جهت جلمگیری از مسایل زیر تحت نظر قرار گیرد:
الف) تاول 6وترکیدگ در لملههای تحت فشار که در اثر ضعیف شدن لمله ناش از حررات در حین جمشکاری اتفاق م افتد.
ب) تخریب ریزساختار فلز لمله در اثر:


حرارت زیاد ورودی که باعث دمای بسیار زیاد فلز م شمد.



سرعت سرد شدن بسیار زیاد در حین جمشکاری و یا بعد از آن

Blow-out
9
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شرایق سیال داخل خق
سرعت سیال
در صمرت وجمد حرکت سیال ،خطر بروز عیمب مانید باالرفتن بیش از حد دمای سیال ،عیب سمراخ سمختگ که ناشا از
حرارت باالی فلز است و انبساط حرارت سیال که در سیستمهای بسته رخ م دهد ،کاهش م یابد.
برای این ممرد چمن ضخامت فلز  .......میلییتر است تاثیر سیال بر نرخ سرد شدن و خطر بروز عیب سمراخ سامختگ کام
است.
البته ،جریان زیاد سیال سبب افزایش نرخ سرد شدن جمش شده و خطر ترک را افزایش م دهد .بیابراین در زماان جمشاکاری،
باید یه مقدار بهییه جریان سیال را در نظر داشت.

فشار سیال داخل خق
به طمر کل برای حفظ و باال بردن ضریب اییی در هر لحظهای از عیلیات هات تپ ،فشار سیال داخل لمله باید کیتار از 00
بار باشد .هیچیین این مقدار نباید از بیشترین فشار قابل تحیل تمسق دستگاه هات تپ باال رود.
در حین عیلیات جمشکاری  ،فشار داخل لمله نباید بیشتر از فشار مجازی باشد که در ادامه محاسبه خماهد شد.
هات تپ نباید بر روی تجهیزات با فشار کیتر از فشار محیق انجا شمد .یک راه برای اندازهگیری بیشترین میزان فشاار در
حین فرایید جمشکاری وجمد دارد .استفاده از این روش که بر مبیای کاهش استحکا جداره لمله در اثر دمای جمشاکاری اسات
برای تیام انماع لملهها در تیام مکانهای کاری مجاز است.
محدودیتها:


جمشکاری نباید بر روی لملههای روکشدار و یا لملههای که سطح داخل آنها پمشش داده شده انجا شمد.



جمشکاری هات تپ نباید بر روی مماد زیر انجا شمد:
 هر مادهای که بیشترین دمای مجاز قابل تحیل برای آن کیتر از  373درجه سانتیگراد است.

خطمط لملهای که کیترین دمای مجاز عیلکرد آنها کیتر از  -23درجه سانتیگراد است .برای ممادی با کیترین دماای عیلکاردی
بین  -23تا  3درجه سانتیگراد ،باید تمجهات ویژه اعیال شمد تا از چقرمگ کاف فلز اطیییان حاصل شمد
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دستمرالعیل تست فشار
بعد از اتیا عیلیات جمشکاری ،وقبل از شروع عیلیات سمراخکاری ،اتصال جمشاکاری شاده باه هیاراه شایر و هیچیاین
دستگاه هات تپ که بر روی آن وصل شده باید تحت تست فشار قرار گیرند .تست فشار باید حداقل برابر فشار سیال داخل لملاه
باشد و تمصیه م شمد که فشار تست از حدود  1/1برابر فشار داخل لمله بیشتر نشمد چرا که میکان اسات جاداره لملاه و یاا
محفظهها اسیب ببیید ( .)API 2201- Para. 6.5فشار تست برای خطمط لمله داخل فیس 7و خارج فیس 8متغییر است و بهتار
است برای تعیین بهترین فشار تست به ترتیب از استانداردهای  ASME B 31.3و  ASME B 31.4استفاده کرد.
دستمرالعیل تست معیمال در سه مرحله زیر تدوین م شمد.
 .1تست نشت ولم هاتتپ ،ترجیحا زمان که ولم بر روی لمله نصب نشده باشد ،در این صمرت م تمان به خامب آببیادی
آن را چک کرد .این تست حداقل  5دقیقه زمان نیاز دارد.
 .2تست اتصال انشعاب در شرایط که ولم بر روی آن نصب شده و در حالت باز قرار دارد .حداقل زمان  33دقیقه برای ایان
تست نیاز است.
 .3تست نشت دستگاه هاتتپ در شرایط که بر روی اتصال نصب شده است .این تست در حالت انجا م شمد کاه ولام
بسته است .زمان ممرد نیاز برای این تست نیز حداقل  5دقیقه است.
فشار تستهای نشت مرحله  1و  3باید برابر با بیشترین مقدار فشار سیال خق لمله باشد که میکن است در حین عیلیات هاات-
تپ ایجاد شمد.
در ممرد مرحله  ،2میحی های کاربردی که بر حسب قطر انشعاب ،قطر لمله و یک فاکتمر ثابت ،فشار مارجح تسات را بارای
جلمگیری از صدمه به لمله ارائه م کیید ممرد استفاده قرار م گیرند.
*فشار تست مربمط به بخار پرفشار مطابق با شرایق خق لمله بسته به دما و فشار خق انتخاب م شمد ،به طمریکه فشار
تست با در نظر گرفتن انبساط ناش از حرارت از فشار تست تجاوز نکید.

On-plot
Off-plot
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تست هیدرواستاتیک
تست فشار هیدرواستاتیک یک تست استحکا نازل است و فشار آن در حدود  1/5برابر حداکثر مجاز فشاار کااری اسات.
تست هیدرواستاتیک در زمان استفاده م شمد که:
الف :فرایید با آب مشکل نداشته باشد و آب آسیب به تجهیزات نزد و یا اییکه پس از اتیا کار ،بتمان آب را به طمر کامال از
دستگاه هات تپ خارج کرد.
ب :دمای فلز لمله بیشتر از  2درجه سانتیگراد و کیتر از  133درجه سانتیگراد باشد.

انجا عیلیات هات تپ
مراحل انجا کار به این شرح است:
.1

محل انشعاب به خمب و به طمر دائی با اتصاالت 9آببیدی م شمد.

.2

یک شیر بر روی اتصاالت نصب م شمد.

Fitting
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.3

دستگاه هات تپ بر روی اتصاالت نصب م شمد و شیر باز م شمد .زمان که مته در داخل لملاه فارو ما رود،

محفظه داخل دستگاه پر از سیال داخل لمله م شمد و هما از داخل آداپتمر 10به بیرون م زند .این کار با باازکردن شایر
مخصمص انجا م شمد .سمراخ در داخل لمله ایجاد شده و کمپن 11بیرون کشیده م شمد.
شیر بسته شده و دستگاه هات تپ جدا م شمد .انشعاب ممرد نظر ایجاد شده و شیر باز م شامد .انشاعاب ایجااد شاده آمااده
عیلیات شدن است .این عیلیات بسیار سری و دقیق است.

مالحظات مربمط به دستگاه هات تپ
قبل از شروع عیلیات هاتتپ ،دستگاه ،کاتر و مته باید به دقت بررس شمند تا نسبت به شرایق مساعد آنهاا بارای آغااز کاار
اطیییان حاصل شمد .اطیییان از شرایق دستگاه و پکییگهای آن باید به حدی باشد که بتمان در شرایق بحران

و ماماردی کاه

مشکالت مکانیک و یا نشت شیر به وجمد م آید ،دستگاه را بر روی خق باق گذاشت .تیام دستگاههای هاتتاپ ،حاداکثر و
حداقل فشار و دمای کاری دارند .بیابراین در حین عیلیات هاتتپ باید تیام مسایل محتیل که سبب بااال یاا پاایین رفاتن و
تغییرات دما و فشار م شمند را در نظر داشت .هیانطمر که ذکر شد باید هیماره این نکته را در نظر داشت که میکن است بیاا باه
دالیل و مشکالت  ،دستگاه هاتتپ به صمرت دائی بر روی خق باق بیاند (.)API 2201- Para 2.2.

اییی
ممارد زیر باید تمسق افراد مسئمل به ترتیب که قید شده است چک شمد تا اییی فرایید به خمب حفظ شمد:
الف :با مسئملین اییی مجیمعه هیاهیگ های الز انجا شمد.
ب :مجمزهای الز اخذ شمد:
 مجمزهای خاص مجیمعه
 مجمز ورود
 مجمز دستگاههای جمشکاری
 مجمز دستگاه هات تپ
 مجمز ماشینآالت دیگر و یا تجهیزات تست

Housing
Coupon
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ج :ملزومات خاص اییی
 دو نقطه فرار اضطراری
 محفظهای برای خروج های لمله
 تیهیداد برای مهار جرقههای جمش
 دو کپسمل آتشیشان در محل هات تپ
 محصمر کردن ناحیه تمسق نمارهای هشدار
 داربست در مماق لزو
د :تست کردن نازل بر طبق دستورالعمل
 تست هيدرو استاتيک يا
 تست پنوماتيک
 تست رنگ
 تست مايعات نافذ بر روي جوش
 اطمينان از عدم برخورد فلز جوش نفوذ کرده با تيغه کاتر
ه :تست دستگاه هات تپ
 تست رنگ بر روی کاتر و چک کردن تیزی دندانههای آن
 تست رنگ بر روی مته و چک کردن تیزی آن
چک کردن پینهای یم شکل

محدودیتهای فیزیک
 .1خمردگ حفرهای و یا الیه الیه شدن فلز :در چیین مماردی که فلز دچار خمردگ حفرهای شده است و یا ساطح آن
به علت خمردگ پمسته و الیه الیه شده است ،نباید عیلیات جمشکاری را انجا داد .چرا که در این صمرت میکن است
عیب تاول و ترکیدگ جمش به وجمد بیاید .هیچیین در صمرت الیه الیه شدن ،به علت اییکه سیال در فضای بین الیه
ها قرار گرفته است میکن است در حین انجا عیلیات جمشکاری ،بخار شده و سبب ترکیدگ آن ناحیه شمد.
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نزدیک به یک نقطه خاص :جمشکاری باید حداقل در فاصله  11اییچ از یک فلیچ و یاا اتصاال پیچا  3 ،ایایچ از درز
جمش مجاور و  24اییچ از یک اتصال پرچ انجا شمد .چیانچه فاصله از این مقادیر نزدیک تر باشد ،میکن است سبب
تابیدگ فلز شده و باعث نشت شمد.
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پیوست( :)1دماي جداره داخلي جوش و عمق نفوذ جوش براي دماي اولیه جوشکاري برابر  21درجه سانتیگراد
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پیوست( :)2دماي جداره داخلي جوش و عمق نفوذ جوش براي دماي اولیه جوشکاري برابر 110درجه سانتیگراد
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