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 پیشگفتار

صی  .1 صا ستفادۀ اخت ستورالعمل به منظور ا ستاندارد/د سته این ا شرکت های فرعی واب شرکت ملی گاز ایران و  در 

 تهیه شده است.

( و در مورد نیازهای اختصاصی IPSشرکت ملی گاز ایران در مورد نیازهای عمومی از استانداردهای وزارت نفت ) .2

 کند.( استفاده میIGSاز استانداردهای خود )

شرکت ملی گاز ایران ) .3 ستانداردهای  سان و  های( با نظارت کمیتهIGSا شنا شکل از کار ستاندارد، مت صی ا ص تخ

ت مدیره شرکت ملی گاز ایران( أتوسط شورای استاندارد )منتحب هی شود ومشاوران بخش های مختلف تهیه می

 .رسندمیبه تصویب 

ستانداردهای ) .4 تخصصی مربوط به -(، از همۀ منابع شناخته شدۀ علمی معتبر، اطالعات فنیIGSدر تنظیم متن ا

کارشناسان  بنیز از نتیجه پژوهش ها و تجار گاز دنیا، مشخصات فنی تولیدات سازندگان معتبر جهانی وصنایع 

شود. همچنین به منظور استفاده از هر چه بیشتر از تولیدات ملی، قابلیت های داخلی بر حسب مورد استفاده می

 گیرد.سازندگان داخلی نیز مورد توجه قرار می

ستانداردها به طور مت .5 سانی می 5وسط هر ا ضرورت، زودتر، بازنگری و به روز ر صورت  شود. سال یک بار و یا در 

 بنابراین کاربران باید همیشه آخرین نگارش را مورد استفاده قرار دهند.

سی قرار خواهد گرفت و پس از تأیید،  .6 ستقبال و برر ستانداردها مورد ا صالح در مورد ا شنهاد ا هرگونه نظر و یا پی

 مربوطه نیز بازنگری خواهد شد. دراستاندا

 

 بازنگري اول :

سانی با لوله های پلی اتیلن  "اولین کتابچه  شبکه های گازر صات فنی و راه اندازی  شخ سال  "م سط  1372در  تو

کارشناسان واحد خدمات نماینده کارفرمای شبکه های گازرسانی ) امور مهندسی و خدمات فنی سابق ( به سرپرستی 

مورد بهره برداری قرار گرفت . لیکن با توجه به  آقای مهندس آئینه چی تهیه و تدوین گردید و در مناطق گازرسااانی

تغییرات متعددی که یک دهه در مشخصات فنی و اجرائی شبکه های گازرسانی پلی اتیلن بوجود آمد ، امور مهندسی 

و فنآوری مدیریت گازرسااانی براساااس مصااوبات همایش تخصااصاای شاابکه های پلی اتیلن تصاامیم به تجدید نظر و 

مذکور گرفت و بر این اساس با بهره گیری از تجارب ارزنده و مفید کلیه شرکتهای گاز استانی و  بروزرسانی در کتابچه

ناسااااان خبره در موضاااو   کارشااا با حداااور  ناسااای  کارشااا عدد تخصاااصااای و  یل جلسااااات مت  تشاااک

شرکت ملی گاز ایران از جمله : امو ستاد  ستان و  ستان گل ستانی از جمله : ا شرکتهای گاز ا سطح  ر فوق الذکر ) در 

ستاندارد( با هماهنگی و دبیری  شورای ا سی و کنترل فنی و  ستانداردها ، امور بازر سی و فنآوری ، امور تدوین ا مهند

سابق اقدام گردید .  ستورالعملهای موجود در کتابچه  سانی د سبت به بروزر سی و فناوری ن آقای حجتی از امور مهند

کنترل فنی مورد تجدید نظر قرار گرفته و تحت عنوان  کتابچه قدیم توسااط امور بازرساای و 4و 3ضاامناب بخشااهای 

 بازرساای و آزمایشااات در فصاال سااوم در. گردید . فصااول پنجم روش تزریق گاز و شااشاام ضااوابط لوله گذاری در 

کوچه های کم عرض با لوله های پلی اتیلن نیز به کتابچه حاضااار اضاااافه گردید. این مشاااخصاااات فنی باعنوان 
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شورای استاندارد  288در جلسه شماره  "لوله های پلی اتیلن اندازی شبکه های گازرسانی با دستورالعمل اجرا و راه"

 و متعاقباب در هیئت مدیره محترم شرکت ملی گاز طرح و به تصویب رسیده است. 

 ازنگري دوم : ب

ستانداردهای مرتبط ، بروز رسانی و تطابق مشخصات فنی و راه اندازی شبکه های گازرسانی با لوله های پلی اتیلن با ا

در کمیته  1389بنابر پیشنهاد امور مهندسی و فناوری و براساس نقطه نظرات شرکتهای گاز استانی در تابستان سال 

 تدوین استانداردهای شبکه های پلی اتیلن امور تدوین استانداردها با حدور اعداء ذیل بررسی و بازنگری شده است .

 آقايان

 امور تدوین استانداردها   بیژن اوچانی -1       

 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  HSEQ محمدرضا یوسفی پور  -2

 امور مهندسی و فناوری   مهدی حجتی  -3

 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  HSEQ  حسین عباسی  -4

 آزمایشگاه پژوهشهای فنی و صنعتی  غالمحسین نژاد شمسی  -5

 آزمایشگاه پژوهشهای فنی و صنعتی   عبدالرحیم صبوری  -6

 شرکت بازرگانی گاز    جهانبخش پهلوانی -7

 امور تدوین استانداردها   هوشنگ اقبالیان  -8

 

 بازنگري سوم:

تدوین و پس از نظرسنجی 1399-1400این نسخه به همت کارگروه ویژه ای مرکب از کارشناسان نامبرده ذیل در سال 

 بررسی و تصویب گردیده است. 1400سال از شرکت های گاز استانی در 

 گاز استان تهران   مهدی حجتی  -1      

 گاز استان تهران              علی سلیمی نیا  -2

   امور تدوین استانداردها غالمحسین نژاد شمسی  -3

 امور مهندسی و فناوری   علی غفران -4

 بازرگانیامور تخصصی و آرش نبوی                       -5

 غالمرضا مطهری               بازرسی فنی ستاد -6

 گاز استان تهران   آرش مشعل چی -7

 شاهرخ زندیه وکیلی         امور تدوین استانداردها-8

___________________________________________________________ 

  ( آدرس اینترنتیigs.nigc.ir//http:  ( آدرس الکترونیکی ، )igs@nigc.ir ) 

http://igs.nigc.ir/
mailto:igs@nigc.ir
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 مقدمه :

سهم قابل توجهی از شبکه گسترده  (gbar4پوند بر اینچ مربع ) 60با فشار   شبکه های گازرسانی پلی اتیلنی

توزیع گاز طبیعی در ایران را بخود اختصااام می دهند. با توجه به حجم ساارمایه گذاری با  در احدان این 

ست تا کلیه مجموعه های  سوی دیگر  زم ا ستمر و ایمن گاز طبیعی از  سو و اهمیت تأمین م شبکه از یک 

هره برداران حوزه توزیع گاز طبیعی)شااارکت های گازاساااتانی( در ذینفع اعم از کارفرمایان، پیمانکاران و ب

مراحل طراحی ، اجرا، نظارت بر سااااخت و نگهداری از آن نهایت توجه و اهتمام   زم را بنمایند.  در این 

زمینه بکارگیری نیروی انسانی کارآمد، رعایت موازین و ضوابط فنی، ایمنی، بهداشت و محیط زیستی الزامی 

 می باشد.

 

 هدف و دامنۀ كاربرد -1

شبکه -1-1 سانی با لولههدف: اجرای کلیه عملیات  صات های پلیهای گازر شخ ستی مطابق م اتیلن بای

تحت با در نطر گرفتن کلیه استانداردهای مرتبط و ضوابط فنی، اجرایی و ایمنی فنی این دستورالعمل و 

نظارت و تائید نماینده کارفرما انجام گردد. تمامی فعالیتها و اقدامات پیمانکار مندر. در این اساااتاندارد 

 باشد. شرکت ملی گاز ایران پیمانکاران HSEدستورالعمل  آخرین ویرایش از می بایست منطبق با 

ه مجموعه های ذینفع رعایت مشخصات فنی این دستورالعمل توسط  کلی: ( Scope)دامنه کاربرد-2-1

اعم از کارفرمایان، پیمانکاران و بهره برداران )شاارکت های گازاسااتانی( در  تمامی مراحل  اجراء شاابکه 

 های توزیع پلی اتیلنی الزامی می باشد. 

مشخصات فنی اجرای انشعابات پلی اتیلن در شبکه توزیع خار. از دامنه کاربرد استاندارد حاضر :  نکته

مشخصات  "مطابق با ضوابط مندر. در آخرین ویرایش از استاندارد   بوده و اجرای انشعابات پلی اتیلنی 

شه های  سانی پلی اتیلنی فنی و نق شبکه های توزیع گازر شعابات در   " IGS-C-DN-011(0)اجرایی ان

 صورت می پذیرد.

 منابع -2

 در تهیه این استاندارد منابع زیر مورد استفاده قرار گرفته اند:

 IGS-C-DN-004 (0)                          .دستورالعمل جوشکاری و آزمون غیر مخرب سه راهی های پلی اتیلن -1-2

 IGS-C-DN-006(0)                             . پلی اتیلنجابجایی ،حمل و نقل و انبارش لوله اتصا ت و شیرآ ت  -2-2
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                                                   IGS-C-PL-001(0).بارگیری، جابجائی و انبارش لوله ها با پوشش خارجی -3-2

   IGS-M-PL-014-1(3)                                                                                  لوله های پلی اتیلن -4-2

سبی پلی اتیلن -5-2 صا ت زین ا -IGS-M-PL-14                                                                                .ات

4(1) 

 C-SF-015(4)- IGS                                                                .مقررات حریم خطوط لوله گاز ایران  -6-2

                                             IGS-M-PL-016(2)نو  الکتروفیوژن-دستگاه جوشکاری لوله های پلی اتیلن -7-2

شکاران پلی  -8-2             IGS-C-DN-002 (2)                                         . اتیلن به روش الکتروفیوژنصالحیت جو

-IGS-C-DN (1)                                                                          .ارزیابی کیفیت جوش الکتروفیوژن -9-2

003 

 IGS-C-DN-008(0)                 جوندگان های پلی اتیلن گاز در مقابلروش های ایمن سازی اجرای شبکه  -10-2

  IGS- O-SF-003(0)                                دستورالعمل ایمنی و گودبرداری                                    -11-2

 IGS-C-DN-009(0)دستورالعمل اجرا لوله های گاز رسانی پلی اتیلن به روش بات فیوژن                         12-2

دستورالعمل اجرایی آموزش و ارزیابی وصدور گواهینامه احراز صالحیت جوشکاران لوله های پلی اتیلن در  13-2

 IGS-C-DN-005(0)                                                                      میلیمتر 225تا  125قطرهای 

 IGS-C-DN-017(0)             مشخصات فنی خرید دستگاه جوشکاری لوله های پلی اتیلن ، نو  لب به لب 14-2

 

 

 تعاريف و اصطالحات -3

عبارت است از شرکت ملی گاز ایران و یا شرکتهای تابعه که یک طرف امدا کنندگان پیمان  : كارفرما -3-1

 است و اجرای عملیات موضو  پیمان را به پیمانکار واگذار می نماید . 

 جانشینان و یا نمایندگان کارفرما در چهارچوب مفاد پیمان در حکم کارفرما محسوب می شوند . 

ز اشخام حقیقی یا حقوقی ( که جایگزین کارفرما می شوند توسط شرکت  تعیین جانشینان کارفرما ) اعم ا

 و کتباب به پیمانکار ابالغ می گردد .

شخصی است اعم از حقیقی یا حقوقی که به منظور نظارت بر حسن اجرای عملیات  كارفرما:نماينده   -3-2

 کارفرما تعیین می گردد . موضو  پیمان و امور مربوط به آن طبق شرایط خصوصی پیمان از طرف
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نماینده کارفرما مجاز می باشااد بنا بر صااالحدید، اختیارات خود را به شااخش یا اشااخام حقیقی و حقوقی  

 مورد نظر تفویض نماید.

 :مهندس -3-3

 شود.  معرفی می به پیمانکارکارفرما به صورت کتبی  که بعنوان نماینده  (یا حقوقی  حقیقی شخصیتی )

 

: شرکت و یا مجموعه ای از شرکت ها که ارائه دهنده خدمات اجرایی ، مشاوره ای ، طراحی ، پیمانکار -3-4

 مهندسی ، بازرسی ، تدارکات و تامین کا  می باشد.

: تعاریف فوق از کتابچه شرایط عمومی پیمان اقتباس شده اند و متناسب با نو  فعالیت در این دستورالعمل نکته

 قرار گرفته اند.مورد استفاده 
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 مراحل اجراي عملیات شبکه هاي گازرساني پلي اتیلن 

 

 فهرست مطالب فصل اول 

 

 تجهیز کارگاه  -1-1

 تهیه نقشه اجرائی و تعیین مسیر لوله گذاری و پیاده نمودن آن  -2-1

 تهیه مصالح شامل لوله ، اتصا ت ، شیرا ت و ...  -3-1

 روش بارگیری ، حمل ونقل ، تخلیه و انبار نمودن لوله ، شیرآ ت و اتصا ت  -4-1

 شکافتن آسفالت  -5-1

 حفر کانال ) ترانشه ( -6-1

 یف کردن لوله ها ریسه نمودن و رد -7-1

 جوشکاری ) عملیات اتصال ( -8-1

 روشهای بازرسی و آزمایشات مخرب  -9-1

 بازرسی و عملیات قبل از لوله گذاری  –10-1

 لوله گذاری و پر کردن کانال  -11-1

 بازسازی مسیر به حالت اولیه  -12-1

  ودخانهعبور از تقاطعهای اصلی ، بزرگراهها ، اتوبانها ، راه آهن و ر -13-1

 ساختن حوضچه شیرها  -14-1

 نصب تابلو و مشخصات  -15-1

 آزمایش نهائی ، اتصال نهائی به شبکه گاز دار و راه اندازی  -16-1
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 تجهیز كارگاه -1-1

پیمانکار موظف است پیش از شرو  عملیات اجرایی متناسب با طرح ، شرایط پیمان ، قراردادهای کاری مورد 

به  HSEنیاز با تأمین کنندگان خود و همچنین ابزار، تجهیزات، نیروی انسانی، لوازم  زم و تأمین الزامات 

نحوی که تکافوی شرو  اجرای کار را بنماید با تأیید نماینده کارفرما تهیه کند. بعالوه دفتر کارگاهی پیمانکار 

بایستی و دستگاه نظارت، انبار مناسب، کارگاه و نگهبان به تعداد کافی و سایر موارد متناسب با نیاز نیز می

بایست تمامی استانداردها، کاران در این مرحله میتوسط پیمانکار مهیا شود. زم به ذکر است که پیمان

های فنی مرتبط با کار را تهیه و در اختیار داشته و همچنین نقشه HSEهای فنی و اجرایی و دستورالعمل

و اخذ تأییدیه از  HSE planکار و ارائه کلیه کارکنان و طب HSEباشند؛ همچنین نسبت به آموزش 

 .دنماینده کارفرما اقدام نمای
 

 گذاري و پیاده نمودن آنتهیه نقشه اجرائي و تعیین مسیر لوله -1-2

پیمانکار بایستی زیر نظر نماینده کارفرما با توجه به  طرح اولیه و پاسخ استعالمات مأخوذه از سازمانهای آب 

د نماینده گذاری انتخاب نماید، سپس با تأییو برق و مخابرات و غیره ، مسیر مناسبی جهت حفر کانال لوله

قبل از شرو  حفاری در صورت لزوم و  به صورت کروکی ترسیم شود. A4کارفرما این مسیر روی کاغذ 

بصالحدید نماینده کارفرما،  ابتدا تعدادی چاله آزمایشی در مسیر انتخابی  حفر گردد تا اجازه حفر کانال با 

ترین مسیر توسط نماینده کارفرما صادر شود . پس از تعیین و تائید مسیر در صورتیکه در نظر گرفتن مناسب

باشد مسیر تغییر یابد ، این تغییرات قبالب باید به تائید نماینده کارفرما رسیده   زم باشد قسمتهائی از این

 توسط پیمانکار بر پایه استقرار سامانه اطالعات مکانی سازمانی شبکه های گازرسانی سپس نقشه اجرائی

GIS  ا اخذ نمایدشده و تاییدیه  زم رکارفرما نماینده ، طبق ضوابط شرکت ملی گاز ایران  تهیه و تحویل. 

 
 

 تهیه مصالح شامل لوله، اتصاالت، شیرآالت و...-1-3

پیمانکار موظف اساات تمامی اقالم مورد نیاز پروژه را که تهیه آن در تعهد پیمانکار می باشااد را انحصاااراب از 

ست مرکزی منابع تامین کا ی وزارت نفت )تولید کنندگان و تابمین کنندگان مندر. در  تابیید و با ( EPفهر

 تأمین نماید.  کارفرما

سی فنی وکنترل  ست تحت نظارت نماینده کارفرما مورد بازر شده می بای ست تمامی اقالم خریداری  بدیهی ا

شخصاب  شده  سی فنی را برای محموله خریداری  کیفی قرار گیرد ودر این رابطه چنانچه پیمانکار عملیات بازر

 ( قبل از خرید به تابیید Scope of Inspectionاقالم )پیگیری می نماید  زم اساات شاارح بازرساای  

رسمی کارفرما برسد. ضمناب در صورتیکه از شرکتهای بازرسی شخش ثالث در عملیات بازرسی فنی استفاده 

شود، ضرورت دارد شرکت بازرسی شخش ثالث نیز از شرکتهای احراز صالحیت شده توسط شرکت ملی گاز 

شد.  ورود هر نو  کا  به سناد  با ست ا ستگاه نظارت بوده و حتما  زم ا ستقیم  د انبار پروژه  تحت نظارت م

تأمین کا  شاااامل حواله  تحویل کا   از انبار کارفرما ) در خصاااوم اقالم تحت تعهد کارفرما(  یا تاییدیه 

ل  و ثبت بازرساای فنی )درخصااوم اقالم در تعهد پیمانکار(  به نماینده کارفرما ارائه  شااود و پس از کنتر

 مشخصات ردیابی کلیه موارد صورتجلسه شده و در اسناد پروژه نگهداری شود. 
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 روش بارگیري ، حمل و نقل و تخلیه و انبار نمودن لوله ، شیر و اتصاالت  توسط پیمانکار: -1-4

 ( می باشد.IGS-C-DN-006این قسمت بر اساس آخرین ویرایش استاندارد )موارد مندر. در 

 

پیمانکار جهت بارگیری ، حمل و نقل و تخلیه لوله و اتصااا ت می بایسااتی از وسااایل مناسااب که  -1-4-1

 .دارای سطوح صاف و فاقد اجسام تیز مانند میخ و غیره باشد استفاده کند

 

در صورتیکه لوله ها به صورت بسته بندی کارخانه از انبار شرکت تحویل پیمانکار گردد می بایستی  -2-4-1

ست شود . لوله هائیکه زودتر تولید شده اند می بایستی زودتر از انبار خار. این ب ستفاده باز ن ه بندیها تا زمان ا

 شوند و مورد استفاده قرار گیرد .
 

سوراخ  -3-4-1 شرده شدن و یا  شوند که امکان صدمه دیدن ، ف صا ت باید طوری انبار و نگهداری  لوله و ات

  در انبار سرپوشیده نگهدارد  بشدن آنها وجود نداشته باشد . پیمانکار می بایستی لوله ها و اتصا ت را منحصرا

شید قرار نگرفته و نحوه  شرایطی در معرض نور خور شد که باعث به طوریکه تحت هیچ  انبار کردن طوری با

 دو پهن شدن آنها نگردد . 
 

   اتیلن عالوه بر رعایت بند فوق می بایسااات  مطابق اساااتانداردنگهداری لوله و اتصاااا ت پلی -1-4-4

   006-DN-C-IGS  جابجایی ،حمل و نقل و انبارش لوله ، اتصا ت و شیرا ت پلی اتیلن صورت پذیرد 

  . بدیهی است لوله و اتصا ت وازده باید بنحوی از چرخه استفاده خار. گردد که قابل استفاده مجدد نباشد.
 

ها باقی  ای تا زمان جوشکاری بر روی لولههای حلقه ای و شاخهلوله ها در زم است درپوش لوله -1-4-5

 بماند.
 

 ای : های شاخه لوله -6-4-1

 ای رعایت گردد :های شاخه الذکر موارد ذیل باید در مورد لولهفوقعالوه بر شرایط 
 

متر از طول سااانتی 90گردند حداکثر بیش ازای حمل ونقل میها بصااورت شاااخههنگامیکه لوله -1-6-4-1

 آنها نباید خار. از وسیله نقلیه قرار گیرد.
 

شاخه جهت بارگیری و تخلیه لوله  -2-6-4-1 صورت های  ستهای که ب شند میبندی میب سایل با توان از و

ستفاده نمود ولی در  مکانیکی و تسمه غیر فلزی ) برزنتی یا پالستیکی به عرض مناسب ( به طریق مناسب ا

ا مکان از نیروی انسانی و توسط دست جهت جابجائی بایستی حتیها بصورت منفرد باشد میکه لوله مواقعی

 ها بر روی زمین باید خودداری نمود.از کشیدن لولهآنها استفاده گردد در هر صورت 
 

متر و فاصله آنها از یکدیگر سانتی 10شوند باید حداقل ها گذاشته میهائی که زیر لولهعرض پایه -3-6-4-1

 سانتیمتر از انتها بر روی پایه قرار گیرد. 10ها نیز باید در فاصله حداکثر یک متر باشد.دو سر لوله
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ها های مناسب) با سطح غیرمدور( استفاده شود و سطح پایهها بایستی از پایهبرای انبارکردن لوله -4-6-4-1

صدمه شد که به بدنه لوله  شود ) قرار دادن  یه ای از موکت بر روی پایه ها به نحوی که به نحوی با ای وارد ن

 به بدنه لوله صدمه ای وارد نشود (.
 

ها با توجه به جنس لوله،اندازه،ضخامت و درجه حرارت محیط متغیر ادن لولههم قراردارتفا  روی  -5-6-4-1

متر تجاوز 5/1ها نبایساااتی از بوده و با نظر نماینده کارفرما باید انجام گردد. لیکن در هر صاااورت ارتفا  لوله

 نماید.
 

است درپوش لوله ها تا ها در داخل یکدیگر بایستی اجتناب ورزید. همچنین  زم از قراردادن لوله -6-6-4-1

 زمان جوشکاری بر روی لوله ها باقی بماند .
 

 ای /کالف )کویل( :های حلقهلوله -1-4-7

ها باید مراعات (موارد ذیل در مورد این نو  لوله 3-4- 1(الی)  1-4 -1عالوه بر کلیات مندر. در بندهای) 

 شود.
 

 بصورت صاف وهموار باشد.ها باید سطح زمین زیر محل نگهداری لوله -1-7-4-1
 

شده در موقع  -2-7-4-1 شد ، ارتفا  کالفهای روی هم چیده  صورتیکه تعداد کالفها بیش از یک مورد با در 

صاف ها باید بر روی تختهمتر تجاوز نماید . در اینگونه موارد حلقه 5/1نگهداری نباید از  سطح  های چوبی با 

 .و عاری از اشیاء نوك تیز قرارداده شود 
 

سایل نقلیه میدر زمان حمل لوله -3-7-4-1 شرط توان حلقهها با و صورت عمودی کنار هم قرارداد ب ها را ب

چنانچه دوباره کالف نمودن  ها در جای خود مسااتحکم گردد تا از صاادمات احتمالی محفوا بماند.آنکه لوله

 IGS-M-PL-14-1(3)لوله ها ضااروری بود، حداقل قطر داخلی کالفهای پلی اتیلن بر اساااس اسااتاندارد 

 باشد.
 

ها بر روی زمین باید خودداری نمود و جهت جابجائی آنها باید از غلطاندن و کشیدن این نو  لوله -4-7-4-1

ستحتی شاخک دار ا سط جرثقیل ا مکان از با برهای  صورت بمنظور حمل ونقل آنها تو فاده کرد،در  غیراین

بندی کارخانه بازنگردد استفاده نمود. های برزنتی و یا پالستیکی بعرض مناسب و بنحویکه بستهباید از تسمه

 همچنین  زم است درپوش لوله ها تا زمان جوشکاری بر روی لوله ها باقی بماند . 
 

 تاتصا ت و شیرآ  - 8-4-1

 ( موارد ذیل نیز باید رعایت شود.3-4-1( الی )1-4 -1عالوه بر کلیات مندر. در بندهای )
 

ستهاتیلن میاتصا ت و شیرآ ت پلی 1-8-4-1 بندی مخصوم و مناسب )مثل کارتن مقوایی( بایستی در ب

صا  شود.ات شکاری نگهداری  صا ت گردد تا زمان جو ت پلی اتیلن باید تا که مانع از نفوذ و برخورد نور به ات

 بندی مخصوم سازنده باقی بماند.زمان استفاده در بسته
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سطح داخلی و المنت -2-8-4-1 ست زدن به  صا ت الکتروفیوژن باید اکیداب از آلوده کردن و د های برقی ات

 خودداری شود.

ورودخاك و مواد  شاایرها باید مجهز به درپوشااهای چوبی و یا پالسااتیکی به منظور جلوگیری از -3-8-4-1

 زائد به داخل آنها باشد. در پوشهای مذکور بایستی تا زمان جوشکاری بر روی شیر باقی بماند.

 

ها و غیره باید از انبارهای جهت انبار نمودن متعلقات لوله از قبیل شااایرآ ت و اجناس ایساااتگاه -4-8-4-1

 مسقف و بطور محفوا و مناسب استفاده نمود.

درجه سانتی گراد  40وله و اتصا ت پلی اتیلن تحت هیچ شرایطی نباید در دمای با تر از نگهداری ل -9-4-1

ساس نظر مهندس امکان رعایت دمای مذکور  شرایط محیط و بر ا ساس  صورتی که بر ا صورت پذیرد و در 

شات  دای این مدت، آزمای شش ماه خواهد بود و پس از انق شود، حداکثر زمان نگهداری لوله   زم از فراهم ن

ندازه گیری دوپهنی،  له ا له و  Batch)  از هر  TENSILEو  OIT ،MFIجم نه( بر روی لو یک نمو

( Crashو در صورت نیاز و تشخیش نماینده کارفرما تست  MFIو  OITاتصا ت ) در مورد اتصا ت فقط 

ستاندارد  شته باشد، لوله یا  IGSانجام و چنانچه نتایج هر کدام از آزمایشات با مقدار مندر. در ا مطالقت ندا

 اتصال قابل استفاده نخواهد بود. 

 
 

 شکافتن آسفالت -1-5

شود ولی در صورت پیشنهاد پیمانکار استفاده ( انجام میcutterآسفالت شکافی معمو  توسط دستگاه برش)

بود.برداشتن  های مخصوم آسفالت شکافی با کسب مجوز از مراجع قانونی ذیصالح نیزمجاز خواهداز ماشین

قطعات شکافته شده آسفالت بایستی بالفاصله قبل از حفرکانال انجام گیرد.ضمناب آسفالت باید بالفاصله بعد از 

شتن به خار. از محیط کار و در محلی که از نظر شهرداری و غیره بالمانع است حمل گردد.ممکن است  بردا

وزائیک یا سنگ فرش استفاده شده باشد در اینصورت باید روها بجای آسفالت ازمدر بعدی از خیابانها یا پیاده

سعی نمود که حداقل خسارت به آنها وارد شود و پس از اجرای لوله گذاری ، مسیر به حالت اولیه باز گردانده 

 شود.
 

 حفر كانال )ترانشه( -1-6
 

اطمینان از عدم وجود شااود و در صااورت کندن کانال بوساایله بیل و کلنگ و ابزار دسااتی انجام می -1-6-1

 تاسیسات زیرزمینی و پیشنهاد پیمانکار و با تائید نماینده کارفرما استفاده از بیل مکانیکی مجاز خواهد بود.
 

سانتیمتر بعالوه قطر  -2-6-1 سانتیمتر بعالوه قطر لوله و عرض آن برابر چهل  صدوده  حداقل عمق کانال یک

 خواهد بود. PE-SM-6021/NO.4لوله مطابق نقشه استاندارد شماره 

ای و سنگی حداقل عمق کانال شصت سانتی متر تبصره: در صورت تائید نماینده کارفرما در زمینهای صخره

سااانتیمتر(  30*30بعالوه قطر لوله خواهد بود. همچنین در اینصااورت می بایساات یک دال بتونی)موزاییک 

 ر قرار داده شود.روی خاك نرم قرار گرفته و روی آن نوار زرد اخطا
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چنانچه بنا به ضرورت در یک کانال دو لوله مختلف باید کار گذاشته شود مشخصات حفر کانال طبق  -3-6-1

خواهد بود. در تمام مسیر به جز پیاده روها که محل تردد )ماشین  PE-SM-6021/NO.5نقشه شماره 

سانتی متر قرار گرفته  30×30مقاوم به ابعاد آ ت( نمی باشد بایستی روی خاك نرم ، موزائیک از نو  ساده و 

 و روی آن نوار زرد اخطار قرار داده شود . 
 

در نقاطی که باید عملیات جوشااکاری در داخل کانال انجام شااود ابعاد کانال باید آنقدر باشااد که  -4-6-1

 جوشکار بتواند با وسایل جوشکاری در داخل آن براحتی کار کند.
 

صورتیکه د -5-6-1 سیر لولهدر  سرویسر م شد،کشی موانع و  شته با لوله گاز باید از  های زیرزمینی وجود دا

های آب های مخابراتی،لولهزیر این موانع عبور داده شود.فاصله فوقانی لوله گاز تا زیر موانعی از قبیل حوضچه

ماینده کارفرما قابل متر باشااد.این فاصااله در صااورت محدودیت مکانی،بانظر نسااانتی 40و  غیره باید حداقل 

ولت( یا 380اتیلن با کابلهای فشاار قوی )با تر ازهای پلیباشاد. در تقاطع شابکهساانتیمتر می 35کاهش تا 

صورت رعایت حریم لوله ست اما در  ضروری ا صله حداقل یک متر  شتعال ،رعایت فا های حاوی مواد قابل ا

رعایت حریم فوق با نظر نماینده کارفرما مشااخش شااده از طرف سااازمان ذیربط و درصااورت عدم امکان 

 تمهیدات خام )از جمله قرار دادن مصالح یا مواد عایق و نسوز و مناسب (  اتخاذ وعمل خواهد شد.

 الزامی است.  ( 4واصل مندر. در پیوست شماره ) نکته : در برخورد یا مجاورت با سایر موانع رعایت ف
 

برخورد با موانع زیرزمینی چنانچه موانع دارای عمق زیادی بوده  ن وهای پلی اتیلدر اجرای شبکه -1-5-6-1

( وجود داشته اقدام و در غیر اینصورت با 1-6-2اتیلن از روی موانع با رعایت بند )های پلیوامکان اجرای لوله

 نظر نماینده کارفرما عمل شود.
 

سئول رعایت کلیه  موارد  -6-6-1 ساکنین محل در حین عملیات   HSEپیمانکار م حفاری برای عابرین و 

و همچنین کارکنان خود بوده و در نتیجه ملزم به استفاده از وسائلی از قبیل : تابلوهای اخطارکننده و آگاهی 

( و یا نوار شبرنگ  زن گردان )درخیابانهاهای چشمک  های قابل طناب کشی و استفاده از چراغدهنده ، پایه 

 باشد.می -NO.14,PE-SM-6021/NO.13 PE-SM/6021در شب طبق نقشه شماره 
 

متراژ و تعداد کانال باز برای نصب انشعابات بنا بر مقتدیات مکانی و زمانی با نظر مهندس یا نماینده  -7-6-1

شد مگر با در  شود که هر کانال بیش از یک روز باز نبا ست به گونه ای برنامه ریزی  شود.  زم ا او تعیین می 

ستگاه نظارت ونظر گرفتن تمه صفحات فلزی مورد تایید د ستفاده از  اخذ موافقت مهندس  یدات  زم مانند ا

 .) در هر صورت مسئولیت تأمین ایمنی محل حفاری با پیمانکار می باشد.( یا نماینده او
 

ها وجود دارد  -8-6-1 مل دیگر امکان ریزش در آن یا عوا هائی که بعلت نرم بودن زمین  نال کا کار برای  پیمان

شرو  به کندن کانال تا زمان پرکردن  ساس دستورالعمل حفاری مورد تائید کارفرما از زمان  ست بر ا موظف ا

 کشی،حائل و پایه و امثال آنرا ایجاد نماید.آن،امکانات استحفاظی از قبیل پوشش،تخته
 

ست دوطرف آن لوله -9-6-1 شوحفاری همزمان در دو طرف معابری که قرار ا شد،د مجاز نمیگذاری  مگر  با

 .با نظر نماینده مهندس 
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 HSEدر ارتباط با حفاری ، ایجاد و کار در کانال می بایسااات الزامات ایمنی و دساااتورالعملهای -10-6-1

 شرکت ملی گاز رعایت و پروانه های  زم اخذ گردد.
 

 هاريسه نمودن و رديف كردن لوله -1-7
 

 روزانه خود را از انبار به محل کار منتقل نماید.پیمانکار موظف است فقط مصارف  -1-7-1
 

شااوند باید در دو طرف آنها از درپوشااهای که در کنار کوچه یا خیابان روی هم ریسااه می هائیلوله -2-7-1

خاك و غیره اساااتفاده گردد و  زم اسااات درپوش لوله ها تا زمان  مناساااب جهت جلوگیری از نفوذ آب،

ها در معرض صاادمات احتمالی و در مساایر و مجاری ی بماند . از قراردادن لولهجوشااکاری بر روی لوله ها باق

 آب و فاضالب خودداری گردد.
 

 ها بایستی در طرفی از کانال ریسه شوند که حداقل عبور و مرور را داشته باشد.لوله -3-7-1
 

ها بنحوی باشد که به پایه های مناسب استفاده شده و بسترها بایستی از پایهبرای ریسه کردن لوله -4-7-1

 ای وارد نشود.بدنه لوله صدمه
 

 جوشکاري )عملیات اتصال(  -1-8

های مندر. در فصل دوم ها و اجرای عملیات جوشکاری مطابق مشخصات فنی و دستورالعملسازی لولهآماده

 باشد.می
 

 هاي بازرسي و آزمايشات مخربروش -1-9

 های مندر. در فصل سوم خواهد بود.ی و دستورالعملبازرسی فنی جوشها مطابق مشخصات فن

 
 

 گذاريبازرسي و عملیات قبل از لوله -1-10
 

گذاری بایستی تسطیح و رگالژ شده و از خرده سنگ و مواد ها قبل از لولهکف و دیواره کلیه کانال -1-10-1

  HSE-IN-S-111-(0)-87 دساااتورالعماالزائااد پاااك گردد. همچنین  زم اساااات بااا توجااه بااه 

شت، امور ضایعات گاز ملی شرکت زیست محیط و ایمنی بهدا  در حداقل گودبرداری های نخاله و ایران ، 

صله ضخامت  گودال لبه فوت( از 2) متر سانتی 60 فا قرار گیرد. پس از آن خاك نرم زیر لوله در کانال به 

 سانتیمتر ریخته شود.20

 

های کم عرض و معابری که فداااای کافی وجود ندارد با تایید نماینده کارفرما این میزان  : درکوچهتذكر 

 سانتیمتر تقلیل یابد. 30میتواند تا 

ستفاده باید قبل از لولهلوله  -2-10-1 صا ت موردا سطح خارجی مطابق ها و ات سالم بودن  گذاری از لحاا 

مورد بازدید عینی نمایندگان پیمانکار وکارفرما قرار های مندر. در فصل سوم مشخصات فنی و دستورالعمل

 بگیرند.
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 گذاري و پركردن كاناللوله -1-11
 

ای یا حلقه شده( بایستی از کلیه وسایل مناسب های شاخهجهت گذاردن لوله در کانال )اعم از لوله-1-11-1

 ها نرسد.آسیبی به بدنه لولههای مناسب زیر نظر ناظر استفاده شود ، بطوریکه هیچگونه نظیر قرقره
 

شود می -2-11-1 ست در یک کانال دو لوله مختلف کار گذارده  صله افقی و عمودی چنانچه قرار ا ست فا بای

 باشد.  PE-SM-6021/NO.5آنها از یکدیگر طبق نقشه شماره 

 : اجرای خط جدید به موازات و یا در تقاطع با لوله های گاز دار موجود می بایسااات با اخذ مجوز از  نکته

 بهره بردار و رعایت نکات ایمنی صورت گیرد.
 

های  زم جهت مقابله با انقباض و انبسااااط لوله بنحویکه مورد بینیگذاری پیشباید هنگام لوله -3-11-1

 بعمل آید. تائید نماینده کارفرما باشد
 

 200/1های قبل از خاکریزی روی لوله باید برداشت اطالعات کاملی از کار اجراشده جهت تهیه نقشه -4-11-1

به منظور تغذیه به   GIS READY(  و اطالعات مربوطه به نقشه های با فرمتASBUILT) 1000/1یا 

گذاری محل شیرهای نصب شده بر روی دیوار مجاور و یا پایگاه داده  کارفرما صورت پذیرد و همچنین عالمت

 های مخصوم بعمل آید. در صورت عدم امکان بر روی پایه

 
 

ساط حرارتی با ئی مینظر به اینکه لوله -5-11-1 ضریب انب شد ،خاکریزی بر روی های پلی اتیلن دارای  با

 درجه سانتیگراد انجام شود .  30تا  2لوله بایستی در دمای محیط بین 

گذاری در ساعات گرم روز انجام شود میبایست  نسبت به خاکریزی خاك نرم تبصره: چنانچه قرار باشد لوله

سمت لولهروی لو شده به ق سمت اجرا  صال نهائی ق شده  با نظر ناظر له تا نوار زرد اخطار،  پیش از ات گذاری 

اکتفا شاااود. متعاقباب  پس از متعادل شااادن دمای محیط ،اتصاااال نهائی و عملیات خاکریزی از روی نوار 

 اخطارانجام شود. 
 

زم ریخته شود، بطوریکه ضخامت خاك نرم نهایتا و با باید خاك نرم به میزان   روی لوله در زیر و -6-11-1

سانتی متر  و به عرض پهنای کانال و بهمین  20خامت  ضدر زیر لوله به  توجه به عملیات مندر. در بند بعد 

سپس نوار زرد اخطاردهنده  و به عرض پهنای کانال سانتیمتر 30ضخامت به روی لوله بر  ترتیب  سد و  بر

ست  شد. نوار زرد اخطار میبای سان با شود به نحوی که مرکز لوله با مرکز نوار زرد یک شیده  روی خاك نرم ک

صات فنی شخ ستاندارد م تامین و اجرا گردد. ) زم به ذکر   IGS-M-PL-034مطابق آخرین ویرایش از ا

شت سانتی متر بعالوه  قطر لوله  50ه می شود باید کانال به عمق است زمانیکه نوار زرد بر روی خاك نرم گذا

 از خاك نرم کامال پر شده باشد(. 
 

پس از ریختن خاك نرم روی لوله و قرار دادن نوار اخطار بایستی به اندازه نصف عمق باقیمانده  -7-11-1

 اب شود. در مرحله پایانی کانال را از خاکهای زبره )خاك گودبرداری شده( پر نموده ومتعاقبا کانال غرق
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( تا  COMPACTORمی بایست تمام کانال بوسیله خاك زبره پر شده و توسط دستگاه متراکم کننده )

حد تراکم  زم )مورد تائید دستگاه نظارت ( اقدام گردد . حداکثر قطر دانه بندی خاك برگشتی به کانال 

تا زمانی که دستگاه نظارت کیفیت  نرم  ریختن خاك زبر بر روی خاك نبایستی از ده سانتیمتر تجاوز نماید.

 پرکردن کانال با خاك نرم را تایید ننماید مجاز نمی باشد.
 

بر  مشروط با تایید نماینده کارفرما )یا ناظر پروژه( نال باشد تواند از خاك برگشتی کاخاك نرم می -8-11-1

یمتری سرند شده و فاقد سنگ و اشیاء نوك تیز و مصالح ساختمانی میل 8های اینکه از سرند مناسب با چشمه

هیدروکربوری باشد و در غیراینصورت پیمانکار موظف به تأمین خاك از قبیل آهک و خاك آغشته به مواد 

  باشد.رس یا ماسه بادی طبق نظر نماینده کارفرما می

 

 بازسازي مسیر بحالت اولیه  -1-12

گذاری اعم از بتن و موزائیک یا چمن، آسفالت، جوی و کانال تأسیسات مسیر لولههای بازسازی کلیه قسمت

زیرزمینی و غیره باید پس از پرکردن کانال انجام پذیرد در صاااورتیکه در شااارایط پیمان اجرای عملیات 

ه های آساافالتی ، بتن و موزائیک مساایر به حالت اولیآساافالت،بتن و موزائیک بعهده پیمانکار نباشااد قساامت

 بازسازی نخواهد شد.
 

 آهن و رودخانه ها،راهها،اتوبانبزرگراه-هاي اصليعبور از تقاطع -1-13
 

صالح و اقالم مورد  -1-13-1 سایل وم ضمن اخذ مجوزهای  زم باید تمام و شرو  عملیات ، پیمانکار  قبل از 

ای را جهت نموده و کادر فنی ورزیدهلزوم راکه به تائید نماینده کارفرما رساایده باشااد را در محل کار حاضاار 

 این کار انتخاب نماید.
 

بان -2-13-1 با غالف فو دی از زیر اتو له  جادهعبور لو ها  ید طبق نقشاااهها و بزرگراه با  های اصااالی 

 PE-SM-6022 آهن طبق نقشاااه و از زیر راهPE-SM-6024  انجام گیرد.برای اینکار او ب باید لوله

درجه باشاااد )درشااارایطی که رعایت این زاویه بنا بر 90ن باشاااد یعنی  زاویه تقاطع آهعمود برجاده یا راه

 درجه نباید کمتر باشد(.60پذیر نباشد از،موقعیت محل و عوامل دیگر امکان

ستگاه بورینگ )مته نقب  شود باید با د ستی داده نمی  ثانیاب جهت عبور لوله از موانع مهم که اجازه حفاری د

ایجاد سوراخ و عبور لوله نمود . در صورت عدم دسترسی به دستگاه بورینگ و کسب مجوز از زننده( اقدام به 

صب کول( طبق  سیمانی)ن ستی و ایجاد کانال  سازمانهای ذیربط و تائید نماینده کارفرما می توان با حفاری د

 الف فو دی نمود.برای تقاطع ها اقدام به عبور لوله با غ PE-SM-6023دستورات نماینده کارفرما و نقشه 
 

های عمیق زیرزمینی استفاده شود ابعاد کانال باید که جهت عبور از موانع باید از کانالدر مکانهائی -3-13-1

ستاندارد  ساس ا شکاری بتوانند  IGS- O-SF-003(0)بر ا شود که کارکنان حفاری و جو طوری انتخاب 

ها وجود دارد باید با ایجاد هائی که امکان ریزش سااقف کانالبراحتی در داخل آن کار کنند و ضاامناب در محل

ها باید از از ریزش آنها جلوگیری شود. بدیهی است که در این نو  مکانهای موقت چوبی،گچی و غیره سقف

های ورودی و خروجی کانال زیرزمینی کشااای اطراف محفظهنات و تجهیزات ایمنی از قبیل نردهحداکثر امکا
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جهت جلوگیری از بروز حوادن اسااتفاده نمود و در صااورت بروز حوادن باید وسااایل مقابله با آن نیز آماده 

 باشد.
 

  شیرها ساخت حوضچه -1-14

، و P.E.SC.6115 های اجرائیمناسب بر طبق نقشهپیمانکار موظف است که برای کلیه شیرها، حوضچه 

ندارد تا با اسااا کامپوزیتی  های  چه  های شااایر و نیز دری چه  خت انوا  حوضااا به ساااا  نقشاااه مربوط 

 IGS-M-DN-007  شین آ ت و سائل و ما ست که تهیه و تدارك کلیه و سازد. بدیهی ا با تایید کارفرما ب

 ده کارفرما می باشد ( به عهده پیمانکار است.مواد مصرفی ) به جز مصالحی که طبق پیمان به عه
 

 نصب تابلو مشخصات -1-15
 

های شهری از تابلوهای نشانگر کوچک برای مشخش شدن محل دقیق شیرهای خطوط شبکه -1-15-1

که بر روی  PE-SM-6021/NO.10&11های شماره فو دی یا آلومینیومی  با ابعاد معیّن طبق نقشه

شود می بایستی استفاده نمود.محل نصب این تابلوها باید در های فلزی و سیمانی نصب میدیوار و یا پایه

هائی باشد که او ب در معرض دید قرارداشته باشد و ثانیا از محل نصب شیر زیاد دور نبوده و محل آن در مکان

 مشخش گردیده و نهایتاب مورد تائید دستگاه نظارت باشد.  GISو AS BUILTهای نقشه
 

شانگرهای خطوط ) - 2-15-1 صب ن ( در دو طرف تقاطع با جاده ها ، اتوبانها ، رودخانه یا  line markerن

های مخصاااوم تغییر مسااایرها و های نصاااب غالف آهن و.... همچنین در محلآبروها ، خطوط لوله ، راه

ه خار. از شاااهر با فواصااال مشاااخش میمسااایرهای  ها  تا مارها و روسااا  بایسااات طبق نقشاااه شااا

 PE-SM-6021/NO.9 .باشد 

 
 

 اندازيآزمايش نهائي،اتصال نهائي به شبکه گازدار و راه 1-16

ستاندارد  شده مطابق ا شبکه اجرا  شتی خطوط و  و همچنین  IGS-I-DN-001انجام آزمایش مقاومت و ن

و مشخصات   IGS-C-PL-013-2اندازی طبق استاندارد انجام تخلیه هوا و تزریق گاز با اتصال نهائی و راه

 فنی مندر. در فصل سوم خواهد بود .
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 جوشکاري )عملیات اتصال ( لوله هاي پلي اتیلن

 فهرست مطالب فصل دوم

 

 آماده سازی لوله های پلی اتیلن قبل از جوشکاری  -1-2

 لوله هابازرسی  -1-1-2

 تمیز کردن لبه لوله ها  -2-1-2

 برش لوله ها  -3-1-2

 جهت و انحراف لوله  -4-1-2

 لوله های وازده شده  -5-1-2

 تعیین صالحیت جوشکار -2-2

 جوشکاری ) عملیات جوشکاری ( و اتصا ت پلی اتیلن -3-2

 روشهای جوشکاری لوله و اتصا ت پلی اتیلن  -4-2

 ( BUTT FUSIONب )جوشکاری لب به ل -2-4-1

 ( ELECTRO FUSIONجوشکاری بروش الکتروفیوژن ) -2-4-2

 

 

 

 آماده سازي لوله هاي پلي اتیلن قبل از عملیات جوشکاري -2-1

 آماده سازی لوله ها شامل بازرسی و تمیز کردن و برش لوله ها قبل از جوشکاری می باشد.
 

 بازرسی لوله ها : -1-1-2

قبل از آماده سازی باید بازرسی گردد . لوله هایی که دارای هر نو  عیب از قبیل کج ، هر شاخه یا حلقه لوله 

 فارسی بر یا دو پهن بودن دهانه ، برآمدگی ، شیار و فرورفتگی، خراش و حفره باشد بایستی کنار
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شدن ،  گذارده شوند تا توسط نماینده کارفرما و در صورت لزوم بازرس فنی کارفرما بررسی و دستور وازده

تعمیر و یا برش آنها جهت از بین بردن نقش داده شود. قبل از جوشکاری لوله ها به یکدیگر بایستی اطمینان 

 حاصل نمود که داخل لوله ها عاری از هر گونه خاك و اشیاء خارجی میباشد.

ما یا نمایندگان وی :چنانچه تابمین کا  بعهده پیمانکار باشد ، در صورت وجود اقالم فاقد کیفیت ، کارفرتذكر

می بایست بنحو مقتدی از عدم ورود مجدد این اقالم به سایر پروژه های شرکت ملی گاز اطمینان حاصل 

 نمایند.
 

 تمیزکردن لبه لوله ها : -2-1-2

قبل از اتصال لوله ها بایستی سطوح داخلی و خارجی آنها با پارچه مناسب از خاك وسایر مواد خارجی تمیز 

 شود.
 

 برش لوله ها : -3-1-2

شد انجام  صوم برش که مورد تأیید نماینده کارفرما یا بازرس می با سایل مخ سط و ستی تو برش لوله ها بای

مورد تایید  تاکید می گردد برش لوله بوسااایله اره، فرز یا هر وسااایله برنده دیگر غیر از لوله بر "گیرد.ضااامنا

شد. کارفرما، شده باید عمود مجاز نمی با سی بر ) مقطع بریده  شد . برش فار ( MITERبرمحور طولی لوله با

  جهت لوله مجاز نمی باشد. تمامی براده های ناشی از برشکاری لوله باید از محل برشکاری پاکسازی گردد.
 

 جهت و انحراف لوله : -4-1-2
 

 له کمانی شدن لوله: کمانی شدن لوله برای تغییرجهت مجاز بوده و حداقل شعا  کمانی لو -1-4-1-2

 (25×OD  بوده ولی قرار گرفتن جوش در مسیر کمانی شدن لوله مجاز نمی باشد و باید به صورتی انجام )

شود که لوله  دچار چین و چروك نگردیده و دو پهن نشود. هرگاه چنین نواقصی ایجاد گردد لوله وازده خواهد 

و یا خمهای پیش  شد و در صورتیکه خم با شعا  های خیلی کوچک مورد نظر باشد می بایست از اتصال

 ساخته در کارخانه استفاده نمود.
 

 های وازده شده : و اتصا ت و شیرآ ت لوله -5-1-2

لوله و اتصا ت و شیر آ ت وازده باید طوری از حیض انتفا  خار. شود که قابل استفاده در هیچ یک از پروژه 

 را از محل کارگاه خار. نماید. اقالم وازده  فوق الذکرمی بایست  های گازرسانی نباشد. پیمانکار

 
 

 تعیین صالحیت جوشکار -2-2

کلیه جوشکاران باید در دوره های تئوری و عملی آموزشی مورد تأیید کارفرما شرکت نموده و دوره های 

صدور گواهینامه جوشکاران لوله و اتصا ت پلی اتیلن به روش  مربوطه را مطابق دستورالعمل آموزش ،ارزیابی و

میلیمتر  225الی  125و جوشکاری و اجرا با لوله پلی اتیلن در قطرهای  IGS-C-DN-002(2)فیوژنالکترو 
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مورد تأیید را با موفقیت گذرانیده و گواهینامه  IGS-C-DN-005(0)به روش جوشکاری لب به لب  

  دریافت نمایند.
 

 تذکر : حداقل مدرك تحصیلی جوشکاران می بایستی دیپلم متوسطه باشد. 

 

 جوشکاري ) عملیات جوشکاري ( لوله و اتصاالت پلي اتیلن - 2-3

مطالب زیر شامل حداقل مشخصات فنی حاکم بر انوا  جوشکاری لوله و اتصا ت پلی اتیلن و دستگاهها و 

 وسایل مورد استفاده آنها می باشد.
 

زدید نموده و به کلیه اطالعات بازرسان فنی کارفرما مجاز خواهند بود که در تمام اوقات از کارگاه با -1-3-2

 مربوط به جوشکاری ، آزمایشات جوش و غیره دسترسی داشته باشند.
 

انوا  جوشکاری توسط دستگاههای مختلف و با استفاده از روشهای مندر. در بند چهارم این فصل  - 2-3-2

 انجام خواهد شد .
 

 لوله و اتصا ت و دستگاههای جوشکاری ،  شرح کا  و تجهیزات مورد استفاده در پروژه از جمله  -3-3-2

(، Clamp(، گیره های همراستا کننده) RE-ROUNDERگیره های مدور و میزان کننده سر لوله ها) 

دستگاهها و ابزار برش و تراش و دیگر تجهیزات و نیز محلول تمیز کننده می بایست مطابق مشخصات فنی 

در وضعیت خوب نگهداری شوند. تعیین و تطابق با مشخصات فنی و پیمان مورد تائید نماینده کارفرما بوده و 

 عملکرد دستگاهها و تجهیزات میبایست مورد تائید بازرسی فنی قرار گیرد.  
 

 نماینده کارفرما مشخش خواهد نمود که آیا اوضا  جوی جهت جوشکاری مناسب است یا خیر. در -4-3-2

هر حال جوشکاری در دمای محیط کمتر از سه درجه سانتیگراد و همچنین درهوای برفی ، بارانی، طوفانی و 

 نامناسب بدون استفاده از چادر مخصوم مجاز نخواهد بود. 

در زمان جوشکاری بایستی حتی ا مکان موقعیت دستگاه جوش در نزدیک ترین محل به اجزای جوش باشد 

دمای بین موضع جوشکاری و دمای حس شده توسط سنسور دمای دستگاه جوش به . به نحوی که اختالف 

 درجه سانتی گراد( برسد .  3کمترین مقدار )کمتر از 
 

( ، در زمان  ELECTRO FUSIONبه روش الکتروفیوژن ) جوشکاری  10-1 بند طبق–5-3-2

وش و لوله ها و اتصا ت به ( ، محل ج cooling timeجوشکاری و بعد از آن تا سرد شدن کامل جوش  ) 

 هم جوش شده بایستی در گیره باقی مانده و نبایستی تحت هیچگونه تنشی قرار گیرد.
 

درخاتمه هر روز کاری یا هر قسمت از کار و همچنین درتقاطعهای مختلف ، دهانه ابتدا و انتهایی  - 6-3-2

تا از ورود خاك و زباله و حیوانات  کلیه لوله های جوشکاری شده باید توسط درپوش مناسبی بسته شوند

کوچک و آب و دیگر اجسام خارجی جلوگیری گردد. این در پوشها تا زمان شرو  مجدد کار نبایستی برداشته 

 شوند.
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( باید CONNECTION( و اتصا ت در داخل کانال )HOT TIE-INجوشکاری اتصال نهایی )  -7-3-2

( و با حدور و تایید نماینده کارفرما انجام گردد. دراین  3با دقت کامل مطابق روش مربوط )پیوست شماره 

حا ت لوله ها باید به دقت میزان شوند بطوریکه تنشهای بجا مانده یا تنش های واکنشی حاصل از جوشکاری 

یب کانال یا خم ممکن است تغییر در ش TIE-INبه حداقل برسد. برای جفت کردن لوله ها هنگام جوشکاری 

 ( و تزریق گاز حداقل یک ساعت پس از پایان جوشکاری باید انجام پذیرد . Hot Tap. ) کردن الزامی باشد
 

محدودیت ندارد ولی می بایست انجام عملیات  الی در روی خطوط لوله پلی اتیلنفاصله دو جوش متو-8-3-2

 ام شود .جوشکاری با کاربرد کامل گیره انج
 

 جوشکاری لوله ها در محل خم مجاز نمی باشد. -9-3-2
 

هر جوشکار باید شماره ای ) کد شناسایی ( را که توسط نماینده کارفرما در زمان ارزیابی و آزمایش  -2-3-10

برای او تعیین شده با قلم مخصوم مجاور قسمتی از جوش که بوسیله خود او انجام شده در ربع با ی لوله 

ر اختیارجوشکاران قرار داده یادداشت کند. برای عالمت گذاری جوشها بایستی قلم مخصوم توسط پیمانکار د

نبایستی توسط جوشکار دیگری مورد وی ) کدشناسایی ( شود. اگر جوشکار به هردلیل کار را ترك کند شماره 

 استفاده قرار گیرد.

چنانچه جوشکار به هر دلیل بیشتر از مدت شش ماه جوشکاری ننموده و مایل به بازگشت به سر کار خود 

برای جوشکاری  IGS-C-DN-002(2)در استاندارد  مندر. آزمون  جوشکاریباشد  زم است مجدداب در 

شرکت نماید و در صورت قبولی ، برای جوشکاری بات فیوژن  ( IGS-C-DN-005(0)و الکترو فیوژن 

 .و مجاز به کار می باشد شماره ) کدشناسایی ( جدیدی به وی داده خواهد شد 
 

 پلي اتیلنواتصاالت  روشهاي جوشکاري لوله -4 -2
 

 لب به لبمیلیمتر  به روش  225الی  125لوله های پلی اتیلن با قطر های  جوشکاری  -2-4-1

 BUTT FUSION) ) 

میلیمتر و بر  225الی  125این روش منحصرا  برای اتصال لوله های پلی اتیلن شبکه گاز رسانی با قطر های 

 صورت  IGS-C-DN-009(0)اساس دستورالعمل اجرا لوله های گاز رسانی پلی اتیلن به روش بات فیوژن 

 می پذیرد. 

مچاز می باشد و به هیچ وجه برای  225الی  125تذکر: روش جوشکاری بات فیوژن فقط برای لوله و در اقطار 

 جوشکاری اتصا ت پلی اتیلن کاربرد ندارد.

اگرچه به نظرمیرسد عملیات جوشکاری لوله های پلی اتیلن به روش لب به لب در مقایسه با روش الکتروفیوژن 

 کاری روش جوشحساستر از  و به مراتب مهمتر روشساده و سریعتر است؛لکن استفاده درست از این 

مطابق با استاندارد شرکت ملی گاز ایران  بکار گیری یک دستگاه جوشکاری لب به لب الکتروفیوژن میباشد.

تجهیزات استاندارد و رعایت شرایط مناسب درجوشکاری صحیح  بهمراه سایر  IGS-M-PL-017(0)  به شماره

دستورالعمل اجرا لوله  مقررات مندر. در مطابق با وقابل اطمینان لوله های پلی اتیلن برای مصارف گازرسانی

 .زایی برخوردارمی باشدبساز اهمیت  IGS-C-DN-009(0) های گاز رسانی پلی اتیلن به روش بات فیوژن 
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کلیه جوشکاران باید در دوره های تئوری و عملی آموزشی مورد تأیید کارفرما شرکت نموده و دوره های 

مربوطه را مطابق دستورالعمل آموزش ،ارزیابی و صدور گواهینامه جوشکاران لوله و اتصا ت پلی اتیلن به روش  

کارفرما را  امه مورد تأیید را با موفقیت گذرانیده و گواهین IGS-C-DN-005(0)جوشکاری لب به لب 

 دریافت نمایند. 
. 
 

 ( : ELECTRO FUSIONبه روش الکتروفیوژن ) لوله و اتصا ت جوشکاری  -2-4-2

. نظر به اینکه در این روش وسایل جوشکاری  ت نو  الکتریکی استفاده می شوددراین نو  جوشکاری از اتصا

بایستی دستگاههای جوشکاری مطابق استاندارد شرکت ملی نقش مهمی در امر کیفیت جوش ایفا می نماید، 

 گاز ایران و مورد تایید  نماینده کارفرما باشد.

 خوب می بایست :  اتصال )جوش ( دستیابی به یکجهت 

( از فصل 4-1می بایستی دقیقاب مطابق بند ) تبدین منظور اتصا  .الف( سطوح جوشکاری کامالب تمیز باشند

 اول نگهداری شود .

 ب( وسایل و ابزار مورد استفاده برای عملیات جوشکاری بایستی آزمایش شده و آماده کار باشد.

 :. ( روش و مراحل انجام جوشکاری شبکه و انشعابات پلی اتیلن بروش الکتروفیوژن به ترتیب ذیل اجرا گردد

تجهیزات و ابزار و لوله و اتصا ت از  (کنترل ماشین جوش ) از جهت آماده به کار بودن و کالیبراسیون   -1

  صورت گیرد. 1-1-3( مطابق با بند آنها برای عملیات جوشکاری. نظر تطابق با مشخصات فنی و آماده بودن

 کنترل عمود بودن سر لوله و اصالح در صورت لزوم   -2

 دورانیاشنده حذف کامل  یه اکسید از سطوح جوشکاری )لوله و اتصا ت فاقد سیم( بوسیله تر -3

 0.3و برای سایزهای با تر از  میلی متر  0.2به میزان   63استاندارد)حداکثر میزان تراش سطح لوله تا سایز 

نباید تجاوز کند تمامی براده های ناشی از تراش باید بالفاصله از لوله زدوده شود. بدیهی است ( میلیمتر

 عملیات جوشکاری صورت پذیرد. ل،بالفاصله بعد از تراش و تمیزکاری  با حالّ

: تراشیدن ناقش و یا بکار بردن هر گونه تراشنده غیر استاندارد از قبیل تیغ موکت بری ، شیشه ،  1نکته 

. حذف  یه اکسید از سطح لوله )محل ، سوهان ، کاردك و ... ممنو  استسمباده کاغذی ، برس برقی 

انجام شده ودر شرایطی که  )اسکراپر( دورانیتوسط تراشنده جوشکاری( برای لوله های پلی اتیلن باید حتما 

دورانی وجود نداشته باشد، با نظر و تایید نماینده کارفرما می تواند توسط تراشنده  رامکان استفاده از اسکراپ

 .دستی انجام شود

ل و پاك کردن هر گونه چربی و آلودگی از سطوح جوشکاری ) سطح خارجی لوله و سطح داخلی اتصا -4

 سطح خارجی اتصال فاقد سیم ( بوسیله پارچه نخی سفید رنگ بدون پرز و آغشته به مایع تمیز کننده مجاز.

با خلوم با ی  هر کدام تذکر : محلولهای تمیز کننده مجاز عبارتند از: الکل اتیلیک سفید ، استن، ایزوپروپانل

 از ظروف در بسته و  َرای پروژه ترجیحا. جهت حصول اطمینان از خلوم حالل در طی عملیات اجدرصد 97

غیر قابل نفوذ )همچون اسپری( استفاده گردد. ارزیابی خلوم حالل فقط از طریق آزمایشگاه معتبر قابل انجام 

 است و از طریق روشهایی همچون کنترل چشمی فاقد اعتبار می باشد.

 با ماژیک مناسب .عالمت گذاری میزان فرو رفتن اجزاء جوش ) لوله واتصا ت (  -5
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 قرار دادن اجزاء جوش در یکدیگر و در گیره  -6

 ( نبایستی جابجا شده باشد. (5کنترل عدم جابجایی اجزاء جوش ) عالئم میزان فرورفتگی بند ) -7

 انجام عملیات جوشکاری بر اساس دستور العمل سازنده دستگاه و اتصال الکتروفیوژن -8

رق دستگاه الکتروفیوژن در حین جوشکاری قطع شود ، می بایستی تذکر:در صورتی که به هر دلیل ب

 سرجوشهای مربوطه ، بریده شوند.

 .مشاهده با  زدن نشانگر جوش  -9

 ( جوش به شرح ذیل رعایت گردد:  cooling timeزمان سرد شدن )  -10

رعایت زمان سرد شدن اول بر اساس زمان در. شده روی اتصال که در این مدت به هیچ وجه نبایستی 1-10

 گیره ها باز شود. 

( خواهد بود که بعد از  1-10رعایت زمان سرد شدن دوم به میزان بیست دقیقه بعد از زمان بند )  -2-10

 انقدای این مدت می توان لوله را جابجا و دفن نمود.

( در صورتیکه قرار باشد محل  2-10ایت زمان سرد شدن سوم به میزان دو ساعت بعد از زمان بند) رع -3-10

پوند بر اینچ مربع قرار گیرد . ضمناب زمان سرد شدن مذکور  100جوش تحت آزمون مقاومت و نشتی با فشار

 به مدت یک ساعت تقلیل خواهد یافت. TIE-IN در شرایط تعمیرات و
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 بازرسي و آزمايشات

 شبکه هاي گازرساني با لوله هاي پلي اتیلن

 

 

 فهرست مطالب فصل سوم

 

 بخش اول : بازرسي ها  -1-3

 جوشکاران و بازرسی دستگاهها و متعلقات جوشکاری به طریق الکتروفیوژناحراز صالحیت  -1-1-3

 بازرسی عینی ) ظاهری ( لوله و اتصا ت قبل از جوشکاری  -2-1-3

 بازرسی حین جوشکاری برای جوش الکتروفیوژن  -3-1-3

 ثبت مشخصات جوش -4-1-3

 کنترل های بعد از جوشکاری  -5-1-3

  بخش دوم : آزمايشات مخرب -2-3

 روش نمونه گیری  -1-2-3

 تجهیزات ،  اهداف ، آماده سازی نمونه ها و روش انجام آزمایشات   -2-2-3

 ارزیابی جوش -3-2-3

 گزارش آزمایشات -4-2-3

 بخش سوم: آزمايش شبکه هاي گازرساني با هواي فشرده -3-3

 کلیات  -1-3-3

 روش انجام آزمایش -2-3-3

 

 

 بازرسي ها  –بخش اول  -3-1

سانی با لوله به شبکه های گازر صول اطمینان از کیفیت مطلوب عملیات اجرایی  های پلی اتیلنی و منظور ح

جوشااکاری به طریق الکتروفیوژن ، بازرساای و آزمایشااات مختلفی بعمل می آید که در این فصاال به آنها 

 پرداخته می شود .
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شامل لوله و ات ساس آخرین توضیحاب اقالم مصرفی در پروژه های پلی اتیلنی  شعابات باید برا شبکه و ان صا ت 

ستاندارد و مشخصات فنی شرکت ملی گاز ) لوله های پلی اتیلن  ، اتصا ت  IGS-M-PL-014-1ویرایش ا

 ، اتصاااا ت زینی  PL-M-IGS-014-3فو د -اتصاااا ت پلی اتیلن ، PL-M-IGS-014-2 پلی اتیلن

تیلن  IGS-M-PL-014-4الکتروفیوژن   ( و نوار زرد اخطااار IGS-M-PL-015شااایرآ ت پلی ا

IGS-C-DN-034(0)  . با تائید کارفرما تدارك شوند 

 احراز صالحیت جوشکاران و بازرسی دستگاهها و متعلقات جوشکاری بطریق الکتروفیوژن:    -1-1-3

  کلیه جوشکاران باید آموزش دیده و دارای گواهینامه بوده و اعتبار گواهینامه های آنها مورد بررسی و

 ( قرار گیرد .  IGS-C-DN-002تأئید نماینده کارفرما ) براساس استاندارد 

  دستگاههای جوشکاری باید در تطابق با مشخصات فنی شرکت ملی گاز ایران )دستگاه جوشکاری

بودن سا نه آن )که  ( بوده و سالمت وکارآئی دستگاه وکالیبرهIGS-M-PL-016اتیلن های پلیلوله

عالوه بر رعایت آن،در زمانهای ابتدای هر پروژه یا ایرادات سرجوش و عدم قبولی جوش در تستها ناشی 

صورت گیرد ( مورد بررسی و تائید نماینده  مجدد از مشکالت دستگاه جوشکاری بایستی کالیبراسیون

 کارفرما  قرار گیرد.  

  سایر متعلقات و ابزار مورد استفاده برای جوشکاری از جمله محلول های تمیز کننده از نقطه نظر مجاز

بودن ، کارآیی و خلوم بایستی در شرو  پروژه مورد بررسی و تائید نماینده کارفرما قرار گرفته و در 

 وژه توسط ناظر مقیم کنترل گردد . ادامه پر
 

 بازرسی عینی ) ظاهری ( لوله و اتصا ت قبل از جوشکاری  -2-1-3

لوله و اتصا ت قبل از مصرف باید از نقطه نظرهای زیر توسط عوامل پیمانکار دقیقاب مورد بازدید و بررسی قرار 

 گیرد : 

هرگونه ترك و شیار و برآمدگی یا فرورفتگی های  الف : سطوح ظاهری لوله و اتصا ت سالم بوده و عاری از

 غیر قابل قبول باشد . 

 . درصد ضخامت لوله باشد 10از  حداکثر عمق شیار یا خراش سطحی تحت هیچ شرایطی نباید بیشتر     -

 ب : لوله و اتصا ت باید گرد و مدور بوده و فاقد دو پهنی های غیر قابل قبول باشد.

 

 

 اساات بالفاصااله تحت تعمیر و اه جوشااکاری به هر دلیل دچار عیب گردد  زم *  در صااورتی که دسااتگ

 کالیبراسیون مجدد قرار گیرد و در این صورت مدت زمان یکسال مالك نخواهد بود . 

 

ابعاد لوله هاي مصرفي از نظر رواداري ) تلرانس ( قطر خارجي و میزان مجاز دوپهني به شرح جدول  

 باشد: مي 1شماره 
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 لولهاسمي قطر

(mm) 

 حداقل و حداكثر قطر متوسط

 (mm)مجاز لوله 

حداكثر اختالف قطر و يا دوپهني 

 لوله
(mm) 

25 25,3-25,0 1,2 

32 32,0-32,3 1,3 

63 63,0-63,4 1,5 

90 90,0-90,6 1,8 

110 110,0-110,7 2,2 

125 125,0-125,8 2,5 

160 160,0-161,0 3,2 

200 200-201.2 4 

225 225-226.4 4.5 

 1جدول شماره 

 

ضو   ساختار لوله بوده و ربطی به مو صرفا در ارتباط با  شماره یک ومقادیر دو پهنی مجاز  نکته مهم : جدول 

مهم جوشااکاری ندارد .بنابر این در صااورتیکه قرار باشااد لوله ای جوش داده شااود، حداکثر اختالف قطر ) 

 اوز نماید.قطر اسمی تج 0.015دوپهنی ( داخلی اتصال و لوله در منطقه جوش نباید از 

در صورت مشاهده لوله و اتصا ت معیوب ، این اقالم  باید جداسازی و با توجه به توضیحات فوق جهت  -

 بررسی و تصمیم گیری نهائی به نماینده کارفرما ارائه شود. 
 

 Electro Fusionبازرسی حین جوشکاری برای جوش  -3-1-3

 فرآیند جوشکاری مشتمل بر عملیات زیر باید به صورت کامل و با دقت توسط عوامل پیمانکار کنترل گردد. 

 اطمینان از سالمت دستگاه جوشکاری و وسائل و ابزار مورد استفاده -1-3-1-3

 مدور و عمود بودن سر لوله -2-3-1-3

 تمیزکاری سطوح جوشکاری -3-3-1-3

اکسید  با ابزار مناسب و تائید شده  ازسطح جوشکاری در لوله و در بخشی از تراشیدن کامل  یه -4-3-1-3

 .می باشد  (Spigot)اتصال که فاقد سیم 

اطمینان از مناسب بودن پارچه )تمیز ، سفید و فاقد پرز( و حالل مصرفی و پاك کردن هرگونه -5-3-1-3

 وح جوشکاری در هنگام عملیاتچربی و آلودگی از سطوح جوشکاری و جلوگیری از آلودگی مجدد سط

 عالمتگذاری میزان داخل رفتگی لوله در اتصال مورد جوشکاری با ماژیک مناسب -6-3-1-3

 قراردادن اجزاء جوش در یکدیگر و تثبیت آنها در گیره -7-3-1-3

 اطمینان ازعدم جابجائی اجزاء  جوش بعد از عالمتگذاری -8-3-1-3

 جوشکاری در دستگاه جوش براساس دستورالعمل سازنده اتصال پلی اتیلناعمال پارامترهای -9-3-1-3

حصول اطمینان از اتمام جوشکاری و اعمال زمان سرد شدن و رعایت زمان بازکردن گیره ها و -10-3-1-3 

 عدم جابجائی اجزاء جوش 
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 ثبت مشخصات جوش : -4-1-3

شماره جوش ، محل جوش  سرجوش )  ساعت ( کلیه اطالعات مربوط به هر  شکار ، تاریخ و  صات جو شخ ، م

همراه با نتایج کنترل های ده گانه فوق می بایساات در یک برگه چک لیساات که ضاامناب شااناساانامه جوش 

 میباشد بمنظور ردیابی و سهولت مراجعات بعدی ثبت گردد .
 

 کنترل های بعد از جوشکاری  -5-1-3

عوامل پیمانکار به طور کامل مورد بازدید عینی قرار  با پایان یافتن فرآیند جوشکاری موارد زیر باید توسط

 گیرد : 

 مشاهده با  زدن نشانگر های جوش -1-5-1-3

 مواد مذاب به هیچ وجه نبایستی در طول جوشکاری از طرفین و اطراف اتصال بیرون زده باشد. -2-5-1-3

امل تمام سطوح و محدوده محل آثار تراشیدن و برداشتن  یه اکسید بایستی به طور پیوسته و ک-3-5-1-3

 جوش را شامل گردد . تراشیدن به صورت ناقش قابل قبول نخواهدبود. 

 پس از جوشکاری نبایستی هیچگونه تغییر شکل در موضع جوشکاری اتفاق افتاده باشد . -4-5-1-3

انجام می گیرد  عالوه بر کنترل دائمی عملیات اجرائی جوشکاری پیمانکار که توسط ناظر مقیم-5-5-1-3

نیز باید ترتیبی اتخاذ نماید که با اعزام اتفاقی نماینده از حسن انجام موارد فوق اطمینان نماینده کارفرما 

حاصل نموده و به منظور بررسی کیفیت جوشهای پروژه نسبت به نمونه گیری  زم جهت انجام آزمایشات 

 بشرح مندر. در بخش بعد اقدام نماید. (Crush ,strip bend  test)لهیدگی یاخمکاری نوار جوش 
 

 آزمايشات مخرب  –بخش دوم  -3-2

 و خم کردن نوار جوش (CRUSH TEST)نمونه گیری و انجام آزمایشات باروشهای لهیدگی 

(STRIP BEND TEST) و ارزیابی آنها برای جوشهای نو  الکتروفیوژن مطابق استاندارد 

 IGS-C- DN-003(1) حصول اطمینان از کیفیت جوش های شبکه پلی اتیلن، آزمایش لهیدگی 

 (Crush test)  نوار جوش و خم کردن (strip bend test):به شرح زیر انجام می شود 
 

 :روش نمونه گیری  -1-2-3
 

 سرجوش اول: 25الف ( 

انوا  اتصا ت  یک نمونه سرجوش انجام شده توسط هر جوشکار برای  25در آغاز عملیات جوشکاری ، از اولین 

به صورت اتفاقی به تشخیش نماینده مهندس  بریده شده و تحت نظارت وی یا نماینده او آزمایش لهیدگی یا 

 خم کردن نوار جوش در محل اجرای پروژه ویا در آزمایشگاه مورد تایید شرکت  نزدیک به محل اجرای پروژه

 عدد تلقی خواهد شد( . تاکید می گردد 25دد برای یک سازنده ع 25انجام می گیرد ) تعداد اتصا ت کمتر از 

که همواره یک نسخه از نتایج آزمایشات توسط آزمایشگاه برای بازرسی فنی شرکت گاز استان مربوطه ارسال 

گردد و مدافاب چنانچه از آزمایشگاه استفاده شود ضروری است نمونه ها به نحوی به محل آزمایشگاه انتقال 

 اصالت نمونه ها در تمام مراحل ) از نمونه برداری تا انجام آزمایشات( حفظ شود.یابد که 
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تذکر: به منظور اطمینان و ردیابی سرجوشهای ارسالی به آزمایشگاه مرجع، ثبت مشخصات بر روی لوله و نصب 

 پلمپ پیشنهاد می گردد.
  

 نتیجه آزمایش یکی از حالتهای زیر را در بر خواهد داشت: 

 سرجوش انجام شده مورد تائید است  25یکه نتیجه آزمایش قابل قبول باشد در صورت

در صورتیکه نتیجه آزمایش قابل قبول نباشد، تعداد نمونه ها دو برابر شده و آزمایش تکرار میگردد. در صورتیکه 

ز ا هنتیجه آزمایش مجدد نیز نشاندهنده وجود اشکال در یکی از جوشهای بریده شده باشد ، آن دست

سرجوشهای هدف و امکان ادامه جوشکاری توسط نماینده کارفرما و با دعوت از بازرسی فنی شرکت گاز استانی 

مربوطه ، مورد بررسی قرار گرفته و طبق مستندات و شواهد موجود )از جمله گزارشات نمونه های ارسالی به 

ه توسط نماینده کارفرما به پیمانکار ابالغ آزمایشگاه و یا بررسی شده در محل پروژه (کتباب تصمیم گیری و نتیج

 می گردد. 

بدیهی است در بررسی مشترك مزبور جایگزینی آزمایشهای دیگر از قبیل هیدرواستاتیک، ترکیدگی سریع 

(QUICK BURST TEST) .مجاز نمی باشد 
 

 ب ( ادامه آزمایشات :

 تائی، در ادامه برای بقیه جوشهای پروژه آزمایش به روال بند الف ولیکن در  25پس از تائید اولین گروه 

 تایی تکرار می شود . 50گروه های 
 

 تجهیزات ، اهداف، آماده سازی نمونه ها و روش انجام آزمایشات  -2-2-3

وسایل مورد نیاز ، تعیین کیفیت جوش از جهت چسبندگی وامتزا. آن ، آماده سازی نمونه ها و روش انجام 

می بایست طبق  (strip bend test)و خم کردن نوار جوش  (crush test)آزمایشات لهیدگی 

 دستورالعمل

به  شماره  "وش و لهیدگیارزیابی کیفیت جوش الکترو فیوژن با انجام آزمون به دو روش خم کردن نوار ج "

IGS-C-DN-003(0) .انجام شود 
 

 ارزیابی جوش   -3-2-3

 جوش قابل قبول است.  ،طبق دستورالعمل فوق ( مشاهده نشددر صورتیکه هیچگونه جدایشی )  -

باشد،  (FUSION ZONE)درصد طول ناحیه جوش  20در صورتیکه حداکثر میزان جدایش کمتر از  -

 می باشد.جوش قابل قبول 
 

 

 گزارش آزمایشات   -4-2-3

. به تائید نماینده کارفرما برساندپیمانکار موظف است پس از انجام آزمایشات ، گزارشات مربوطه را تنظیم و 

 گیری باشد . این گزارشات باید حاوی مشخصات جوش ، جوشکار و مراحل انجام نمونه

 IGS-C-DN-015(0)مطابق با استاندارد  تذکر: کنترل کیفیت جوش لب به لب  مربوط به شبکه پلی اتیلن

 گیرد.صورت می
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 آزمايش شبکه هاي گازرساني با هواي فشرده  –بخش سوم  -3-3
 

 کلیات :  -1-3-3
 

 آزمایش شبکه های گازرسانی -1-1-3-3

 آزمایشات زیر بعد از اتمام عملیات لوله گذاری و قبل از بهره برداری آنها انجام می گردد. 

 پوند بر اینچ مربع خواهد بود.  100آزمایشات توسط هوا انجام شده و فشار آزمایش 

 سانتیمتر زیر خاك قرار گرفته باشد .  40توضیح اینکه شبکه تحت آزمایش بایستی  اقل در عمق 
 

 دستگاهها و اجناس  زم -2-1-3-3

 گردد. کلیه اجناس و ابزار زیر جهت آزمایشات باید توسط پیمانکار تامین 

، این دستگاهها و وسائل عموماب به شرح زیر بوده ولی محدود باین دستگاهها نخواهد بود . اتصا ت موقت

، وسایل اندازه گیری فشار و درجه حرارت، ژنراتور برق، وسائل حمل و نقل، دستگاه جوش و کمپرسورها

ستی مورد تائید . کلیه دستگاههای فوق بایدستگاههای  زم برای اتفاقات از قبیل، وسائل و لوازم ایمنی و غیره

 قرار گیرد. نماینده کارفرما 
 

 برنامه آزمایشات  -3-1-3-3

پیمانکار موظف است روش و برنامه جزء به جزء آزمایشات را حداقل یک ماه قبل از شرو  تهیه و به تائید 

 نماینده کارفرما برساند. 

 انجام گیرد. کلیه آزمایشات بایستی طبق برنامه تائید شده 

عالوه بر برنامه آزمایشات بایستی نقشه شبکه اجراء شده ) با مقیاس ( نیز آماده گردد. نقشه مذکور بایستی  -

 حد و حدود شبکه تحت ازمایش را به دقت نشان دهد. 

کلیه آزمایشات بایستی در حدور نماینده کارفرما انجام پذیرد و می بایستی نامبرده حداقل یک هفته قبل  -

 آزمایش مطلع گردد.  از
 

 ایمنی  -4-1-3-3

از نظر ایمنی پیمانکار باید کلیه جوانب امر را در نظر گرفته و مسئول هرگونه اتفاقی که در طول آزمایشات 

 حادن می شود خواهد بود. 
 

 اطمینان از درست کار کردن دستگاههای اندازه گیری  -5-1-3-3

کارفرما یا یک سازمان مورد تائید کارفرما کنترل شده و برای  کلیه دستگاههای اندازه گیری بایستی توسط

آنها گواهی صحت کارکرد صادر گردد. این گواهی در موقع شرو  آزمایشات بایستی از طریق نماینده کار فرما 

 کنترل گردد.
 

 تعمیرات  -6-1-3-3
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و اگر آزمایش مورد قبول واقع  پیمانکار بایستی در موقع آزمایشات هرگونه تعمیری که  زم باشد انجام داده

 . ه و آنرا مجدداب آماده تست نمایدنگردد بایستی از خط ، رفع عیب نمود
 

 گزارش نهائی مراحل انجام آزمایش -7-1-3-3

بعد از اتمام کلیه عملیات، پیمانکار بایستی گزارش نهائی و کامل را تهیه و به اندمام کلیه اصل چارتها به  

 ت بررسی و تائید نهایی تحویل نماید.نماینده کارفرما جه
 

 روش انجام آزمايش  -2-3-3
 

 دستگاهها و لوازم اندازه گیری  -1-2-3-3

 الف ( فشار 

 پوند بر اینچ مربع  1/0پوند بر اینچ مربع با دقت اندازه گیری تا  200الی  5دستگاه فشارسنج وزنه ای  -

پوند بر  5/0پوند بر اینچ مربع و با دقت اندازه گیری تا  150دستگاه ثبات فشار با درجه بندی صفر تا  -

 .اینچ مربع 
 

 ب ( درجه حرارت 

 برای اندازه گیری درجه حرارت خط و دمای محیط از دستگاه حرارت سنج ثبات و دماسنج جیوه ای استفاده 

 درجه سانتیگراد می باشد .  5/0می گردد که دقت آنها 

می باشد. فاصله نقاط برای اندازه گیری   تا  حدود کار دستگاه ثبات و دماسنج جیوه ای از 

 کیلومتر باشد در هر دو کیلومتر  6متر می باشد. چنانچه طول شبکه بیشتر از  500درجه حرارت شبکه 

ت. در هر صورت بیشتر از شش نقطه در یک آزمایش نمی توان در نظر گرفت می توان یک نقطه را در نظر گرف

 به طوریکه مدت زمان خواندن تمام نقاط بیشتر از نیم ساعت وقت نگیرد. 
 

 نصب دستگاههای اندازه گیری  -2-2-3-3

باشد. دستگاههای اندازه گیری فشار باید در محلی نصب گردد که تغییرات درجه حرارت، حداقل ممکنه 

گیرند. برای بقیه نقاط از روی شبکه قرار می 1پیوست شماره  1دستگاههای حرارت سنج ثبات مطابق شکل 

 استفاده می گردد.  1پیوست  2دماسنج جیوه ای یا دیجیتال شکل

  

C30C65
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 تمیزکردن شبکه -3-2-3-3

بودن به تائید نماینده  تمیز گردد و میزان تمیز "قبل از آزمایشات بایستی شبکه بوسیله هوای فشرده کامال

 کارفرما برسد.
 

 آزمایش مقاومت و نشتی -4-2-3-3

پس از تائید عملیات تمیزکاری شبکه بوسیله هوای فشرده و تائید آن توسط نماینده کارفرما و نصب و راه 

ده پوند بر اینچ مربع رسان 100اندازی دستگاههای ثبات فشار و درجه حرارت ، فشار داخل شبکه با هوا به 

ساعت جهت متعادل شدن درجه حرارت و فشار بحال خود قرار  24شده ، سپس شبکه بایستی برای مدت 

. همچنین درجه سانتیگراد نگردد 50یشتر از داده شود. ضمناب کنترل شود دمای لوله در محل تزریق هوا ب

 . بایستی دقت نمود که کلیه شیرهای موجود در شبکه مورد آزمایش کامالب باز باشند

سااعت  48پس از متعاادل شادن ) یکنواخات شادن ( فشاار ، بایساتی درجاه حارارت و فشاار باه مادت 

 50متاار مکعااب باشاد بااازای هاار  100دیگار بااا دساتگاه ثباات گااردد. در صاورتیکه حجاام خااط بایش از 

سااعت تمدیاد گاردد. افازایش حجام و افازایش  24متر مکعب اضافه مای بایسات مادت آزماایش نشاتی 

سااعت انتهاای آزماایش و  48ر حاد متاداول و محادود باشاند. در پایاان دوره بار اسااس  زمان بایستی د

مطابق محاسابات مربوطاه نتیجاه نهاایی مشاخش خواهاد شاد.  در ضامن عاالوه بار دساتگاههای ثباات 

 حاااارارت بااااا دماساااانج جیااااوه ای کااااه روی خااااط فشااااار بااااا فشارساااانج وزنااااه ای و درجااااه

 ار اندازه گیری شده و در فرم مخصوم یادداشت گردد در چند نقطه تعبیه شده هر دو ساعت یکب

 پااس از پایااان آزمااایش، چارتهااا و فاارم مخصااوم تحاات بررساای قاارار گرفتااه و از فرمولهااای بنااد

 ( جهاات محاساابه اسااتفاده ماای گااردد . تائیااد نهااایی آزمااایش بااه عهااده نماینااده کارفرمااا 5-2-3-3) 

 .می باشد
 

 : بررسی آزمایش  -5-2-3-3

پوند بر اینچ مربع ، برای نتیجه گیری ، چارت ها تحت  100ساعت آزمایش با فشار  48پس از پایان مدت 

 بررسی قرار گرفته و از فرمولهای زیر جهت محاسبه استفاده می گردد . 

               C =     Pm               

 C-2P-1P < 0.2       پوند بر اینچ مربع 
            شرو  آزمایشدرجه حرارت 

          درجه حرارت خاتمه آزمایش

          درجه حرارت متوسط 

           فشار شرو  آزمایش

           فشار خاتمه آزمایش

           فشار متوسط 

 =C                              تغییرات فشار بعلت تغییرات درجه حرارت

273
21
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          حداکثر افت فشار مجاز 

 پوند  2/0در صورتی آزمایش مورد قبول خواهد بود که افت فشار خط یا شبکه پس از پایان آزمایش کمتر از 

 . ( اینچ مربع در نظر گرفته شده است پوند بر 2/0بر اینچ مربع باشد. ) خطای دستگاههای آزمایش 

  .باشد آزمایش تمدید گردد =0.2در صورتیکه 

باشد آزمایش مردود بوده و با نظر نماینده کارفرما نسبت به تمدید، تکرار و یا رد  >0.2در صورتیکه 

 آزمایش تصمیم گیری خواهد شد.
 

 آزمایش چهارساعته   -6-2-3-3

گیرند چنانچه حجم آنها کمتر از یک متر مکعب باشد  زمان آزمایش  برای لوله هائیکه مورد آزمایش قرار می

 با قطر صفحه (Standard Test Gauge)چهار ساعت می باشد. برای تست از فشارسنج دقیق و مناسب 

پوند بر اینچ مربع استفاده شود. در طول آزمایش هیچگونه  1پوند بر اینچ مربع و دقت  0-200اینچ با دامنه  6

 ی قابل قبول نمی باشد .افت محسوس
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 روش تزريق گاز و راه اندازي

  ( BAR4شبکه هاي گازرساني پلي اتیلن ) 

 

 

 فهرست مطالب فصل چهارم

 

 ( 4BARهای گازرسانی پلی اتیلن ) ملزومات تزریق گاز و راه اندازی شبکه -1-4

 مراحل راه اندازی شبکه های توزیع گاز -2-4

 بازدید کلی  -1-2-4

 بازدید مجدد پس از رفع نواقش  -2-2-4

 تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز جهت یک گروه کار -3-2-4

 اتصال شبکه جدید به شبکه گازدار  - 4-2-4

 آماده کردن شبکه جهت راه اندزای  -5-2-4

 تخلیه هوا و جایگزینی گاز  - 6-2-4

 ( 4BARترتیب انجام عملیات تزریق گاز در شبکه های گازرسانی پلی اتیلن ) - 7-2-4
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 ( BAR4ملزومات تزريق گاز و راه اندازي شبکه هاي گازرساني پلي اتیلن ) -4-1

 

شامل بازدید از کارهای اجرا شده ، تخلیه هوا و جایگزینی گاز و راه -1-1-4 اندازی شبکه انجام کلیه مراحل 

به عهده پیمانکار و با مشاااارکت دساااتگاه نظارت و تائید نمایندگان کارفرما خواهد بود. نمایندگان کارفرما 

 باشند.میبرداری و بهره HSEمتشکل از نماینده یا نمایندگان مجری طرح ، 
 

ضوابط مندر. در پیمان  -2-1-4 سمت یا تمامی کار را با نظر کارفرما و بر طبق  ست هر ق  پیمانکار موظف ا

 اندازی شبکه، طی صورتجلسات تنظیمی به نمایندگان کارفرما تحویل موقت بنماید.پس از راه
 

 نیاز طبق اقالم مندر. در بند آ ت موردپیمانکار مسااائول تهیه کلیه لوازم و تجهیزات و ماشاااین -3-1-4

ست آنها را در تمام مدت اجرای مراحل فوق به حال آماده ( مراحل راه3-2-4)  شبکه بوده و موظف ا اندازی 

 داشته باشد.
 

بینی و تهیه وسایل امدادی و عالئم هشدار دهنده  زم و همچنین آگاه کردن پیمانکار مسئول پیش -4-1-4

 باشد.ت ایمنی از زمان و مکان انجام عملیات مینشانی و خدماسازمان آتش
 

ستگاه نظارت، اهالی محلی را که  -5-1-4 ضمن هماهنگی با د شرو  عملیات  ست قبل از  پیمانکار موظف ا

شااود از زمان عملیات و نحوه پیشااگیری از خطرات احتمالی مانند بسااتن عملیات تزریق گاز در آن انجام می

وارد که توسااط کارفرما )یا نماینده ایمنی شاارکت مربوطه ( اعالم خواهد شااد درب و پنجره منازل و سااایر م

 مطلع سازد.
 

سئولین انتظامی اقدامات  زم  -6-1-4 ضمن تماس با م ستگاه نظارت  ست با هماهنگی د پیمانکار موظف ا

 جهت کنترل عبور و مرور وسائط نقلیه در منطقه عملیات را معمول دارد.
 

روز قبل از شرو  عملیات کتباب همراه با ارسال مدارك زیر آمادگی  15است حداقل  پیمانکار موظف -7-1-4

 خود را جهت انجام تزریق گاز به نماینده کارفرما اعالم نماید.
 

 ( LEAKAGE TESTS STRENGTH&تائیدیه آزمایش مقاومت و نشتی ) -1

 ه (تائیدیه آزمایش مقاومت الکتریکی عایق ) در قسمتهای فو دی شبک -2

شده با تایید  GIS Readyیا نقشه کار اجرایی  2500/1یا  2000/1نقشه شبکه اجراء شده با مقیاس  -3

 کارفرما 

برنامه تنظیمی جهت تخلیه هوا و جایگزینی گاز همراه با نقشااه رنگی کلی شاابکه نواحی مورد نظر که با  -4

 گذاری شده باشد.رنگهای مختلف عالمت
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 هاي توزيع گاز اندازي شبکهراه( مراحل 4-2
 

 بازدید کلی -1-2-4

برداری و اندازی شااابکه ، گروهی متشاااکل از نمایندگان اجراء ، بهرهپس از اعالم آمادگی پیمانکار جهت راه

 :آورندپیمانکار باتفاق پیمانکار از شبکه اجراشده بازدید و کنترلهای زیر را بعمل می

 

 مدفون شاملبازدید از شیرهای  -1-1-2-4

 ( نسبت به آسفالت. sight hole* کنترل هم سطح بودن موقعیت دریچه ) 

 ها طبق نقشه.* کنترل وضعیت محور ) اسپیندل ( و غالف نسبت به سطح با ی دریچه

 * کنترل وضعیت نشان دهنده باز و بسته بودن شیرها.

 * حصول اطمینان از روان بودن و عملکرد شیرها .

 های شبکه اجراء شده.نشان دهنده ) پالك( موقعیت محل شیرها و تطابق شماره آنها با نقشه * کنترل عالئم
 

 بازدید از شیرهای فو دی داخل حوضچه شامل : -2-1-2-4

 ها با آسفالت* کنترل هم سطح بودن موقعیت دریچه حوضچه

 ها * کنترل موقعیت قرار گرفتن شیر در داخل حوضچه

 آمیزی و نشان دهنده باز و بسته بودن آنهاشیر ، رنگ * بازدید وضعیت ظاهری

 * کنترل نصب شیرهای بلودان و فلنج کور مربوطه طبق نقشه و حصول اطمینان از بسته بودن آنها.

 * کنترل غالفها در دیواره طرفین حوضچه و ایزوله نمودن آنها طبق نقشه.

 * حصول اطمینان از عملکرد و روان بودن شیرها.
 

 های فو دی شبکه شاملگیری پتانسیل در لولهبازدید نقاط اندازه -3-1-2-4

 گیری پتانسیل نسبت به آسفالتهای نقاط اندازه* کنترل هم سطح بودن موقعیت دریچه

 گیری* کنترل سرکابلهای نقاط اندازه

 اجرائی گیری طبق نقشه هایدهنده ) پالك ( موقعیت محل نقاط اندازه* کنترل عالئم نشان
 

 تهیه لیست نواقش مانع از تزریق گاز -4-1-2-4

برداری و پیمانکار رسیده ، ای به تائید نمایندگان واحدهای اجراء، بهرهلیست نواقش مزبور طی صورتجلسه -

 مدت زمان رفع نواقش و تاریخ بازدید مجدد تعیین میگردد.
 

 بازدید مجدد پس از رفع نواقش -2-2-4

نواقش فوق مطابق لیسااات تهیه شاااده و اعالم کتبی پیمانکار ، گروه اقدام به بازدید مجدد پس از رفع کلیه 

 نماید.می
 

 تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز جهت یک گروه کار-3-2-4
 

 لوازم مورد نیاز شامل : -1-3-2-4



)2(010-DN-C-IGS     4001 اسفند  

35 

 * آچار جهت شیرهای مختلف

 * ابزارآ ت و تجهیزات  زم

 ( با متعلقات مربوطه FLARE* سه پایه تخلیه ) فلر 

 کیلوگرمی ( به تعداد مورد نیاز با نظر نماینده ایمنی 12* خاموش کننده پودری ) 

 * نوار خطر برای بستن محوطه و حفاظت از تردد افراد غیر مجاز در محل حفاری.

 منی و گوشی (* تجهیزات و البسه ایمنی فردی به تعداد نفرات)از جمله : کاله ، کفش ، دستکش ، عینک ای

 گردد.(* گازسنج یک دستگاه ) از نو  صفر تا صد درصد حجمی ( )توسط کارفرما تأمین می

 * بیسیم دستی به تعداد مورد نیاز حسب نظر نماینده ایمنی ) توسط کارفرما تأمین می گردد (

 * ماشین و تجهیزات جوشکاری

 نده* وانت جهت حمل سه پایه تخلیه و سایر ابزارآ ت با ران

 * آمبو نس با راننده و پزشکیار
 

 نیروی انسانی مورد نیاز -2-3-2-4

 نفر )جهت استقراردرمحل شیرشبکه وسه پایه تخلیه( 2نفروکمک صنعتگر 2* مکانیک لوله

سیم  ستگاه بی سئول تزریق گاز که مجهز به د ستی م سرپر شبکه تحت   * کلیه عملیات تزریق گاز در یک 

 می باشد انجام خواهد شد.
 

 اتصال شبکه جدید به شبکه گازدار شامل : -4-2-4

شبکه گازدار ، یا روی خطوط * حفاری روی لوله در محلهای پیش شبکه جدید به  صال  شده جهت ات بینی 

 لوله خروجی از ایستگاههای تقلیل فشار.

 * برداشتن عایق از روی لوله ) فو دی ( .

 .جوشکاری ) فو دی و پلی اتیلن ( * انجام عملیات

 * عکسبرداری از سرجوشهای جدید ) فو دی (.

 های فو دی شبکه.* تمیز کردن محل اتصال و عایقکاری مجدد و آزمایش عایق برای لوله

 * خاکریزی و گذاشتن نوار زرد و غرقاب کردن کانال و کوبیدن خاك و حمل خاکهای اضافی از محل.

شه* کلیه عملیات فو صات فنی اجرائی و نق شخ ستی طبق م شبکه و رعایت کامل ق بای ستانداردهای  ها و ا

 موارد ایمنی انجام گیرد.
 

 اندازی شامل:آماده کردن شبکه جهت راه -5-2-4

 * حصول اطمینان از بسته بودن کلیه شیرهای شبکه اجرا شده

 راهی های تخلیه* حفاری در انتهای خطوط روی سه

سه صب  سیمهای برق ، پایه * ن سیر خرو. گاز موانعی از قبیل  سب بطوریکه در م تخلیه ) فلر ( در محل منا

 درختان و ساختمانها وجود نداشته باشد.

 * اتصال سه پایه سه راهی تخلیه بوسیله شیلنگ و سرشیلنگ های فشار قوی
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 راهی تخلیه توسط آچار مخصوم* سوراخ کردن لوله از طریق سه

 سیم در محل سه پایه تخلیه تا خاتمه عملیاتبا بی* استقرار یک نفر 

 
 

 تخلیه هوا و جایگزینی گاز -6-2-4

: چون در شبکه های پلی اتیلن در مقایسه با شبکه های فو دی احتمال بروز اشکال و نشتی ) ناشی  1تذکر

از حفاریهای سایر شرکتهای خدماتی و ... ( پس از تست و تا قبل از تزریق گاز بیشتر می باشد ، بنابراین  زم 

ش شتی مطمئن  ست قبل از تزریق گاز از صحت و عدم وجود هر گونه ن ستی به صورت ذیل وجود ا د . لذا بای

 را در کلیه بخشها کنترل نمود : PSIG 60هوا با فشار 

 PSIG 60پس از کسب نتایج قابل قبول و انجام آزمون مقاومت و نشتی ، فشار شبکه به میزان -1-6-2-4

شکال مربوط ضمن رفع ا ست  شبکه کاهش یابد  زم ا شار  صورتیکه بهر دلیل ف ه مجدداب تقلیل می یابد. در 

 رسانده شود.  PSIG 60فشار به میزان 
 

سته ) 48  -2-6-2-4 شبکه در حالت ب شیرهای  ست کلیه   (closeساعت قبل از عملیات تزریق گاز  زم ا

قرار گیرد. این اقدام به منظور جداسااازی کلیه بخشااهای قابل تفکیک و ایجاد امکان ردیابی هر گونه نشااتی 

 ی باشد. احتمالی در بخشهای جدا شده م
 

سه راهی تخلیه ) یا آخرین علمک که به  - 3-6-2-4 ستی از محل  قبل از تزریق گاز به هر بخش از خط بای

شده ( هوای محبوس مرحله به مرحله )  صب  ( و از انتهای خط به ابتدای  valveبه  valveهمین منظور ن

صل  شی انتهایی ) حد فا ست با کنترل تخلیه هوا از بخ ضروری ا خط تخلیه و کنترل گردد. به عبارت دیگر 

شیر مزبور را باز نموده و با  سپس  صحت بخش مزبور مطمئن گردیده و  شیر (، از  سه راهی تخلیه تا آخرین 

صحت بخش بعدی اطمینان حا شدن به کنترل تخلیه هوا از  ست این مراحل تا نزدیک  شود . بدیهی ا صل 

سبت به تزریق گاز در تمامی این بخش  صحت کلی خط مزبور ، ن بخش گازدار ادامه یافته و پس از اطمینان 

 اقدام گردد.

دسااتگاه شاایر و یااک اتصااال سااه راهاای  3مثااال : در شااکل ذیاال بااه عنااوان نمونااه یااک خااط بااا تعااداد 

ساااعت قباال از تزریااق گاااز کلیااه شاایرهای  48. خااط رساام گردیااده اسااتپااوش در انتهااای تخلیااه و در 

ذکاار شااده بایسااتی در حالاات بسااته قاارار داشااته باشااند . بااه منظااور اطمینااان از عاادم وجااود هاار گونااه 

باا خارو. هاوای محباوس از ساه راهای  V1نشتی  زم است ابتدا حاد فاصال ساه راهای تخلیاه و شایر 

از طریاق  V1و شایر  V2تخلیاه هاوای محباوس باین شایر بااز و V1تخلیه کنترل گردد . ساپس شایر 

و شاایر  V2باااز و تخلیااه هااوای محبااوس بااین شاایر  V2. متعاقباااب شاایر سااه راهاای ، کنتاارل ماای گااردد

V3 طریااق سااه راهاای تخلیااه کنتاارل ماای گااردد. درصااورتیکه هیچگونااه اشااکال مالحظااه نگردیااد زا 

 .انجام داد V3می توان عملیات تزریق گاز را از طریق شیر 
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 سه راهی تخلیه             

      Cap            V1                       V2                       V3                          بخش گازدار 

                                                   
 

ساکن تولید  2تذکر  سیته  شبکه های پلی اتیلن در زمان تخلیه هوا و جایگزین گاز ، الکتری  : نظر به اینکه در 

می شاااود.  لذا رعایت کلیه موارد ایمنی و فنی مندر. در مشاااخصاااات فنی به منظور جلوگیری از ایجاد 

الکتریسته ساکن بوجود آمده  بایستیالکتریسته ساکن در زمان انجام عملیات الزامی است. درهر صورت می

تواند توسط استفاده از پارچه خیس که دور تا دور قسمتی از لوله ها تخلیه گردد. الکتریسته ساکن میدر لوله

باشد پوشانیده شده و توسط یک هادی ) سیم مسی لخت ( که بر زمین اتصال داشته که خار. از زمین می

 باشد تخلیه گردد.

ستی بر ا شهساس برنامه* عملیات بای صویب های تنظیمی و نق سط پیمانکار که به ت شده تو های رنگی ارائه 

شد و پس از تکمیل پروانه عملیات تخلیه هوا ، تزریق گاز و راه سیده با ستگاه نظارت ر شبکه طبق د اندازی 

 فرم پیوست ) شماره دو ( انجام شود.

 

 ( 4BARگازرسانی پلی اتیلن )ترتیب انجام عملیات تزریق گاز در شبکه های  - 7-2-4

شود های پلی اتیلن در نواحی مستقل و بصورت جداگانه برای هر ناحیه انجام میعملیات تزریق گاز در شبکه

 باشد :و ترتیب انجام عملیات به شرح زیر می
 

شبکه مورد نظر و دو نفر 1-7-2-4 شیر تغذیه  صوم در محل  سیم و آچار مخ ستقرار یک نفر مجهز به بی  ا

 کارگر تا خاتمه عملیات.
 

 درجه( شیر. 90دور کامل) 4/1باز کردن شیر شبکه جهت تزریق گاز به میزان حدود  -2-7-2-4
 

 بازکردن شیر سه پایه تخلیه هوا. -3-7-2-4
 

شیر نمونه -4-7-2-4 گیری روی سه پایه تخلیه توسط نمونه گیری مداوم از مخلوط گاز خروجی ، از طریق 

 . دستگاه گاز سنج
 

در صااورت رساایدن غلظاات گاااز در مخلااوط خروجاای از سااه پایااه تخلیااه بااه میاازان حااداقل  -5-7-2-4

تاوان اقادام باه آتاش و در صورت مناساب باودن محال ، بناا باه تشاخیش مسائول تزریاق گااز می 25%

 زدن مخلوط گاز خروجی از سه پایه تخلیه نمود.
 

 یابد.خروجی عاری ازهوا شود ادامه میگاز کهگازتا هنگامیتخلیه هوا وجایگزینیعمل -6-7-2-4
 

صول اطمینان از تخلیه کامل هوا و از طریق نمونه-7-7-2-4 سه راهی پس ازح گیری از گاز خروجی، مغزی 

را به حالت بسته برگردانده، سه پایه تخلیه باز و خروجی سه راهی انشعاب  Tapping( saddleانشعاب )

 گردد.دد و درپوش سه راهی نصب میگربه روش الکتروفیوژن مسدود می
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باشد ، بنابراین  زم است در بندی صد در صد نمی**نکته : بدلیل اینکه مغزی سه راهی انشعاب قادر به آب

( یعنی یک  time cooling( تا پایان زمان )capخالل جوشااکاری ، درپوش فوقانی سااه راهی انشااعاب )

 ساعت باز بماند.
 

( با کف صااابون و  Tee serviceانجام آزمایش عدم نشااتی گاز روی سااه راهی انشااعاب )  -8-7-2-4

 شستشوی کامل آن با آب تمیز بالفاصله بعد از اطمینان از عدم نشتی.
 

 های حفاری شده طبق مشخصات فنی و حمل خاکهای اضافی از محل.پرکردن چاله -9-7-2-4
 

 ده بطور کامل ) خاتمه عملیات (.اندازی شبازکردن شیر شبکه راه -10-7-2-4

در صاااورتی که عملیات تزریق گاز با موافقت کارفرما به هر دلیل متوقف گردد، جهت جلوگیری از  – 1تذکر 

، تا شاارو  مجدد عملیات و به منظور رعایت موارد اقد گازنفوذ گاز از بخش گاز دار شاابکه جدید به بخش ف

 گیرد.کاهش یافته و تحت کنترل قرار می 5PSIGگازدار شبکه تا میزان ایمنی ، فشار بخش 

حتماب می بایستی عملیات تزریق گاز در روز و در شرایط مساعد جوی ) غیر طوفانی و عدم احتمال  – 2تذکر 

 رعد و برق ( انجام پذیرد.
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 ضوابط لوله گذاري در كوچه هاي كم عرض ) باريك( 

 با استفاده از لوله هاي پلي اتیلن

 

 فهرست مطالب فصل پنجم

 

 مشخصات و ابعاد کانال  -1-5

 حداقل فاصله کانال از دیواره های منازل و ساختمانها  -2-5

 فواصل از موانع زیر زمینی  -3-5

 

 مقدمه:

متری پلی اتیلن و میلی 63های به قطر گذاری برای لولههدف از تدوین این مقررات تعیین ضاااوابط لوله

ستانداردهای کمتر در کوچه صل مندر. در ا شد که رعایت فوا نماینده کارفرما و مقررات های کم عرض میبا

باشد . استفاده از این ضوابط درمواردی که استانداردهای فوق الذکرقابل پذیر نمیحریم شرکت در آنها امکان

 اجراء باشند به هیچ وجه مجاز نخواهد بود.
 

 مشخصات و ابعاد كانال 5-1

وضااعیت سااایر تاساایسااات سااانتیمتر و متناسااب با  55های کم عرض حداقل عمق کانال در کوچه-1-1-5

 سانتیمتر قابل افزایش خواهد بود . 80( تا 2-2 -5زیرزمینی این عمق با در نظر گرفتن متن مندر. در بند) 
 

 سانتیمتر تعیین گردد. 35ها حداقل عرض کانال در این قبیل کوچه-2-1-5
 

 15ر و در روی  لوله ساااانتیمت 10ارتفا  خاك نرم پس از کوبیدن با وساااائل دساااتی در زیر لوله  -3-1-5

 سانتیمتر خواهد بود.
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 سانتیمتر باشد روی خاك نرم ، موزائیک از نو  ساده و مقاوم  70تا  55در مواقعی که عمق کانال  -4-1-5

سانتیمتر قرار خواهد گرفت و روی آن نوار زرد قرار گرفته و سپس تا سطح کوچه خاك  30×30به ابعاد 

که لوله از روی سایر سانتیمتر و بیشتر در صورتی 70های شد برای عمقمعمولی ریخته و کوبیده خواهد 

تاسیسات زیر زمینی عبور نماید در محل مربوطه حداقل طول یک متر موزائیک گذاری خواهد شد. 

 باشد.سانتیمتر دارند الزامی و در سایر موارد  زم نمی 70تا  55گذاری در کانالهائی که عمق بین موزائیک
 

 هاي منازل و ساختمانهااقل فاصله كانال از ديوارهحد-5-2
 

صله لبه کانال تا نزدیکترین دیوار  -1-2-5 شرایط  50حداقل فا صورتیکه  سانتیمتر تعیین میگردد ولی در 

صله کمتری را ایجاب نماید با در نظر گرفتن کلیه ضوابطی که مانع ا ریزش یا وارد آمدن صدمه به  زمحلی فا

صله را به  صله کمتر از  30دیوار مجاور گردد میتوان این فا شرایطی فا سانتیمتر تقلیل داد . ولی تحت هیچ 

 سانتیمتر مجاز نخواهد بود. 30
 

ساختمانهای  -2-2-5 صدمه به  ست که امکان وارد آمدن  شرایط محل حفر کانال به نحوی ا صورتیکه  در 

صاحبان امالك مجاور کانال اطراف کانال وج شرکت به اتفاق نماینده پیمانکار و  شد باید نماینده  شته با ود دا

ساختمانها از نظر  شرایط موجود  ساختمانهای مورد نظر بازدید بعمل آورده و  از حفر کانال از داخل و خار. 

ست ن شده ا صی که برای این منظور تهیه  صو شت و امثال آنرا در فرم مخ داء وجود ترك و ن شته و آنرا ام و

 گذاری صدمات قبلی و بعدی ساختمانها از یکدیگر مشخش گردند.نمایند تا پس از عملیات حفاری و لوله

 

 

 فواصل از موانع زيرزمیني -5-3
 

 های آب: فواصل از لوله -1-3-5
 

 گردد.میسانتیمتر تعیین  20حداقل فاصله افقی بین لوله گاز و لوله آب در حالت موازی  -1-1-3-5
 

 سانتیمتر در محل تقاطع خواهد بود. 15های آب حداقل فاصله عمودی بین لوله گاز و لوله -2-1-3-5
 

شعابهای  -3-1-3-5 شد ان صلی آب کوچه حداقل نیم متر با صورتیکه عمق لوله ا ضوابط فوق در  با توجه به 

هد بود انشااعاب را با دقت کامل بوساایله گاز اجباراب از روی لوله آب عبور خواهند نمود و پیمانکار موظف خوا

 موزائیک تحت محافظت در آورد.
 

 سااه فاز "ولت  380حداکثر "های برق ، کابلهای زیرزمینی برق فشااار ضااعیف ) فواصاال از پایه  -2-3-5

 تک فاز ( و مخابرات "ولت  " 220و  
 

اس به کناره فونداسیون پایه برق کانال لوله گاز به نحوی احدان میگردد که دیواره آن حداکثر مم-1-2-3-5

 باشد.
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گذاری اقدامات کنی و لولههای برق در مدت عملیات کانالبرای جلوگیری از انحراف و یا سقوط پایه -2-2-3-5

 حفاظتی از طرف پیمانکار بعمل خواهد آمد.
 

ار ضعیف با کابل حداقل فاصله مجاز بین جداره لوله گاز تا نزدیکترین کابل زیرزمینی برق فش -3-2-3-5

سانتیمتر حد فاصل بین لوله گاز  40سانتیمتر میباشد . ضمناب قراردادن آجر در فواصل کمتر از  25مخابرات 

 و کابل برق الزامی است.
 

 چاههای آب باران و فاضالب موجود در معابر -3-3-5
 

حتی المقدور باید با تغییر مسیر لوله گاز از عبور از روی دهانه چاه خودداری و لوله از کنار آن   -1-3-3-5

 عبور داده شود.
 

فاصله از مرکز چاه حداکثر ممکن خواهد بود مشروط بر آنکه فاصله کانال از نزدیکترین دیوار از   -2-3-3-5

 تر ( کمتر نباشد.سانتیم 30میزان مصوبه ) نیم متر و یا در شرایط خام 
 

 در صورتیکه چاه در مسیر لوله گاز قرار گیرد میبایست اقدامات زیر بعمل آید: -3-3-3-5

 از لوله چدنی به قطر مناسب برای غالف استفاده شود. -

سانتیمتر و مالت  22سانتیمتر با دیواره آجری به ضخامت  50دهانه چاه ) فقط چاه فعال (با ارتفا   -

 قه چینی شده و این عمل برای سایر چاهها که پر میشود ضروری نیست.طو 1:5ماسه سیمان 

میلیمتر  12سانتیمتر که با یک شبکه میل گرد به قطر  12دهانه چاه با یک دال بتنی مسلح به ضخامت  -

باشد پوشیده شود سانتیمتر در دو جهت عمود بر هم قراردارد و در وسط ضخامت آن می 15و فواصل 

 B-250سانتیمتر روی طوقه چاه و یا زمین تکیه بنماید. بتن دال از نو   25رف بنحوی که از هر ط

 باشد.

در صورتیکه لوله گاز از نزدیکی دهانه چاه عبور نماید و ناظر تشخیش دهد که احتمال ریزش دهانه -4-3-3-5

 ( میبایست بازسازی شود.3-3-3 -5وجود دارد مطابق بند)
 

 منازل و چاههای فاضالب یا جویهای کوچههای فاضالب بین لوله -5-3-3-5
 

 در حالت متقاطع –الف 

 عبور داده خواهد شد . PVCلوله گاز از زیر لوله فاضالب با استفاده از غالف 

سانتیمتر باشد در این صورت لوله گاز از روی لوله فاضالب  50در صورتیکه لوله فاضالب در عمق بیش از  –ب 

 عبور داده خواهد شد.

 حالت موازیدر  –. 

سانتیمتر لوله فاضالب عبور داده خواهد شد . در صورتیکه رعایت این فاصله  20لوله گاز از فاصله افقی حداقل

گذاری مجدداب آوری شده و پس از لولههای فاضالب موجود در مسیر لوله گاز جمعپذیر نباشد ابتدا لولهامکان

 بازسازی خواهد گردید.
 

 جویهای آب -4-3-5
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های  زم بینیشود ولی پیشیتی برای رعایت فاصله بین کانال لوله گاز و جوی آب در نظر گرفته نمیمحدود

برای جلوگیری از ریزش جدول جوی باید بعمل آید . در صورت عدم وجود فدای کافی و لزوم تخریب جوی 

 گذاری جوی آّب بازسازی خواهد گردید.، پس از اتمام لوله
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 1پیوست شماره 

 

 
 

 (1شکل شماره )
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 2پیوست شماره 

 
 

 شرکت ملی گاز ایران

 شرکت گاز استان ... HSEواحد 

 پروانه عملیات تخلیه هوا ، تزریق گاز و راه اندازی شبکه های گازرسانی

 شماره و شرح پیمان.......................تاریخ .................... محل انجام عملیات .............................. منطقه ....................... 

 کد مدرك:

 
 توزیع نسخ : سفید : مسئول تزریق گاز                                        زرد : نماینده بهره برداری 

 آبی : ناظر ارشد طرح                                                            سبز : نماینده ایمنی منطقه 

 

 خیر بلی شرایط مورد بازرسی

 
ت
یزا
جه
، ت
ل 
سن
پر
ش 

رو
 

   آیا راه اندازی بر اساس روش مدون و مصوب انجام می گردد ؟ -1

   آیا افراد بکار گرفته شده در عملیات ، آموزشهای  زم را دیده و تجربه کافی در راه اندازی دارند ؟ -2

   آیا وسائل نقلیه ، ارتباطی و ابزار آ ت مناسب به تعداد کافی پیش بینی گردیده است؟ -3

   آیا آمبو نس ، خاموش کننده های  زم و سایر و سائل امداد در محل موجود است ؟  -4

   آیاپست امدادمنطقه و واحدهای تعمیراتی ذیربط در جریان تزریق گاز قرار گرفته اند؟  -5

 
ط
نقا
 ، 
ت
ا 
ص
 ات
ا ،
ره
شی

 

   آیابه عالئم بازوبسته شدن شیرها وهماهنگی این عالئم وضعیت واقعی پالك باتوپی شیردقیقاب توجه شده است ؟ -6

   آیا شیرها قبل از راه اندازی گریسکاری و روان شده اند ؟ -7

بل از  -8 ند ، ق ته ا فاده قرار گرف مت نصاااب و مورد اسااات قاو مایشاااات نشااات و م جام آز که برای ان یا اتصاااا تی  آ

 راه اندازی برداشته شده و یا بطور اصولی و استاندارد مسدود شده اند ؟
  

   آیا کلیه نقاط انتهایی به وسیله مسدودکننده مطمئن)عالوه بر شیر( مسدود شده اند ؟ -9

ی 
من
ای

گاز
ه 
خلی

ل ت
مح

 

   آیا اطمینان کافی از عدم وجود شعله های باز و ایمن بودن منطقه تخلیه به عمل آمده است ؟ -10

آیا محل انتخاب شااده برای تخلیه از نظر عدم وجود موانع در مساایر تخلیه گاز مانند ساایم های هوایی برق و شاااخه  -11

 مرتفع مناسب می باشد ؟های درختان و همچنین عدم مجاورت با ساختمانهای 
  

   آیا هماهنگی های  زم باواحدهای انتظامی برای کنترل عبور و مرور درمحل تخلیه بعمل آمده است؟ -12

   آیا گاز مورد استفاده در تزریق به شبکه ) یا خطوط تغذیه ( بودار شده است ؟ -13

   مناسب است ؟آیا زمان و شرایط جوی برای انجام عملیات کامالب  -14

گانه فوق می باشااد . در صااورتیکه در یک یا چند مورد عیناب شاارایط مطلوب فراهم  14توضاایح : انجام تزریق گاز منوط به مثبت بودن کلیه موارد 

 د بود .نباشد صرفاب به تشخیش نماینده ایمنی منطقه و با انجام پیش بینی های معادل ) در صورت لزوم ( تزریق گاز امکان پذیر خواه

 مالحظات :

 کلیه شرایط فوق را شخصاب بازرسی کرده ام و خطوط آماده تزریق گاز می باشد .

 نام و امداء ناظر ارشد طرح 

 کلیه حوضچه ها ، شیرها ، نقاط انتهایی و تخلیه و سایر نقاط قابل دسترسی بازدید شده و خطوط آماده تزریق گاز می باشد .

 نام و امداء مسئول تزریق گاز                                                            نام و امداء نماینده بهره برداری 

 کلیه جوانب ایمنی در نظر گرفته و خطوط آماده تزریق گاز می باشد .

 نام و امداء نماینده ایمنی منطقه 
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 پیوست شماره سه

 

  PEشبکه هاي  REPAIR /TIE INات در عملی كه ضروريپاره اي از نکات 

 الزم است ر عايت گردد. (  slip over) روش 

بایستی برطرف شود . به عبارت دیگر  (springing)هر گونه جستن یا دویدن یا تاب خوردن لوله ها  -

قرار گیرد ، بایستی کامالب همراستا  TIE INلوله های مدفونی که قرار است تعمیر و یا تحت عملیات 

گردند. بدیهی است خاکبرداری بیشتر ) از نظر طولی ( از روی لوله های مدفون کمک به آزاد شدن و 

 همترازی لوله های مدفون خواهد نمود. 

طول لوله جایگزین ، یک تا دو سانتی متر کمتر از فاصله بین دو لوله مدفون باشد. ضمناب بایستی طول  -

( برقرار و با توجه به  clampوطه درحدی باشد که امکان جوش دادن صحیح ) از حیث کاربرد مرب

 مورد استفاده تنظیم گردد.   couplerطول دو 

 stopper / end stop)حذف زائده داخل  به منظور انجام عملیات تعمیرات بر روی شبکه و جهت -

) coupler   المنت داخل  کنه( با احتیاط کامل به نحوی کهوسیله برنده مناسبی )نظیر اسمی توان از

 نشود استفاده نمود.وارد   coupler اجزای گردد و یا صدمه ای بهنقطع   ( Fusion wire)کوپلر 

با توجه به ثابت بودن و در عمق قرار داشتن لوله های مدفون و حساسیت و اهمیت موضو  تراشیدن ،  -

استفاده شود و پس از تراش کامل   Rotary Scraperاز   Hand scraper زم است به جای 

  یه اکسید شده ، روی لوله و داخل کوپلر توسط پارچه تمیز و سفید نخی و حالل مجاز و خالش

 (کامالب تمیز گردد.  97%) 

شده بایستی تست شود. در صورتی که امکان آزمون متداول مقاومت و نشتی   Tie inبخش تعمیر یا  -

صورت پذیرد و متعاقباب آثار کف و صابون کامالب شسته و برطرف   Soap Test فراهم نباشد بایستی

 gpsi 60متناسب با فشار سیال اعمالی بوده و در صورتی که فشار در حد  imeTooling Cشود . 

باشد ،  زم است حداقل یک ساعت برای زمان سردشدن آخرین جوش منظور و سپس قطعه تعمیر 

  .گیردشده تحت فشار قرار 

شده بایستی موضو  آماده سازی بستر مناسب اطراف لوله و   TIE INبرای دفن قسمت تعمیری / -

compaction   و غرقاب کردن به خاطر پیشگیری از فرونشینی و صدمات بعدی به لوله کامالب رعایت

 گردد. 

طی این عملیات و به دلیل احتمال بیشتر دو پهن شدن قبلی لوله ها ، بایستی ضمن رعایت کلیه مراحل  -

(توجه ویژه گردد و چنانچه دو   Ovalityو موازین جوشکاری به پارامتر مهم بیدوی شکل شدن لوله ) 

نداللزوم استفاده و ع  REROUNDERقطر اسمی لوله باشد حتماب از  %5/1پهنی لوله ها بیش از 

 حتی در خالل جوشکاری نیز برجا باقی بماند. 
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 پیوست شماره چهار

  حريم خطوط تغذيه و شبکه هاي توزيع گاز
شرح جدول ذیل از جداره لوله گاز در موقعیت اجرائی از طرف افراد حقیقی و حقوقی از     صل به  رعایت فوا

 جمله آبفا، برق ، مخابرات ، شهرداری و . . .  زم ا جرا می باشد.

 

 حريم خطوط تغذيه و شبکه هاي توزيع گاز در محدوده شهرها ، شهركها و روستاها
 

 شرح رديف

حداقل فاصله 

ر مسیرهاي د

 موازي

حداقل فاصله 

درمسیرهاي 

 متقاطع 

 مالحظات

 از جداره كابلهاي زيرزمیني برق 1

 متر 1 ولت  220-380ولتاژ :  1-1
سانتي 50*

 متر

( و رعايت  Slab* استفاده از سازه مناسب بتوني ) 

 موارد ايمني ضروري است .

 در موارد خاص و با تشخیص كارشناسان شركت ملي

فاصله با در نظر گرفتن تمهیدات الزم و حفاظت گاز اين 

 سانتي متر قابل كاهش خواهد بود. 50فیزيکي تا 

 متر 1 متر 1 كیلو ولت 20-63ولتاژ :  1-2

 در موارد خاص و با تشخیص كارشناسان شركت ملي

( بین كابل  Slabگاز و با استفاده از سازه مناسب بتوني ) 

سانتي متر  50و لوله فلزي در محل تقاطع اين فاصله تا

 قابل كاهش خواهد بود.

 متر  5/1 متر 2 كیلو ولت  132ولتاژ  1-3
  ( استفاده از سازه مناسب بتونيSlab  و رعايت )

 موارد ايمني ضروري است .

 از پايه دكلها و تیر هاي برق و خطوط هوايي انتقال نیرو  2

 متر 1 متر 1 ولت  220-380ولتاژ :  2-1
در تمامي موارد،  تمهیدات الزم جهت حذف جريان 

در زمان اجرا و بهره برداري ، ضروري مي  ACالقايي 

 باشد 

 

 

 

 

 از جداره لوله 

 متر 2 متر 2 كیلو ولت  20ولتاژ :  2-2

 متر 3 متر 3 كیلو ولت  63ولتاژ:  2-3

 متر  2 ولتكیلو  20از پستهاي برق  2-4

3 

از جدار لوله هاي فلزي مدفون آب و 

فاضالب و لوله هاي حامل مايعات 

سوختي كه داراي سیستم حفاظت از 

 زنگ مي باشد.

 سانتي متر 50 متر 1

بارعايت باندينگ در فواصل مورد نیاز براي خطوط فلزي 

 گاز.

 درتقاطع خطوط پلي اتیلن با لوله هاي حامل مواد قابل

 رعايت فاصله يك متر ضروري است .اشتعال 

4 
از جدار لوله هاي غیر فلزي مدفون 

 اينچ و باالتر  10آب و فاضالب با قطر 
 متر 1

40  سانتي

 متر

 با رعايت موارد ايمني و استفاده از سازه مناسب بتوني

 (Slab ) 

5 
از جدار لوله هاي غیر فلزي مدفون 

 اينچ 10آب و فاضالب با قطر كمتر از 
 سانتي متر 50

40 سانتي

 متر

 با رعايت موارد ايمني و استفاده از سازه مناسب بتوني

 (Slab                                                                            )

در موارد خاص در صورت محدوديت مکاني با نظر 

سانتي متر قابل كاهش  35كارشناسان شركت ملي گاز تا 

 بود .خواهد 



)2(010-DN-C-IGS     4001 اسفند  

48 

 

 

 ادامه جدول حريم خطوط تغذيه و شبکه هاي توزيع گاز در محدوده شهرها ، شهركها و روستاها

 

 شرح رديف

حداقل فاصله 

در مسیرهاي 

 موازي

حداقل فاصله 

درمسیرهاي 

 متقاطع 

 مالحظات

6 
از ديواره بیروني حوضچه ها و چاههاي 

 آب و فاضالب 
 ـــ سانتي متر 40

كارشناسان شركت ملي گاز و  در موارد خاص با نظر

رعايت تدابیر الزم از جمله تقويت طوقه چیني ، حداقل 

 سانتي متر قابل كاهش خواهد بود. 20فاصله تا 

7 
از جوي هاي آب و اگوهاي جمع آوري 

 آبهاي سطحي ) از كف(
 سانتي متر 40 سانتي متر 40

در مورد اگوي اصلي و عمیق كه بعضاً در زمان احداث و 

بندي امکان آسیب رساني به لوله گاز و خاك قالب 

سرندي اطراف آن را دارد ، رعايت نکات عملیاتي و ايمني 

 براي لوله گاز الزامي است .

 از كابلها و تاسیسات مخابراتي  8

8-1 

 
از كابلهاي زيرزمیني مخابرات ) غیر از 

 كابلهاي فیبر نوري(
 سانتي متر 40 سانتي متر 40

 35نظر كارشناسان شركت ملي گاز تا در موارد خاص با 

 سانتي متر قابل كاهش خواهد بود.

 

8-2 

از كابل هاي فیبرنوري يا جدار لوله 

هاي غالفي كه داراي چندين رشته 

 كابل زيرزمیني مي باشد. 

  سانتي. متر 40 سانتي متر 60

   متر 2 جعبه هاي مخابرات   8-3

 -- متر 1 از مستحدثات  9

  صادق است ،           8"براي لوله گاز حداكثر تا قطر

، اين فاصله برطبق نظر  8"در موارد خاص و قطر باالتر از  

 شركت ملي گاز تعیین مي گردد.

10 
حريم علمکهاي 

 گاز از

  ــ سانتي متر 30 علمکهاي تلفن 

  ــ سانتي متر 50 علمکهاي برق

 ــ متر 2/1 درختکاري  11
متر از جداره  2/1هرگونه درخت در فاصله كمتر از كاشت 

 لوله گاز ، ممنوع مي باشد .

 تمامي فواصل فوق  از جداره لوله گاز مي باشد.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)2(010-DN-C-IGS     4001 اسفند  

49 

 حريم خطوط تغذيه و شبکه هاي توزيع گاز در خارج از محدوده شهرها و روستاها 
 

 

 شرح رديف

حداقل فاصله 

در مسیرهاي 

 موازي

حداقل فاصله 

مسیرهاي  در

 متقاطع

 مالحظات

 از پايه دكلها و تیر هاي برق و خطوط هوايي انتقال نیرو 1

 متر 9 متر 15 كیلو ولت 20-63ولتاژ:  1-1
 در موارد خاص با نظر كارشناسان شركت ملي گاز اين

فاصله با درنظرگرفتن تمهیدات الزم جهت حذف يا عدم 

 متر 12 متر 20 كیلو ولت 132-400ولتاژ : 2-1 ، قابل كاهش خواهد بود. ACالقاءجريان 

3 
از كابلهاي زيرزمیني مخابرات 

 )غیر از كابلهاي فیبر نوري( 
  سانتي متر 50 سانتي متر 50

3-1 
از كابل هاي فیبرنوري يا جدار لوله 

هاي غالفي كه داراي چندين رشته 

 كابل زيرزمیني مي باشد.

1 متر 1 متر 
كارشناسان شركت ملي گاز اين  در موارد خاص با نظر

 سانتي متر قابل كاهش خواهد بود. 60فاصله تا 

4 

از جدار لوله هاي فلزي مدفون آب 

و فاضالب و لوله هاي حامل مايعات 

سوختي كه داراي سیستم حفاظت 

 از زنگ مي باشد.

 سانتي متر 50 متر1

ــل مورد نیاز براي  لوله هاي  با رعايت باندينگ در فواص

 گازفلزي 

  درتقاطع خطوط پلي اتیلن با لوله هاي حامل مواد

 قابل اشتعال ، رعايت فاصله يك متر ضروري است .

5 
از جدار لوله هاي غیرفلزي مدفون 

 آب و فاضالب 
 سانتي متر 50 متر1

 در موارد خاص با نظر كارشناسان شركت ملي گاز اين

 فاصله قابل كاهش خواهد بود.

6 

از ديواره بیروني حوضچه ها و 

چاههاي آب و فاضالب و لبه 

نهرهاي آبیاري و كشاورزي 

 ومستحدثات 

2 ــ متر 

 در موارد خاص بانظر كارشناسان شركت ملي گاز اين

 فاصله با رعايت ضوابط اجرايي قابل كاهش خواهد بود.

حداقل فاصله يك متر از لبه هاي نهرتا كانال لوله گاز و 

 مناسب ضروري است . رعايت عمق

 ــ متر 2 درختکاري  7
متر از جداره  2كاشت هرگونه درخت در فاصله كمتر از 

 لوله گاز ممنوع مي باشد .

 تمامي فواصل فوق  از جداره لوله گاز مي باشد.
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 : چک لیست کنترل تجهیزکارگاه5پیوست شماره 

 (INFORMATIVEصرفا جهت اطال )-بعنوان نمونه 

  :بازديد نوبت  :پیمانکار نام پیمانکار كارگاه كنترل لیست چك

  :بازديد تاريخ  منطقه/ناحیه  :پیمان شماره شبکه پلي اتیلن

 آالت ماشین/تجهیز /كاال نام رديف
 مقدار/تعداد واحد

 نیاز مورد
 مقدار/تعداد

 موجود
 كیفیت

 كاالي

 موجود

 تامین ضرورت

 اصالح/كاال تعويض/
 توضیحات اقدام مهلت

        اولیه هاي كمك جعبه 1

        نشاني آتش كپسول 2

        كار( فردي)لباس حفاظت تجهیزات 3

        )كار كفش( فردي حفاظت تجهیزات 4

        )فردي)دستکش حفاظت تجهیزات 5

6 
ظت تجهیزات فا ماف  ردي)ف ح  و اير

 ايرپالگ(
       

7 
ظت یزاتتجه    فا نك ح  و فردي)عی

 ماسك(
       

8 
ــو ــل ــاب ــار ت ــط  هشـــدار – اخ

 باشد( شده درج پیمان )شماره
       

        زن چشمك چراغ 9

        كارگاه داخل مستندات زونکن 10

        كارگاه در راهنما هاي برگه نصب 11

12 
 و كاال صــحیح ماندچی جهت قفســه

 تجهیز
       

13 
سايل صحیح چیدمان و عالمتگذاري  و

 آنها
       

        شیمیايي مواد MSDSنصب  14

15 
گاه ــت كالیبره  جوش دس الکتروفیوژن)

 شده(
       

        نیروسنج به همراه ادوات جانبي 16

        باد( برقي )پمپ كمپرسور 17

        دريل 18

        مختلف )قیچي( سايزهاي در بر لوله 19

        دوار و دستي اسکرپر 20

21 

(   17 و 14 و 12 )مناسب  سايز آلن آچار

به چار و بکس جع ــالقي آ ــايز ش  س

 باالتر يا  24مناسب
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        انبردست گوشتي، پیچ 22

23 
هاي در گیره     مختلف )گیره ســـايز

 جوشکاري(
       

        تپ هات آچار 24

        مربع اينچ بر پوند يك بازينه فشار گیج 25

        فشار روغني گیج 26

        پتك و فرغون سرند، كلنگ، بیل، 27

        غالفي شابلون 28

        برقي پیکور 29

        سنگ چرخ 30

31 

كاري، چه محلول تمیز ناســب پار  م

شکاري)متقال(، ستکش جو سب  د منا

 طبق استاندارد

       

        شیر آچار 32

        تراز 33

        ريزي خط ريسمان 34

        متري( 50)   سیار سیم 35

        متري 50و  5متر  36

        نیروسنج به همراه ادوات جانبي 37

         

 حاضرين در محل:

 شرح بازديد:

 
 شرکت ملی گاز ایران

 سرپرست امضاء و نام

 :پیمانکار فني نماينده كارگاه/
 :اداره ريیس وامضاء نام :واحد مسؤول وامضاء نام :مشاور ناظر امضاء و نام

    

 

 




