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 پيشگفتار -1

 

 .اين دستورالعمل به منظور استفاده اختصاصي در شركت ملي گاز ايران و شركتهاي وابسته تهيه شده است -1-1
  

و در مـورد نيـاز هـاي     (IPS)شركت ملي گاز ايران در مـورد نيازهـاي عمـومي از اسـتانداردهاي وزارت نفـت       -1-2
 .استفاده مينمايد (IGS) اختصاصي از دستورالعملها و استانداردهاي اختصاصي خود

  

مربوط بـه صـنايع   تخصصي –اطالعات فني ,در تنظيم متن اين استاندارد از كليه منابع شناخته شده استانداردي  -1-3
مشخصات فني توليدات سازندگان معتبر جهاني و نيز از نتيجه تحقيقات و تجربيات كارشناسان و متخصصان ,گاز دنيا

همچنين بـه منظـور اسـتفاده هـر چـه بيشـتر از توليـدات داخلـي قابليـت هـاي           .داخلي بر حسب مورد استفاده ميشود
 .سازندگان داخلي نيز مورد توجه قرار ميگيرد

  

دستورالعملها يا استاندارد ها هر چند سال يكبار و در صورت ضـرورت زودتـر مـورد بـازنگري و بروزرسـاني       -1-4
 .كاربرين بايد هميشه آخرين نگارش را مورد استفاده قرار دهند.قرار ميگيرند

  

بررسـي قـرار خواهـد     هر گونه نظر ويا پيشنهاد اصالح در مورد دستورالعملها يا استاندارد ها مـورد اسـتقبال و   -1-5
 .گرفت و در صورت تاييد دستورالعمل مربوطه نيز مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت

  

بديهي است از تاريخ تصويب ، تمامي موارد مرتبط به بارگيري ، جابجايي و انبارش لوله ها بـا پوشـش خـارجي     -1-6
  .مطابق با الزامات و شرايط اين دستورالعمل انجام خواهد گرفت

  

  هدف و دامنه كاربرد -2
  

، انبارش يندها و بازرسي و كنترل هاي الزم جهت اطمينان از نحوه صحيحآفر ،ها هدف از اين دستورالعمل بيان روش
و قيـر پايـه نفتـي     عـايق انـواع  توسط تريلر بـا  60 الي 2در اندازه اسمي  حمل و نقل لوله هاي پوشش شده و بارگيري

 FBEو  )(3LPEپلي اتيلن سـه اليـه    ، PPوبدون اليه  PPبا اليه ) بيتوسيل انامل( قير نفتي اصالح شده ،ذغال سنگي
لوله هاي عـايق شـده   حمل و نقل انتقال و زمان، دهندهپوشش و كارخانه كارگاه  اين دستورالعمل،دامنه كاربرد  .است

  .باشد انبارهاي شركت ملي گاز ايران مي همچنين و سايت محل اجراي پروژه /انبار كارگاه پوشش به/از كارخانه
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  منابع -3
  

  :در تهيه و تدوين اين دستورالعمل از منابع و مراجع زير استفاده شده است
 

  IGS-C-PL-100)(2012) (1                                      مشخصات فني و راه اندازي خطوط انتقال گاز فشار قوي -

 
IGS-M-TP-026 (2012) “External Dual Layer Fusion Bonded Epoxy Coating for Line 
Pipe” 
 
IGS-C-TP-030(0) (2013) “Hot Applied External Coating for Steel Pipes (Coal Tar and 
Bitumen Enamel)” 
 
IGS-M-TP-016(2) (2012) “Polymer Modified Bitumen Enamel Coating System for 
Line Pipe” 
 
IPS-C-PI-140(1) (2009) “Construction Standard for Transportation Pipe Lines” 
 
API RP 5LT (2012) “Recommended Practice for Truck Transportation of Line Pipe” 
 
SHELL D.E.P31.40.30.31 (2011) “Handling Storage and Transport of Bare and 
Coated Pipe” 
 
ARAMCO-SAES-H-200 (2004) “Storage Handling and Installation of Externally 
Coated Pipe” 
 

 و اصطالحات اختصارات -4

 

 :اصطالحات زير بكار برده شده است اختصارات و در اين دستورالعمل
  
F.B.E: (Fusion Bonded Epoxy) 
3LPE: (Three Layer Polyethylene) 
PP: (Polypropylene) 
UV: (Ultra Violet) 
NPS: (Nominal Pipe Size)  

   :SADDLE)نشيمنگاه زيني(

   :PAD)اليي-بالشتك(
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 عموميالزامات -5

  
جلـوگيري  لوله هـا   بدنه لبه و ¸پوشش ديدنهداري شوند كه از آسيب به روشي نگبايد لوله هاي پوشش شده  -5-1

 .بعمل آيد
  
 .شوند )غلطانده(كشيدهروي زمين نبايد لوله هاي پوشش شده  -5-2
  
 .نبايد بر روي لوله هاي پوشش شده راه رفت-5-3
 

 پوشش شده يلوله هاانبارش  -6

  

،نوع ضـخامت  ،قطـر  ،بـر اسـاس گريـد    دلوله ها بايهمچنين  .شودمحل نگهداري لوله ها بايدتسطيح و كوبيده  -6-1

 .محل هاي تاييد شده قرار داده شوند و نام سازنده به نحوي كه به سادگي قابل تشخيص باشند در وتعداد درز جوش
  

حداقل سي سانتيمتر باالتر از سـطح زمـين و بـر روي پشـته هـاي       بايددر زمان انبارش  ،لوله هاي پوشش شده -6-2

و يـا   دارد قـرار  و يـا گـوني كـاه    اليـه پلـي اتـيلن   ن آبـر روي  كـه   يـا خـاك نـرم بـدون سـنگ      ماسه اي بدون سـنگ 
 .قرار داده شوند  ،لوله پوشش شده را بدون آسيب محافظت نمايد كه نشيمنگاههايي

  
نهـا  آشـش متـري بـين    حـداقل  فاصـله   سي متر و دپوفاصله بين دو حداقل  لوله ها بايد به نحوي انبار شوند كه -6-3

 .جرثقيل برقرار باشد و تريلربراي تردد 
  
كه هيچگونـه   )با توجه به قطر و نوع پوشش خارجي(شوند چيده به ارتفاعي حداكثر دباي ي پوشش شدههالوله  -6-4
 .وارد نشود خارجي علت وزن لوله هاي ديگر به پوششه سيبي بآ
  
 لوله ها اتفاق به اندازه اي باشد كه هيچگونه خمشي در دباي )در زمان استقرار آنها(لوله ها زير پشته بين فاصله -6-5

  ايـنچ دو رديـف   12اينچ سه رديف و براي لوله هـاي بـه قطـر بيشـتر از      12تا قطر  يتعداد پشته براي لوله ها .نيفتد
  .باشد مي
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سـانتيمتر و   40ن آسانتيمتر و قاعـده كوچـك   120ن آبا مقطع ذوزنقه اي شكل كه قاعده بزرگ بايد پشته ها  -6-6

 .دنشو است ساخته )لوله بر روي آنپس از قرار گيري ( سانتيمتر 30ارتفاع آن 
 

  
  
  

  
  
  



N.I.G.C. Apr. 2014 IGS-C-PL-001(0) 

۶ 

  
  .استفاده كرددر بين  لوله ها  مشابه آنيا  طناب هاي پالستيكي/از پدهاي الستيكي  بايددر زمان انبارش  -6-7
  
در مواقعي كه لوله ها در فضاي باز نگهداري مي شوند بايد با استفاده از درپوش و يا برزنت از ورود آب باران  -6-8

در جهـت خشـك شـدن درون آنهـا     در صـورت امكـان دپـوي لولـه هـا       جلوگيري بعمـل آيـد همچنـين   آنها درونبه 
   ).با توجه به جهت باد غالب (امتدادجهت باد قرار داده شود

  
تمهيدات الزم جهت جلوگيري از اثرات  بايد )با توجه به نوع پوشش(نگهداري لوله هاي پوشش شده  زماندر  -6-9

ازآثار مخـرب افـزايش دمـا     بايددر صورت استفاده از برزنت (.شوددر نظر گرفته  )UV( ماوراي بنفشاشعه مخرب 
  ).پرهيز شود

  
بطور مسـتقيم بـر روي    دچه در زمان انبارش و چه در زمان حمل و نقل و جابجايي نباي ي پوشش شدهها لوله -6-10

عـرض حـداقل بيسـت     بـه  آن غير قابل فشرده شدن و يـا مشـابه   توسط پد هايالزم است  و داده شونديكديگر قرار 
 .از يكديگر جدا شوند) بطور مناسب در محل خودشان ثابت شده باشندكه  (يك سانتيمتر حد اقل ضخامت و سانتيمتر

دو عدد در فاصـله يـك   ( شوندمذكور بطور كامل جدا توسط پد هاي  حداقل در سه نقطه بايدمتر  12لوله هاي با طول 
  . )وسط لوله هاا سه متري از دو انتها و يك عدد در ت

  
  .محافظت شوند ...، روغن، گريس ماننداز تماس با مواد نفتي  بايدشده لوله هاي پوشش  -6-11
  
  .گيرنددپو قرار  در باالترين قسمت بايدلوله هاي كوتاهتر  -6-12
  

  حمل و نقل و تخليه لوله هاي پوشش شده، بارگيري -7
  
 ≤NPSبراي جابجايي لوله هاي با  -7-1  تاييـد اسـتفاده  مورد قـالب  تسـمه و ، طنـاب  مجهز بهالزم است از جرثقيل  6

  .شود
  
صـدمه اي بـه لولـه و پوشـش آن      گونه مورد استفاده قرار گيرند كه هيچ بصورتيوسايل باالبر و جابجايي بايد  -7-2

  .وارد نشود
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از  مورد استفاده جهت بلند كردن لوله ها بايـد كفشك هاي  .ممنوع است فلزيقالب غير با  بلند كردن لوله ها  -7-3

هر كفشك بايد بصـورت مناسـب انـدازه و شـكل داده شـود       .نرم و يا ساير كاالي مورد تاييد ساخته شود فوالدجنس 
  .داخلي لوله درگير شود محيط كه حداقل يك دهم بصورتي

  
اندازه اي باشد كه در هنگام بلند كردن لوله زاويـه تشـكيل شـده بـين     طول تسمه سيمي متصل به قالب بايد به  -7-4

  .درجه نباشد 45تسمه و لوله كمتر از 
  
  .نبايد از سيم بكسل و زنجير جهت بلند كردن لوله هاي پوشش شده استفاده نمود -7-5
  
 بـراي هـر لولـه اسـتفاده    شود بايد از قالب ها و تسمه هـاي مجـزا    كه بيش از يك لوله بارگيري مي در مواقعي -7-6

  .گرددمناسب بين لوله ها ي پوشش شده استفاده  همچنين بايد از پدهاي .گردد
  
در  ....)ماننـد گـوه  چـوبي و   (مناسـب   بايـد نگهدارنـده  در زمان حمل و نقل و جابجايي لوله هاي پوشـش شـده    -7-7

اگـر  (نگهدارنـدهاي جـانبي    .اطمينان حاصل گردد آنهازيرپايين ترين رديف لوله ها قرار داده شود تا از عدم حركت 
  .بايد داراي پد مناسب با ضخامت حد اقل يك سانتيمتر باشند )وجود داشته باشد

  
چوبي بايد  نشيمنگاهدر صورت استفاده از  .بايد ده سانتيمتر باشد حد اقل ارتفاع لوله هاي زيرين از كف تريلر -7-8

چوبي را بطـور كامـل پوشـش     سطح نشيمنگاهخامت حداقل يك سانتيمتر كه به ض )ترجيحا منجيد(از روكش مناسب 
  ).باشد استفاده از الستيك تيوپ به علت ضخامت پايين مجاز نمي( شوداستفاده  دهد

  
استاندارد با پهنـاي حـداقل ده سـانتيمتر     تسمه غير فلزيمجموعه لوله ها بر روي تريلر بايد حداقل توسط سه  -7-9

بايد از الستيك يا منجيد به ضخامت حداقل يـك سـانتيمتر در    ورت بكارگيري  سيم بكسل يا زنجيردر ص .مهار شوند
  .محل تماس آن با پوشش لوله استفاده گردد

  
بستن بار با سيم بكسل و يا زنجير نبايد به گونه اي باشد كه در طول مسير بـه پوشـش لولـه هـا آسـيبي وارد       -7-10

  .شود
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  .آسيب وارد نمايد ها جرثقيل يا سايد بوم در حين بارگيري به پوشش لوله هوكنبايد  -7-11
  
جهت جلوگيري ازبرخورد سـنگ و   )mud guard(گير گل در زمان حمل و نقل الزم است تريلرها مجهز به  -7-12

  .گل به لوله هاي پوشش شده باشند
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 1جـدول شـماره   حداكثر تعداد رديف لوله ها در هنگام انبارش با توجه به قطـر و نـوع پوشـش لولـه هـا در       -7-13

  .آورده شده است
  

  HSEالزامات  -8
  
كه جهت بارگيري و حمل و نقل و تخليه لوله هـا  ... و سيم بكسل ها ،تسمه ها ،ماشين آالت ،تمامي وسايل باالبر-8-1

  .باشد پيمانكار و دستگاه نظارت HSEشوند بايد مورد تاييد نماينده  استفاده مي
  
لولـه هـايي كـه    ) شل شدن( لغزش و حركت بايد تمهيدات الزم جهت جلوگيري از در زمان حمل و نقل لوله ها -8-2

  .برروي هم قرار دارند در نظر گرفته شود
  
جهـت جلـوگيري از حركـت و سـقوط     (پوشش شده اسـت  كه با پد مناسب  دپوي لوله ها بايد توسط گوه هايي -8-3

  .ثابت شود) لوله ها
  
 ،جابجـايي  ،شركت ملي گاز در زمـان بـارگيري   HSEطبق دستورالعمل هاي  ،استفاده از تجهيزات ايمني فردي-8-4

  .انبارش و تخليه لوله ها الزامي است
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  پوشش شدهلوله هاي  )انبارش( حداكثر تعداد رديف-1جدول شماره 
اندازه 

  اسمي لوله
 پوشش بيروني لوله

قير پايه نفتي و 
  ذغال سنگي

 بيتوسيل انامل

  PPبدون اليه 
 بيتوسيل انامل

  PPبا اليه 
 پلي اتيلن سه اليه

)3LPE(  
FBE  اليه دوو تك  

2 16  16 16 - -  

4 14  14 14 - -  

6 10  10 10 10 10  

8 8  8 8 9 9  

10 6  6 6 7 7  

12 4  4 5 6 6  

16 -  3 4 5 5  

20 -  3 3 4 4  

24 -  2 3 4 4  

30 -  2 2 3 3  
36 -  - - 3 3  
40 -  - - 3 3  
42 -  - - 3 3  
48 -  - - 3 3  
56 -  - - 3 3  
60 -  - - 3 3  
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