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   مقدمه

  
هاي موجود در عمليات تخليه هوا، تزريق گاز و راه اندازي خطوط تغذيه و شـبكه و تأسيسـات    ستبا توجه به حساسي

گازرساني كه يكي از مهمترين عمليات پر ريسك در صنعت گاز بوده، ضروريست كليه تمهيدات و پيش بيني الزم در 
همـراه بـوده تـا بـه نحـو صـحيح و       اين عمليات با رعايت ضوابط و مقررات خاص  دلذا باي .اين خصوص انديشيده شود

، تزريـق  ضوابط الزم االجرا در تخليـه هـوا   در تدوين اين مقررات، تعيين حداقل. بدون هيچگونه حادثه اي اجرا گردد
به نحوي كه ايمني الزم براي  يگاز و راه اندازي خطوط تغذيه و شبكه هاي توزيع گاز شهري اعم از فوالدي يا پلي اتيلن

 اينبـدين منظـور  . ن، تاسيسات و همچنين عموم مردم را  در برداشـته باشـد، تعيـين گرديـده اسـت     حفاظت از كاركنا
امـور مهندسـي و فنـاوري     ،و محيط زيست ايمني امور بهداشت،همكاران دستورالعمل با كسب نقطه نظرات كارشناسي 

و پـس از تأئيـد توسـط كميتـه     شركت هاي گاز استاني تدوين نمايندگان و  شركت ملي گاز ايران مديريت گاز رساني
  .شوراي محترم استاندارد به تصويب رسيده است  395تخصصي در جلسه شماره  
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 هدف و دامنه كاربرد -۱

 

خليه هوا و تزريق گاز خطـوط  ت كاملو  اجراي ايمن درپيش بيني تمهيدات الزم هماهنگي و اين دستورالعمل به منظور 
در صرفه جـويي و جلـوگيري از اتـالف گـاز      ، حفظ محيط زيست، )يپلي اتيلن/ فوالدي(گاز  وزيعهاي تو شبكه تغذيه 

/ فوالدي(و شبكه هاي توزيع گاز  به خطوط تغذيه مربوط بخش در دو كه مي باشدو يا تزريق گاز حين عمليات تخليه 
هـاي   ت ملي گـاز ايـران و شـركت   شرك در دامنه كاربرد اين دستورالعمل كه به صورتي ،آورده شده است )يپلي اتيلن

  .مي باشد )هاي گاز استاني شركت( تابعه
  

  منابع -۲

 

  ) امور مهندسي و خدمات فني سابق( psi 250كتابچه روش تخليه هوا و تزريق گاز در شبكه هاي تغذيه با فشار  -
 psi 60كتابچه روش تخليه هوا و تزريق گاز در شبكه تا فشار  -

  )مديريت مهندسي و اجراي طرحها(و تزريق گاز در خطوط لوله كتابچه تخليه هوا  -
- The American Gas Association Handbook (AGA) – XK0101 (Purging principals and 
practices)  
- The Institution of Gas Engineers – England (IGE) – (Purging operations for fuel gases in 
transmission distribution and storage)  

  مشخصات فني اجراء و راه اندازي شبكه هاي توزيع گاز -
  IGS-C-DN-001(0)دستورالعمل اجرا و راه اندازي شبكه هاي گازرساني با لوله هاي پلي اتيلني به شماره  -
 IGS-C-PL-013-1(01)دستورالعمل تزريق گاز و تخليه هوا در خطوط لوله گاز به شماره  -

  

  ها مسئوليت/ينده هانما -۳

  

  نماينده بهره برداري  -۳-۱

كه از سوي مجموعه بهره برداري به عنوان مسئول انجام عمليات تزريق گاز بوده و ضـمن حضـور    ذيصالح فردي است
مسئول محوطه فردي است كه حضور او در شـروع و خـالل عمليـات تزريـق گـاز      ( عمليات، مسئوليت محوطه در خالل

  .را نيز بر عهده دارد )گز تزريق گاز بدون حضور وي امكانپذير نمي باشدالزامي بوده و هر
  

   HSEنماينده  -۳-۲

رعايت و جهت كنترل ) در صورت لزوم حضور نماينده در خالل عمليات( HSEاز سوي واحد كه  ذيصالحفردي است 
  . مي گردد ، معرفيمرتبط HSEالزامات 
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  مشاور /نماينده نظارت -۳-۳

در عمليـات  ) پيمانكـار ( كه از سوي دستگاه نظارت معرفي گرديده و بـر فعاليـت عوامـل اجرايـي     الحذيص فردي است
  .تزريق گاز نظارت دارد

  

  نماينده پيمانكار  -۳-۴

تزريـق   خط لوله به عنوان مسئول عوامـل اجرايـي در عمليـات   /كه از سوي پيمانكار اجرايي شبكه ذيصالح فردي است
  .رفرما بوده و در عمليات مزبور حضور داردگاز معرفي و مورد تأئيد كا

  

  ها مسئوليت -۳-۵

  
  بهره بردار -۳-۵-۱

  مسئوليت هاي ذيل در عمليات تخليه هوا و تزريق گاز/ايفوظمعرفي نماينده جهت حضور و اجراي 
 

 آماده سازي تأسيسات گازدار به منظور شروع عمليات اتصال گرم و تزريق گاز 

 از ابتدا تا انتها(ت هاي صورت گرفته در طول تزريق گاز راهبري و كنترل كليه فعالي (  
  و تخليه گاز ) شيرها و اتصاالت مربوطه(كنترل و بازرسي مسير خط تحت تزريق به خصوص مواضع مهم 

  چك كردن سيستم هاي ارتباطي و اطمينان از صحت عملكرد آنها 

   تكميل و امضاي چك ليست 

 

  نظارت -۳-۵-۲

  مسئوليت هاي ذيل در عمليات تخليه هوا و تزريق گاز/ حضور و اجراي وظايفمعرفي نماينده جهت 
  

 پيمانكار و ارسال به امور  روش تزريق گاز از دريافتHSE جهت اخذ تائيديه 

 هاي جديد براي تزريق گاز حصول اطمينان از آماده بودن قسمت 

   شـرايط  /انكـار در عمليـات تزريـق   انجام هماهنگي هاي الزم، نظارت و پيگيري در تحقق مسـئوليت هـاي پيم
  اضطراري

  بر اساس مشخصات فني و استانداردهاي مربوطه... نظارت بر اجراي عمليات اتصال، پوشش و 

           پيش بيني و تامين تجهيزات ارتبـاطي مناسـب جهـت برقـراري ارتباطـات شـنيداري بـين عوامـل درگيـر در
 عمليات از ابتدا تا انتهاي تزريق گاز 
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   HSEامور  -۳-۵-۳

 روز پس از دريافت  3حداكثر به مدت دستگاه نظارت  بهارائه  و بررسي روش تزريق گاز  
  و اجراي وظايف ذيل جهت حضور در عمليات تزريق گازمعرفي نماينده:   
 كنترل و بازرسي نقاط تزريق و تخليه گاز،  
 همكاري با نماينده بهره بردار در اجراي طرح واكنش در شرايط اضطراري،  

 بر انجام عمليات تخليه هوا و تزريق گاز  بر اساس روش تاييد شده كنترل.  

اين موضوع رسما به  دبنابر داليل موجه وجود نداشته باشد باي HSEدر صورتي كه امكان حضور نماينده  :تذكر
  .دستگاه نظارت اعالم گردد

 

   انكار پيم -۳-۵-۴

  واحد  ارايه بهر نظارت به منظو دستگاهتهيه و ارائه روش تزريق گاز بهHSE  
 و اجراي وظايف ذيل معرفي نماينده جهت حضور در عمليات تخليه هوا و تزريق گاز: 

  اجراي مراحل تزريق گاز براساس روش تاييد شده 

  نظـارت ابـالغ مـي گـردد    / رفع كليه نواقص و اشكاالت براساس آنچه به وي از سوي نمايندگان بهره بـردار .
قطه نظرات بهره بردار به پيمانكار به منظـور رفـع اشـكاالت تنهـا از سـوي نماينـده       ابالغ هاي الزم از جمله ن(

 ) نظارت صورت مي گيرد

  آماده به كار نمودن افراد، ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز تزريق گاز قبل از شروع عمليات 

    ان از عملكـرد  كنترل و بررسي تأسيسات و مسير خط تحت تزريق قبل از شروع عمليات بـه خصـوص اطمينـ
 مناسب و آماده به سرويس بودن شيرها 

           پيش بيني و تامين تجهيزات ارتبـاطي مناسـب جهـت برقـراري ارتباطـات شـنيداري بـين عوامـل درگيـر در
 عمليات از ابتدا تا انتهاي تزريق گاز 

 

و راه اندازي خطوط تغذيه و شبكه هـاي  تزريق گاز /مراحل انجام عمليات تخليه هواكليات  -۴

  ) يپلي اتيلن/ فوالدي(توزيع گاز 

  
  :توسط پيمانكار پيش بيني و مهيا گردد داهم تمهيدات الزم كه قبل از شروع عمليات تزريق گاز باي

  

   .ي شبكهزتهيه كليه لوازم و تجهيزات و ماشين آالت مورد نياز مراحل تخليه هوا، تزريق گاز و راه اندا -4-1
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ات عمليات، تهيه طرح آمادگي و واكنش در شرايط اضطراري وپيش بيني اقـدامات  شناسايي و ارزيابي مخاطر -4-2
اين اقدامات مي تواند شامل پيش بيني و تهيه وسايل امدادي و عالئم هشدار دهنده الزم و همچنـين شـامل آگـاه     .الزم

  . كردن سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني از زمان و مكان انجام عمليات  باشد
  

انكار موظف است قبل از شروع عمليات ضمن هماهنگي با دستگاه نظارت، اهالي محلي كه عمليات تزريق پيم -4-3
 احتمـالي  گاز در آن محل انجام مي شود را نسبت به اطالعات مهم نظير زمان عمليـات و نحـوه پيشـگيري از  خطـرات    

اعالم   HSE نماينده /ماينده دستگاه نظارتن /بهره بردار بستن درب و پنجره منازل و ساير موارد كه توسط نماينده(
  مطلع سازد) مي شود

 

پيمانكار موظف است با هماهنگي دستگاه نظارت ضمن تماس با مسئولين انتظامي، اقدامات الزم جهت كنترل  -4-4
  . عبور و مرور وسائط نقليه در منطقه عمليات را معمول دارد

 

روز قبل از شـروع عمليـات، كتبـاً همـراه بـا ارسـال        15رت حداقل پيمانكار موظف است از طريق دستگاه نظا -4-5
  . مدارك زير آمادگي خود را جهت انجام تزريق گاز به دستگاه نظارت اعالم نمايد

 

  )strength & leakage test(تائيديه آزمايش مقاومت و نشتي  -4-5-1
 ) شبكه در قسمت هاي فوالدي(تائيديه آزمايش مقاومت الكتريكي پوشش  -4-5-2

 نسخه 3به تعداد  2500/1يا  2000/1نقشه شبكه اجرا شده با مقياس  -4-5-3

روش تخليه هوا و تزريق گاز همراه با نقشه رنگي كلي شبكه نواحي مورد نظر و طـرح واكـنش در شـرايط     -4-5-4
  نسخه 3اضطراري به تعداد 

  

  رما و بـر طبـق ضـوابط منـدرج در پيمـان پـس از      پيمانكار موظف است هر قسمت يا تمامي كار را با نظر كارف -4-6
  .تحويل موقت بنمايد نمايندگان بهره بردار و دستگاه نظارت باراه اندازي شبكه طي صورتجلسه تنظيمي 

  
  با توجه به اينكه تزريق گاز به خطوط تغذيه و شبكه هاي توزيع فوالدي فاقد سيستم حفاظـت كاتـديك، ممنـوع    : تذكر

 وم و با تأئيد بهره بردار استفاده از سيستم حفاظت كاتديك موقت فقـط جهـت انجـام عمليـات    مي باشد، در صورت لز
مشروط بر اينكه بر طبق صورتجلسه تنظيمي با حضور و تأئيد عوامل ذيـربط، سيسـتم حفاظـت از    . مذكور بالمانع است

  .د اين سيستم نباشدزنگ اصلي حداكثر در سه ماه آتي از زمان تزريق در سرويس قرار گرفته و شبكه فاق
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چنانچه پس از انجام تست مقاومت و نشتي و پوشش تا زمان تزريق گاز بنا به ضرورت وقفـه اي ايجـاد شـود      -4-7
  :بر اساس شرايط ذيل اقدام نمود كارفرما با اخذ تاييديه دباي
  

سال باشد و شـبكه   يشتر از يكبا تزريق گاز بو پوشش چنانچه فاصله زماني اخذ تأئيديه تست مقاومت و نشتي  -الف 
نسـبت بـه كنتـرل عـدم فـوران اقـدام        دبراي اطمينان از سالمت شبكه باي تحت پوشش سيستم حفاظت از زنگ نباشد،

 48فشار بهره برداري به مـدت  برابر  5/1اين موضوع با تحت فشار قرار دادن شبكه مورد بحث به ميزان فشار . نمود
. ل فشار هر قسمت با فشارسنج مناسب كاليبره قبل از تزريق گاز صورت مي پذيردكنترو ، بستن تمامي شير هاساعت

  .مطابق استاندارد مربوطه نيز نشت يابي گردد دباي ه مذكور يك هفته پس از تزريق گازدر اين صورت شبك
  
شبكه تحـت   در صورتي كه فاصله زماني اخذ تأئيديه آزمون كيفيت پوشش با تزريق گاز بيش از شش ماه باشد و -ب

  .ستا ضروري كيفيت پوشش  سيستم حفاظت كاتديك قرار نگرفته باشد انجام آزمون مجدد
  
مـاه باشـد، بـراي     6با تزريق گاز بيش از ) كيفيت پوشش –مقاومت و نشتي (چنانچه فاصله زماني انجام آزمون ها  -ج

و بـا  ...) و  CO2 , N2( با گاز خنثي شبكه ها ي فوالدي الزم است شبكه تحت پوشش حفاظت كاتديك قرار گرفته و 
  .تزريق گاز گرديده و به بهره بردار تحويل گردد psi 10فشار حداقل 

 

نيز چنانچه امكان گازدار  يماه از آزمون مقاومت نشتي در شبكه هاي پلي اتيلن  6در صورت گذشت زمان بيش از  -د
  . به بهره بردار تحويل گردد) bar 4(نمودن آن فراهم نباشد، شبكه مذكور با هواي تحت فشار 

  
حتي االمكان در يك روز برنامه ريزي و اجرا گردد و در غيـر اينصـورت   د عمليات اتصال گرم و تزريق گاز باي :1تذكر 

  .پيش بيني هاي الزم صورت پذيرد دباي
  

  .ها در بند هاي فوق از شروع آزمون مقاومت و نشتي مي باشد شروع زمان:2تذكر 
  

  )يپلي اتيلن/ فوالدي( راه اندازي شبكه هاي توزيع گاز تزريق گاز و ،عمليات تخليه هوا زها جهت انجامنياشرح  -۵

  

  بازديد كلي  -۵-۱

نظارت، بهره بـرداري و پيمانكـار بـه    دستگاه پس از آماده شدن شبكه جهت راه اندازي، گروهي متشكل از نمايندگان 
در روز تزريق گاز و قبل از شروع عمليات، چك . زير را بعمل مي آورند اتفاق از شبكه اجرا شده بازديد و كنترل هاي

  .مي گردد تكميل و امضاء) الفپيوست (ليست 
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  :بازديد از شيرهاي مدفون شامل -5-1-1

 هـاي   كـف محـل بـراي قسـمت     در نظر گرفتن بر و( كنترل موقعيت مناسب دريچه شيرها نسبت به آسفالت
 ) خاكي

  رابط شيركنترل وضعيت )Spindle( و غالف نسبت به سطح باالي دريچه ها طبق نقشه استاندارد 

  كنترل وضعيت نشان دهنده باز و بسته بودن شيرها 

 در شير هاي فلزي( مينان از روان بودن شيرهاكنترل گريسكاري و اط( 

  قشه هاي اجرايي نموقعيت محل شيرها و تطابق شماره آنها با ) پالك(كنترل عالئم نشان دهنده 

 

  :شامل) اي حوضچه( غير مدفونبازديد از شيرهاي  -5-1-2
  هـاي   كـف محـل بـراي قسـمت     در نظـر گـرفتن بـر و   (كنترل موقعيت مناسب دريچه حوضچه ها با آسفالت

 )  خاكي

 كنترل موقعيت قرار گرفتن شير در داخل حوضچه   

  بازديد وضعيت ظاهري شير، رنگ آميزي و نشان دهنده باز و بسته بودن شير 

 حصول اطمينان از بسـته بـودن آنهـا    استاندارد و كنترل نصب شيرهاي بلودان و فلنج كور مربوطه طبق نقشه 
 )متناسب با دريچه مربوطه(

 استاندارد كنترل غالف ها در ديواره طرفين حوضچه و ايزوله بودن آنها طبق نقشه 

  كنترل گريس كاري و اطمينان از روان بودن شيرهاي فوالدي 

  
به صورت دفني اجـرا گـردد، لـذا اشـاره بـه       بايدتمامي شيرهاي شبكه ،  بر اساس استاندارد جديدكه  اييز آنجا :تذكر

  .بكه هاي قديمي استش براي اي حوضچهشيرهاي كنترل 
 

هاي مخصوص اندازه گيري پتانسيل كاتـديك در   علمك / TP: بازديد نقاط اندازه گيري پتانسيل شامل  - ۵-۲

  و خطوط تغذيه شبكه هاي فوالدي

 

  كنترل موقعيت مناسب دريچه هاي نقاط اندازه گيري پتانسيل نسبت به آسفالت 

 كنترل سركابل هاي نقاط اندازه گيري و فيبرهاي عايقي 

  موقعيت محل نقاط اندازه گيري طبق نقشه هاي اجرائي) پالك( كنترل عالئم نشان دهنده 

 طوط لوله با قرائت ولتاژاطمينان از اتصال كامل نقاط اندازه گيري به خ 

 هاي تعيين شده اندازه گيري پتانسيل كاتديك با شـرايط تعريـف    شرايط علمك و اطمينان از صحت مقايسه
 شده در استاندارد مربوطه
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  رفع اشكاالت زمان تهيه ليست نواقص و -۵-۳

، مـدت  و پيمانكـار رسـيده   ي، بهـره بـردار  دستگاه نظارتليست نواقص موجود طي صورتجلسه اي به تائيد نمايندگان 
   .زمان تزريق گاز تعيين مي گردد ،پس از رفع نواقص زمان رفع نواقص تعيين و

 

  بازديد مجدد پس از رفع نواقص  -۵-۴

  .، گروه اقدام به بازديد مجدد مي نمايدده و اعالم كتبي پيمانكارپس از رفع كليه نواقص مطابق ليست تهيه ش
   

  ني مورد نياز جهت يك گروه كار تجهيزات و نيروي انسا -۵-۵

  
  : شاملنياز لوازم مورد  -5-5-1

 موردنياز جهت انجام عمليات تزريق گاز جعبه ابزار محتوي ابزار اوليه كارگاهي  

 Squeezer  وبـا رعايـت ضـوابط     ضرورت در صورت صالحديد و(جهت مسدود نمودن لوله هاي پلي اتيلني
 )مربوطه

  گريس دستي گريس و پمپ 

 ( رمآچار انشعاب گ از جمله )ب پيوست(مربوطه يه تخليه با متعلقات سه پاHot Tap(  

  پودريخاموش كننده gk 12 كافي به تعداد  

 ــا     ،گازســنج ــري صــفر ت ــدازه گي ــا قابليــت ان ــل اشــتعال  100يــك دســتگاه ب   درصــد حجمــي گازهــاي قاب
(volume percent) 

  بيسيم دستي يا وسايل ارتباطي مناسب به تعداد كافي 

 

  تبصره

  .بهره بردار مطابق ضوابط و مفاد پيمان مي تواند در خصوص تجهيزات با پيمانكار همكاري نمايد 
 

 : ماشين آالت مورد نياز شامل -5-5-2

 لزومدر صورت مربوطه جوشكاري  وسايل و تحهيزات 

  به منظور تسهيل در انجام عمليات موردنياز مناسبخودروي 

 

  .رددگتأمين  دباي مسئول تزريق گاز، آمبوالنس نيزدر شرايط خاص با نظر  :تذكر
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  : نيروي انساني مورد نياز -5-5-3

  جهت استقرار در محل شير شبكه و سه پايه تخليه(نفر  2كارگر مكانيك لوله ( 

  جهت استقرار در محل شير شبكه و سه پايه تخليه(نفر  2كارگر كمك صنعتگر ( 

 لزوم در صورت( جوشكار( 

 مجهز به دسـتگاه بيسـيم    )بهره بردارمورد تأئيد ( از نيروهاي پيمانكاريك نفر  حداقلتزريق گاز عمليات  در
 حاضر مي باشديا وسيله ارتباطي مناسب 

  داراي لوازم فردي شامل كاله، گوشـي، عينـك ايمنـي و در صـورت نيـاز       بايدكليه كاركنان حاضر در عمليات
 .دستكش باشند

 

  :گاز دار شامل خط/د به شبكهاتصال شبكه جديمراحل  -۵-۶

  
 اخذ پروانه كار گرم از بهره بردار 

 يا روي خطـوط لولـه    روي لوله در محل هاي پيش بيني شده جهت اتصال شبكه جديد به شبكه گازدار حفاري
   هاي تقليل فشار خروجي از ايستگاه

  برداشتن عايق از روي لوله فوالدي 

 ر سرد عالحصول اطمينان از تخليه گازهاي قابل اشتو برشكاري با دستگاه لوله ب 

 يپلي اتيلن /انجام عمليات جوشكاري فوالدي  

 راديوگرافي براي شـبكه هـا و   ( و اخذ نتيجه صحت جوش هاي جديد انجام آزمايش غير مخرب از سرجوش
 )يكف صابون براي شبكه هاي پلي اتيلن آزمايش خطوط فوالدي و

 فوالدي  براي شبكه هاي تميز كردن محل اتصال و عايقكاري مجدد 

 هاي اضافي از محل  و كوبيدن خاك و حمل خاك اخطار خاكريزي و گذاشتن نوار زرد 

 

طبق مشخصات فني اجرائي و نقشه ها و استانداردهاي شبكه و رعايت كامل موارد ايمنـي   بايدكليه عمليات فوق  :تذكر
  .انجام گيرد

  

  :كردن شبكه جهت راه اندازي شاملآماده  -۵-۷

  

افـت  د فشار خط قبل از تزريق گاز نبايـ (خط اجرا شده / حصول اطمينان از بسته بودن كليه شيرهاي شبكه -5-7-1
  ) غير مجاز داشته باشد
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  )purging tee(حفاري در انتهاي خطوط روي سه راهي هاي تخليه  -5-7-2
ج گاز موانعي از قبيل سـيم هـاي   در محل مناسب به طوري كه در مسير خرو )flare(نصب سه پايه تخليه  -5-7-3

  .ها و پنجره باز وجود نداشته باشد برق، درختان، بالكون ساختمان
  

  تخليه هوا و جايگزيني گاز -۵-۸

  

عمليات تخليه هوا و جايگزيني گاز بايستي بالفاصله پس از اتصال شبكه جديد به شبكه گازدار بـه صـورت    -5-8-1
  . مستمر و بدون وقفه صورت گيرد

  
انجام عمليات تزريق گاز مي بايستي بر اساس روش مدون و مكتوب  ارائه شده از طـرف كارفرمـا و بـر مبنـاي      :رتذك

  .دستور العمل حاضر و پس از تائيدات الزم صورت پذيرد
  
  . براساس روش مصوب تزريق گاز و پس از تكميل چك ليست مربوطه انجام شود دعمليات باي -5-8-2
  ) :پلي اتيلني /فوالدي( ، تزريق گاز و راه اندازي شبكه هاي توزيعتخليه هوا لياتترتيب انجام عم -5-8-3
  
مـورد نظـر و دو    يا خـط  شبكهيا  استقرار يك نفر مجهز به بيسيم و آچار مخصوص در محل شير تغذيه -5-8-3-1

  .نفر كارگر تا خاتمه عمليات
  .نصب سه پايه تخليه در محل تخليه هوا -5-8-3-2

درصد  25(باز كردن شير شبكه يا خطوط جهت تزريق گاز به ميزان حدود يك چهارم دور كامل شير  -5-8-3-3
  .با هماهنگي دو نفر داراي بي سيم در ابتدا و انتهاي خط) باز باشد

نمونه گيري مداوم از مخلوط گاز خروجي، از طريـق شـير نمونـه گيـري روي سـه پايـه تخليـه توسـط          -5-8-3-4
  .دستگاه گاز سنج

و در صـورت  % 25در صورت رسيدن غلظت گاز در مخلوط خروجي از سه پايه تخليه به ميزان حداقل  -5-8-3-5
، مـي تـوان اقـدام بـه آتـش زدن مخلـوط گـاز         HSEنماينـده  / نماينده بهره بردارمناسب بودن محل، بنا به تشخيص 

 . گاز شبكه انجام شده استدرصد گاز، تزريق  75خروجي از سه پايه تخليه نمود و به محض دريافت 

و از طريق نمونه گيري از گاز ) در حدي كه در بند فوق درج شده(پس از حصول اطمينان از تخليه هوا  -5-8-3-6
  خروجي، مغزي سه راهي تخليه را به حالت بسته برگردانده، سـه پايـه تخليـه بـاز و درپـوش سـه راهـي تخليـه نصـب         

 بـه روش  Coupler & Capبـا   )نـافي (، خروجـي سـه راهـي انشـعاب     ينـ در مـورد شـبكه هـاي پلـي اتيل     .مي گردد
   تاكيـد مـي گـردد كـه در خـالل     . الكتروفيوژن مسدود مي گردد و سپس در پوش فوقـاني سـه راهـي بسـته مـي شـود      
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در زمـان بسـتن   ( .درپوش فوقاني بسـته نشـده باشـد    دجوشكاري درپوش نافي، بدليل پرهيز از محبوس شدن گاز باي

  ).از نيروي دست استفاده شود و نياز به آچار ندارد داني بايدرپوش فوق
آزمايش عدم نشتي گاز روي سه راهي تخليه با كف صابون يـا در صـورت لـزوم دسـتگاه نشـت      انجام  -5-8-3-7

  . ppm 1ياب با دقت 
دم هـاي فـوالدي و انجـام آزمـايش عـ      عايقكاري مجدد سه راهي تخليه و آزمايش عايق براي قسـمت  -5-8-3-8

با كف صابون و شستشوي كامل آن بـا آب تميـز بالفاصـله بعـد از      )(purging teeنشتي گاز روي سه راهي انشعاب 
  .ضروريست ياطمينان از عدم نشتي براي خطوط پلي اتيلن

  .پركردن چاله هاي حفاري شده طبق مشخصات فني و حمل خاكهاي اضافي از محل -5-8-3-9

   .)خاتمه عمليات(راه اندازي شده به طور كامل  باز كردن شير شبكه -5-8-3-10
 

به هر دليل متوقف گردد، جهـت جلـوگيري از    بردارنماينده بهره درصورتي كه عمليات تزريق گاز با موافقت :  1تذكر 
از عدم نشت گـاز اطمينـان حاصـل     بايدتزريق گاز  نفوذ گاز از بخش جديد به بخش فاقد گاز تا شروع مجدد عمليات 

 psig 5و به منظور رعايت موارد ايمني، فشار آن بخش از شبكه گازدار كه منتهي به شبكه فاقـد گـاز اسـت بـه      گردد
  . مي گيردكاهش يافته و تحت كنترل قرار 

 

 .در زمان تخليه هوا و جايگزيني گاز، الكتريسيته ساكن توليد مي شود ينظر به اينكه در شبكه هاي پلي اتيلن : 2تذكر 

 كليه موارد ايمني و  فني مندرج در مشخصات فني راه اندازي و  اجراي شبكه هاي پلـي اتيلينـي بـه شـماره     لذا رعايت  
IGS-C-DN-01  به منظور جلوگيري مشكالت ناشي از ايجاد الكتريسيته ساكن در زمان انجام عمليات الزامي اسـت .

الكتريسيته ساكن مي تواند بـا اسـتفاده از   . گرددالكتريسيته ساكن به وجود آمده در لوله ها تخليه  بايددر هر صورت 
سـيم مسـي   (پارچه خيس كه دور تا دور قسمتي از لوله كه خارج از زمين مي باشد پوشانيده شده و توسط يـك هـادي   

  .كه به زمين اتصال داشته باشد تخليه گردد) لخت
  

  .سه پايه تخليه الزم است به زمين متصل و مرطوب گردد: 3تذكر 
  

انجـام  ) غير طوفاني و عدم احتمال رعد و برق(عمليات تزريق گاز در روز و در شرايط مساعد جوي  بايدحتما  : 4تذكر
  .پذيرد

  

قبـل از   پس از آزمـون و تـا  .) ..هاي خدماتي و هاي ساير شركت ناشي از حفاري(بروز اشكال به دليل احتمال :  5تذكر 
، الزم است قبل از تزريـق گـاز از صـحت و    قايسه با شبكه فوالديتزريق گاز به خصوص در شبكه هاي پلي اتيلني در م

ها كنتـرل   را در كليه بخش psig 60به صورت ذيل وجود هوا با فشار  دلذا باي. عدم وجود هر گونه نشتي مطمئن شد
  :نمود
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در . ل مـي يابـد  تقليـ  psig 60پس از كسب نتايج قابل قبول و انجام آزمون مقاومت و نشتي، فشار شبكه به ميزان  -1

 psig 60صورتيكه بهر دليل فشار شبكه كاهش يابد الزم است ضـمن رفـع اشـكال مربوطـه مجـدداً فشـار بـه ميـزان         
  .رسانده شود

 

اين اقدام به منظور . ساعت قبل از عمليات تزريق گاز الزم است كليه شيرهاي شبكه در حالت بسته قرار گيرد 48 -2
  .هاي جدا شده باشد هاي قابل تفكيك و ايجاد امكان رديابي هرگونه نشتي احتمالي در بخش جداسازي كليه بخش

 

يا آخرين علمك كـه بـه همـين منظـور نصـب      (از محل سه راهي تخليه  دقبل از تزريق گاز به هر بخش از خط باي -3
بـه عبـارت ديگـر ضـروري     . ددهواي محبوس، مرحله به مرحله و از انتهاي خط به ابتداي خط تخليه و كنترل گر) شده

، از صحت بخـش مزبـور مطمـئن    ) حد فاصل سه راهي تخليه تا آخرين شير(است با كنترل تخليه هوا از بخش انتهايي 
بديهي است . گرديده و سپس شير مزبور را باز نموده و با كنترل تخليه هوا از صحت بخش بعدي اطمينان حاصل شود

ازدار ادامه يافته و پس از اطمينان صحت كلي خط مزبور، نسبت به تزريـق گـاز   اين مراحل تا نزديك شدن به بخش گ
  .در تمامي اين بخش اقدام گردد

 

و در پوش در  )T.S(دستگاه شير و يك اتصال سه راهي تخليه  3در شكل ذيل به عنوان نمونه يك خط با تعداد  :مثال
در حالت بسـته قـرار داشـته     ديه شيرهاي ذكر شده بايساعت قبل از تزريق گاز كل 48. انتهاي خط رسم گرديده است

بـا خـروج    V1به منظور اطمينان از عدم وجود هرگونه نشتي الزم است ابتدا حد فاصل سه راهـي تخليـه و شـير    . باشند
از طريق  V1و  V2باز و تخليه هواي محبوس بين شير  V1سپس شير . هواي محبوس از سه راهي تخليه كنترل گردد

از طريـق سـه راهـي     V3و شـير   V2باز و تخليه هواي محبوس بـين شـير    V2متعاقباً شير . تخليه مي گرددسه راهي، 
 V3ه نگرديد مي توان عمليات تزريق گاز از طريـق شـير   ظدر صورتيكه هيچگونه اشكال مالح. تخليه كنترل مي گردد

 .را انجام داد

  
 سه راهي تخليه

  

    CAP               V1                  V2                 V3                                              بخش گاز دار  

  
  

  )psig 250(شرح مراحل عمليات تخليه آب، خشك نمودن، تخليه هوا، تزريق گاز و راه اندازي خطوط تغذيه  -۶

  

  تخليه آب و خشك كردن خطوط تغذيه قبل از تزريق گاز ۶-۱

موظف است بعد از تست و قبل از اعالم آمادگي جهت راه اندازي خطوط تغذيه مبادرت به تميز كاري خـط از  پيمانكار 
  .از خط به شرح ذيل نموده و صورتجلسه مربوطه را ارائه نمايد... جمله تخليه آب و 

T.S 
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   روش تخليه آب -۶-۱-۱

. خـط لولـه از آب تخليـه و خشـك گـردد      ديـ ، با) بازرسي فني(پس از تائيد آزمايش نشتي توسط ناظرين بر آزمايش 
هنگام تخليه آب بايد دقت شود كه تخليه آب در محل مناسب بـا اخـذ مجوزهـاي الزم صـورت پـذيرد كـه منجـر بـه         

كامالً خشـك بـوده و هيچگونـه رطـوبتي بـا       ددر هر صورت هوائي كه از انتهاي خط خارج مي شود باي. خسارت نگردد
  . خود نداشته باشد

تخليه آب درون لوله پس از كاهش فشار خط لوله و رساندن آن به فشار اتمسفر تخليه آب توسط پيگ هاي به منظور 
نيروي پيش برنده پيگ ها از طريق كمپرسـور هـوا تـأمين خواهـد شـد كـه الزم       . اسفنجي و يا الستيكي انجام مي شود

كـل   ر فشار هيدرواستاتيكي آب غلبه نمـوده و است ظرفيت هوا دهي و فشار توليدي آن به اندازه اي باشد كه بتواند ب
  .تخليه آب در انتهاي قطعه بايد طبق دستورالعمل هاي محيط زيست انجام پذيرد. قطعه را تخليه كند

  
 روش خشك كردن  -۶-۱-۲

پس از تخليه كامل آب تا زمان خشك شدن كامل خط، عمليات پيگ راني در همان جهت اوليه انجام خواهد پـذيرفت،  
پس از اين مرحله يك نوبت ديگر پيگ راني انجـام پذيرفتـه و   . اني كه جلوي پيگ هيچ گونه آبي دريافت نگرددتا زم

  . هواي خروجي از لحاظ مقدار رطوبت و عدد نقطه شبنم مورد بررسي قرار خواهد گرفت
كـردن مـورد قبـول    عمليات خشك  در صورتيكه عدد نقطه شبنم بيشتر از سه درجه سانتيگراد نسبت به محيط نباشد،

بـراي خطـوط   . (براي اندازه گيري عدد نقطه شبنم مي توان از دستگاه ديجيتال رطوبت سنج استفاده نمـود . خواهد بود
به منظور از  .)هاي تجربي براي اطمينان نسبي از خشك شدن خط نيز بهره گيري كرد تغذيه مي توان  از بعضي روش

روش عبور مستقيم هواي خشك استفاده نموده در صورت عدم خشك شـدن   بين بردن رطوبت باقي مانده در ابتدا از
بـدين  . هاي معمول و باقي ماندن رطوبت از روش عبور توده متانول در طول خط لولـه اسـتفاده مـي شـود     خط با روش

سرعت  متر از طول لوله متانول مابين دو عدد پيگ پر شده و اين توده  با آخرين 25صورت كه به مقدار حجم معادل 
  دبـراي تخليـه متـانول نيـز بايـ     .) دو مرتبـه انجـام پـذيرد    دايـن عمـل بايـ   . (ممكنه توسـط كمپرسـور رانـده مـي شـود     

  .مراعات گردد HSEدستورالعمل هاي ابالغ شده توسط نماينده 
  

مي باشد در هـر صـورت    psi 20فشار پشت جاروبك به صورت تجربي حدود  )PIG( در عمليات توپك راني :تذكر
  .نبايد تجاوز نمايد psi 80، اين فشار معموالً از ... نظور پيشگيري از آسيب به لوله و به م
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  خطوط تغذيه گازشرح عمليات تخليه هوا و تزريق  -۶-۲

عمليات ايمن تخليه هواي خطوط تغذيه، قبل از در سرويس و استفاده قراردادن خط، يك مرحله بسيار مهم از : كليات
  هائي كه براي يك لوله متصور اسـت، حـبس شـدن ميزانـي از     يكي از مهمترين نگراني .ه مي باشدمراحل اجراي پروژ

هوا در لوله و منتقل شدن آن در طول سيستم يك خط و يا شبكه محتوي گاز و ايجاد مخلوط قابل انفجار در درون خط 
  .لوله بوده كه مي تواند منجر به حادثه گردد

  
 :روش انجام مي شود  تخليه هوا و تزريق گاز به دو

  )با تخليه هوا و جايگزيني گاز(روش مستقيم  –الف 
در حاليكـه گـاز بصـورت    . ها بطور گسترده و با نتايج مورد قبول در صنعت گـاز كـاربرد داشـته اسـت     اين روش سال

چـك از  مستقيم و با سرعت متناسب به سيستم و لوله اي كه محتوي هوا مي باشد وارد مي شـود، فقـط يـك سـتون كو    
هوا در حد قابل انفجار در لوله احتماالً ايجاد مي گردد و از گسترش آن بـه عقـب مسـير و مخلـوط شـدن      /مخلوط گاز

  .كند بيشتر آن در طول لوله جلوگيري مي
 

  )با تخليه هوا و تزريق گاز بي اثر به عنوان واسط بين هوا و گاز در جريان تزريق گاز(روش غيرمستقيم  –ب 
  
 تخليه هوا و تزريق گاز با جايگزيني گاز بجاي هواروش  -۶-۲-۱

  :كاربرد روش كنترل از راه ورودي گاز در موارد ذيل از ويژگي خاص برخوردار است
  

با توجه به انتخاب مناسبترين نقطه براي كنترل فشار گاز عمل تخليه هوا در يـك قسـمت كوچـك از خـط لولـه       –الف 
  .گيرد انجام مي

  
  .گاز جلوگيري بعمل مي آيد از اتالف بيشتر –ب 
  

بدسـت  ) بصـورت عينـي  (عملكرد كامل و ايمن تخليه هوا را بدون در نظر گرفتن قوانين و فاكتورهاي تجربي كار  –ج 
  .مجري مي دهد

  
در اين روش مهمترين و مناسبترين نقطه براي شروع تخليه هواي خطوط تغذيه، استفاده از محل شير ورودي گـاز يـا   

  آن بصورت كنترل شده و در حالت باز بودن كامل شـير لولـه تخليـه انتهـايي خـط      )by pass(ارگذر از طريق خط كن
  .باشد مي
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  :بمنظور انجام كامل عمليات و ايمن بودن تخليه هواي خط ، مراحل زير نيز بايد رعايت گردد

  
  .دستگاه فشارسنج كاليبره شده در جهت ورودي لوله نصب گردد يك -1
  .)اين شير بايد بطور كامل باز شود( يه در خروجي قطعه لوله كه بايد هواي آن تخليه شود باز گرددشير لوله تخل –2
  . شير ورودي گاز باز شده و فشار الزم براي تخليه كامل هوا به فوريت تامين گردد -3
  .ليه لحاظ شودثانيه براي هر كيلومتر طول خط تحت تخ 90زمان مساوي  بطور ثابت و براي يك بايداين فشار  –4
 75فوق الذكر، گاز خروجي با دستگاه گازسنج مرتباَ كنترل و به محض رسيدن بـه بـاالي   )  4( در پايان زمان بند  -5

  .درصد گاز طبيعي شير خروجي بسته مي شود
  

د بهـره  اين قطعه از خط اكنون از هوا تخليه شده و آماده است كه از گاز پر شده، تحت فشار الزم قـرار گرفتـه و مـور   
  .برداري قرار گيرد

دستورالعمل تزريـق گـاز درخطـوط انتقـال بـه       ، از جداول و مشخصات فني مورد نياز بنابردرصورت انتخاب اين روش
  .استفاده شود IGS-C-PL-013-1(01) شماره

 

  يثروش تخليه هوا و تزريق گاز بوسيله اعمال گاز خن -۶-۳

نثي قبل از تزريق گاز طبيعي در خطوط لوله انجام مي گيرد، استفاده از آن گاز خ با توجه به اينكه در اين روش تزريق،
 بايد به حفاظت محيط زيست و كاهش گازهاي گمشده كمك مي كند وليكن هزينه هاي تأمين گاز خنثي در اين روش

  .مدنظر قرار گيرد و صرفه اقتصادي در اين خصوص در مقايسه با روش قبل رعايت گردد
 IGS-C-PL-013-1(01)از دستورالعمل تزريق گـاز درخطـوط انتقـال بـه شـماره       بايداين روش درصورت انتخاب 

  .استفاده شود
  

  :چند تذكر مهم
  .عمليات تزريق گاز در حد فاصل دو شير اصلي يك خط و حتي االمكان در فواصل كوتاهتر انجام شود -1
كه كليه شير هاي منشعب از خط اصلي و شـيرهاي   قبل از شروع عمليات و باز كردن شير اصلي گاز كنترل نماييد -2

  .تخليه بين راهي بسته باشد
  .هرگز عمليات تخليه هوا را در دو جهت نسبت به نقطه تغذيه گاز انجام ندهيد -3
  .دقت شود كه پايه تخليه در محل اتصال به شير تخليه كامالً ثابت و محكم باشد -4
جملـه  از از شروع عمليات آماده گردد به موقع انجام و تمامي نكات ايمني الزم قبل  دكليه موارد و تمهيداتي كه باي -5

  .نكات مندرج در مراحل اين دستورالعمل رعايت گردد
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  .فقط از يك شير تخليه اقدام به تخليه هوا نموده و از يك شير تغذيه گاز تزريق گردد -6
  .ات در محدوده شهرها در هنگام شب خودداري شودبا توجه به احتمال وجود سرو صداي زياد، از انجام عملي -7
به صورت مستمر و بدون وقفه باشد و در صورت عدم امكان، ضمن تخليه كامل خطي كـه   دعمليات تزريق گاز باي -8

  .عمليات مجدداً از ابتدا انجام گيرد دعمليات روي ان انجام مي شود باي
جهـت جلـوگيري از نفـوذ گـاز از      رما به هر دليل متوقف گـردد، در صورتي كه عمليات تزريق گاز با موافقت كارف -9

بخش گازدار شبكه جديد به بخش فاقد گاز، تا شروع عمليات مجدد، به منظور رعايت موارد ايمني فشار بخش گازدار 
 .كاهش يافته و تحت كنترل قرار مي گيرد psig 10شبكه تغذيه را تا ميزان 

 

  )BG( عمليات تزريق گاز در شبكه ها و خط لولهشرايط و نكات عمومي جهت شروع  -۷

  
قبل از تزريق گاز و در طول عمليات تخليه هوا و تزريق  بايدنكاتي كه ذيالً به آنها اشاره مي گردد، اهم نكاتي است كه 

  :گاز در خطوط لوله مدنظر قرار گرفته و دقيقاً رعايت گردد 
  

 امالً ايمن شده باشدسه پايه تخليه، بايد ك/ محل قرار گرفتن بلودان .  
 سه پايه تخليه بايد كامالً در دسترس باشد به طوري كه براي باز و بسته نمـودن، نفـر كـامالً بـر     / شير بلودان

 . شير مسلط باشد

  كـامالً در بتـون قـرار     بايد در صورت لزوم به وسيله سيم بكسل در سه جهت مهـار باشـد و يـا اينكـه     بلودان
 ).بپيوست  ( گرفته باشد

 هـاي بـرق    كابـل  دنبايـ  تخليه هـوا در مسير . محوطه تخليه گاز بايد عاري از منابع ايجاد جرقه و اشتعال باشد
 .فشار قوي وجود داشته باشد

  و اطمينان از صحت عملكرد آنها قبل از شروع عمليات ضروري است )شيرهاي فلزي(روانكاري كليه شيرها. 

 در صـورتي كـه    .از عمليات تزريق گـاز مطلـع گـردد    بايدتظامي روز تزريق گاز نيروي اندر  ،در صورت لزوم
محل شير در نزديكي اتوبان يا جاده پر رفت و آمد باشد عنداللزوم از نيروهاي انتظامي جهـت بسـتن مسـير    

 . كمك گرفته شود

     در صورتي كه روز تزريق گاز رعد و برق در آسمان وجود داشته باشد بايد تزريق گـاز بـه روز بعـد موكـول 
 . شود

  وسايل حفاظت فردي مناسب را به همراه داشته و استفاده نمايند بايدكليه افراد در مراحل راه اندازي. 
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 سه پايه تخليه قرار دارند بايد مجهـز بـه   / افراد مستقر در ابتدا و انتهاي خط و كساني كه در مجاورت بلودان
باشند و در غير اينصـورت عمليـات تزريـق گـاز      بيسيم و سيستم هاي ارتباطي جايگزين و آماده كار مناسب

 . شروع شود نبايدمادامي كه سيستم هاي مربوطه مهيا نشود 

       تهيه و در دسترس بودن وسائل و تجهيزات ايمني حفاظتي مورد نياز همچـون خـاموش كننـده هـاي پـودر و
 .ضروريستحسب مورد  گاز، نوار خطر، نورافكن مناسب و

 البتـه كـارآيي   . مكان صحبت كردن با بيسيم مسير نباشد بايد از موبايل استفاده شوددر مناطق دورافتاده كه ا
 .كنترل و اطمينان حاصل شود دموبايل نيز باي

 هـا قـرار    تاسيسات و كارخانجات و نزديك سـاختمان ) داخل حريم( در صورتي كه محل بلودان در مجاورت
 . دارد بايد قبل از تزريق گاز آنها را مطلع نمود

 ارگيري دستگاه گازسنج صفر تا صد در صد حجميبك )volume percent(  كه قابليت اندازه گيري درصد
 . حجمي گاز را داشته باشد

  با همـاهنگي   بايددر صورتي كه بلودان سه پايه تخليه در مجاورت دكل هاي فشار قوي برق قرار گرفته باشد
 . اداره برق نسبت به ايمن سازي منطقه اقدام گردد

 تخليـه هـوا و تزريـق گـاز توسـط مسـئولين مربوطـه         قبل از عمليـات  بايد) الفپيوست ( مربوطهليست  چك
 . تكميل و سپس امضاء شود

 قسمت انتهاي خط بايد داراي در پوش استاندارد باشد و به هيچ وجه به شير اعتماد نشود . 

 فشار پذيري خط بايد طبق دستورالعمل مرحله به مرحله انجام شود . 

 ه بلودان ها پس از تزريق گاز بايد مجدداً بازرسي گردد تا اطمينـان حاصـل شـود كـه شـيرها نشـت گـاز        كلي
 . ندارند

        ،در صورت خروج آب  و دوده از خط بايد مراقبت هاي ويژه از لحـاظ كنتـرل مسـير رفـت و آمـد خودروهـا
 . تاسيسات مجاور، دكل هاي فشار قوي برق و غيره انجام شود

 

  ن بندي در انجام عمليات تزريق گاز برنامه زما -۸

  

در اين مرحله بايد برنامه زمان بندي عمليات تزريـق گـاز بـا در نظـر گـرفتن تمـام مراحـل از قبيـل پرسـنل،           -8-1
برنامه زمان بندي بايد تمام عمليات تزريق گاز را به وظـايف جزئـي تقسـيم نمايـد و     . تجهيزات و غيره مشخص گردد

همچنين برنامه زمان بندي بايد روز و تاريخ اجرا و اتمام عمليات . مه زمان بندي مشخص شوندهمه وظايف در اين برنا
  . نمايد پيش بينيتزريق گاز را 
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در برنامـه   دزمان انجام عمليات تزريق گاز و جدول زمان بندي آغاز و پايان آن و همچنين مـوارد ايمنـي بايـ    -8-2
  . زمان بندي ديده شوند

 ر عمليات تخليه هوا و تزريق گاز آغاز شود بايد كليه اشكاالت و انحرافـات برنامـه اي كـه از قبـل     قبل از آنكه كا
 . تدوين شده است مرتفع گرديده و به وسيله كليه واحدها ذي مسئوليت مورد تائيد قرار گيرد

 

  شرايط اضطراري  -۹

  
بـروز شـرايط   ) كنتـرل عمليـات تزريـق گـاز     خـارج شـدن   ( با توجه به احتمال انفجار و اشتعال در حين تزريـق گـاز و  

 ، در اختيـار كاركنـان مـرتبط بـا    كه از قبل تهيه شـده اسـت   )ERP( طرح واكنش در شرايط اضطراري بايد، اضطراري
در ايـن خصـوص كليـه عوامـل     . ، نسبت به توجيـه آنهـا اقـدام گـردد    ار گرفته و با تعيين وظايف هر يكتزريق گاز قر

 مسـئول ( از موظف به اجراي طرح مزبـور تحـت مـديريت و هـدايت نماينـده بهـره بـردار       درگير در عمليات تزريق گ
  .مسئول محوطه و البته عوامل درگير در اين خصوص توجيه شده باشند دبنابراين باي .مي باشند) تزريق

  

  :مراقبت هاي ويژه ايمني جهت عمليات تخليه هوا و تزريق گاز -9-1
 

 دتزريق گاز بايد تحت كنترل و مراقبت قرار گيرند و هرگونه فعاليت باي خطوط لوله و تأسيسات جديد براي 
 . زير نظر سرپرست تيم راه اندازي و تزريق گاز انجام شود

 ورود افراد متفرقه به محل تزريق گاز بايد ممنوع گردد و فقط افراد ضروري در محل حضور داشته باشند . 

 ك و يا دتكتورهاي نشت گاز اتوماتيك در تاسيسات وجـود دارد  اگر سيستم هاي اعالم و اطفاء حريق اتوماتي
 . در هنگام تزريق گاز در سرويس باشند دباي

 در صورت لزوم، تيم ايمني و آتش نشاني به همراه وسايل اطفاء حريق مورد نظر در محل حضور داشته باشند . 

 در محل موجود باشد) در صورت ضرورت(هاي گازسنج گازهاي قابل اشتعال، اكسيژن سنج  دستگاه . 

 اجرا گردد دمقررات صدور پروانه هاي انجام كار باي . 

  دستورالعملHSE پيمانكاران رعايت شود. 

 در محل موجود و در دسترس گروه راه انـدازي قـرار    دتمام نقشه هاي خطوط لوله، شبكه ها و تأسيسات، باي
 . گيرد

 قبل از راه اندازي به اطـالع تمـام كاركنـان     بايدهيه شده، دستورالعمل مقابله در شرايط اضطراري كه از قبل ت
 . رسانده شود
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كه در مجاورت هـوا خودبخـود   ) رسوبات سولفيد آهن(براي پيشگيري از آتش سوزي و انفجار مواد خود آتش گير 

يري از در اين خصـوص در راسـتاي جلـوگ   . تمهيدات خاص ايمني بكار برده شودتوجه ويژه و  دمشتعل مي شوند، باي
  .حتماً خيس و مرطوب نگهداشت بايدآتش سوزي، رسوبات سولفيد آهن را 

             در هنگام راه اندازي و تزريق گـاز بايـد وسـايل ارتبـاطي ماننـد بـي سـيم، تلفـن و غيـره در محـل موجـود و
 .بين گروه راه انداز و بهره برداري برقرار باشد (communication)ارتباطات 

  و يا داخل خطوط لوله حتماً بايد دستورالعمل ورود به داخل فضاهاي بسته بـه كـار   براي ورود به داخل ظروف
 . برده شود

 شناسايي و ارزيابي مخاطرات صورت گرفته و اقدامات اصالحي و پيشـگيرانه در روش   دقبل از تزريق گاز باي
 . تزريق گاز در نظر گرفته شود

  در هنگام تزريـق گـاز در    دمناطق مسكوني و مردم باياحتمال آسيب و صدمه از نظر انفجار و آتش سوزي به
 .نظر گرفته شود

   :تذكرات مهم

كـه بـراي   ) Regular Type Plug Valves(ري معمولي واسم نوع شيرجداول مرتبط با اين موضوع بر اساس  -1
  .بنابراين در حالت كامال باز، شيرها ايمن مي باشد. باشد تخليه گاز ساخته شده است مي

زمـان تخليـه بايـد     )Venture Type Plug Valves( چه از شيرهاي پالگ نوع ونتوري استفاده مـي شـود  چنان -2

تا
6

 .  برابر اضافه گردد 1

اگر مايعات به حد قابل توجه در خط وجود داشته باشد، موجب تالطم جريان در لولـه تخليـه مـي گـردد، در ايـن       -3
در صورت گذشت اين زمان و ادامه تخليه آب، نمايندگان  .وله بايد دوبرابر و يا بيشتر شودحالت زمان تخليه هوا در ل

حاضر مي توانند با در نظر گرفتن جميع جهات در خصوص ادامه عمليات تخليه گاز تا اتمام مايعـات يـا قطـع عمليـات     
در هر صورت خـط  . اقدام نمايند ...و يا  )PIG( تزريق گاز ، برش مجدد خط و خشك نمودن آن از طريق توپك راني

 .بايد خشك و سرعت تخليه يكنواخت باشد

اسـت   و حتـي المكـان در فواصـل كوتـاهتر     طول خطي از خط تغذيه كه معموالً حد فاصل دو شير موجود در مسير -4
 .انتخاب شده، شيرهاي جنبي احتمالي به انضمام شير ابتدا و انتهاي خط تماماً بسته نگهداشته شود

در حالـت بسـته نگهداشـته شـده و      بلـودان س از دريافت گاز، شير ورودي كامالً در حالت باز باقي مانده و شـير  پ -5
تزريق گاز اين بخش نيـز ماننـد   . در اين حالت آماده تزريق گاز بخش دوم خواهيم شد. درپوش مربوط بسته مي شود

 .تدايي بخش دوم محسوب مي شودبخش اول عمل شده با اين تفاوت كه شير انتهايي بخش اول شير اب

در صورت عدم وجود شير بلودان مسير تزريق منتهي به اولين شيري خواهـد بـود كـه بـه طريقـي بـه هـواي آزاد         -6
  .ارتباط دارد

  .از نزديكترين شير تزريق گاز انجام شود قدام به تخليه هوا واصرفا از يك شير تخليه هوا  -7
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 الفپيوست 

  )يپلي اتيلن/ فوالدي(هاي توزيع گاز شبكه / هوا، تزريق گاز خطوط تغذيهعمليات تخليه  چك ليست

  ............. :محل انجام عمليات
  ............ :شماره و شرح پيمان

  ...................... :آدرس
  ................ :طول لوله براي تزريق گاز

  مالحظات  خير  بلي  شرايط مورد بازرسي  

 باز
ط و

خطو
ش 

زماي
آ

ديد 
سير

م
  

        ؟آيا آزمون مقاومت و نشتي لوله انجام شده و مورد تائيد بازرسي فني مربوطه قرار گرفته است -1
        ؟)براي خطوط فوالدي( آيا آزمون پوشش خط لوله انجام شده و مورد تائيد بازرسي فني مربوطه قرار گرفته است -2
        ها تا تزريق گاز رعايت شده است؟ مان تأئيديه آزمونآيا فاصله زماني مناسب برابر دستورالعمل از ز -3
        ؟آيا قبل از تزريق گاز عمليات بازديد از مسير خط لوله توسط بهره بردار انجام و اشكاالت مانع بهره برداري رفع گرديده است -4

زات
جهي

ل ، ت
رسن

ش ، پ
رو

  

        ؟و ارائه نموده است آيا پيمانكار روش تزريق گاز را به صورت مدون و مصوب تهيه -5
        ؟هاي الزم را ديده و تجربه كافي در راه اندازي دارند آيا افراد بكار گرفته شده در عمليات، آموزش -6
        ؟آيا ازبيلت يا كروكي خط تحويل بهره برداري شده است -7
        ؟پيش بيني گرديده است و ابزار مناسب به تعداد كافي) در صورت نياز( آيا وسايل نقليله، آمبوالنس -8
        ؟، خاموش كننده به تعداد كافي، وسايل حفاظت فردي براي كليه نفرات در محل وجود دارد) حجمي% 100تا  0( آيا گازسنج  -9

        ؟داردآيا در طول خط ارتباط بي سيم مستمر، مطمئن و لحظه اي امكان پذير و يا منطقه مورد نظر تحت پوشش شبكه موبايل قرار  -10
        ؟به عمل آمده است مسيرهماهنگي الزم براي بستن ) در صورت نياز(آيا با نيروي انتظامي  -11

وط
 خط

ايي
انته

اط 
 ، نق

الت
تصا

ا ، ا
يره

ش
  

        ؟و بسته بودن شيرها و نحوه كار كردن آن توجه شده است آيا به عالئم باز -12
        ؟وانكاري شده استر/ آيا شيرها قبل از راه اندازي گريسكاري -13
        ؟يا به طور اصولي و استاندارد مسدود شده است خط پس از اتمام كار و قبل از راه اندازي برداشته شده و روي آيا اتصاالت نصب شده -14
        ؟مسدود شده است) عالوه بر شير(آيا كليه نقاط انتهايي بوسيله مسدود كننده مطمئن  -15
        ؟ط جوي براي انجام عمليات كامالً مناسب استآيا زمان و شراي -16
        بودار شده است؟) يا خطوط تغذيه(آيا گاز مورد استفاده در تزريق به شبكه -17
        ؟سه پايه كامالً مهار شده است/ آيا بلودان -18
        ؟مسدود شده است) CAP(خطوط با درپوش دائمي در انتهاي  نصب شدهآيا انتهاي شيرهاي  -19

   : نام و امضاء نماينده پيمانكار                                                                                                    .كليه شرايط و نيازهاي كار فراهم و آماده گرديده است
  :مشاور/نام و امضاء نماينده نظارت                               . آماده است كليه شرايط فوق را شخصاً بازرسي كرده و محوطه براي انجام تزريق گاز كامالً

  :نام و امضا ء نماينده بهره بردار                                                                                     .باشد كليه موارد بازديد شده و خط آماده تزريق گاز مي
  :  HSE نام و امضاء نماينده          .، خطوط لوله آماده تزريق با روش ارائه شده مي باشد HSEر گرفتن كليه موارد باال و ساير مواردبا در نظ
  .و تأئيد نمايندگان چهارگانه ذكر شده امكان پذير است حاضر تزريق گاز با تنظيم فرم -1: تذكر

  .تصميم گيري و اقدام خواهد شد، )بهره بردارينماينده (مسئول محوطه ايجاد شود، با نظر  حاضريد فرم در صورتيكه به هر دليل مشكلي از نظر تأئ -2
د فرم قبل از شروع به ادامه عمليات تزريق گاز مجددا تكميل و به تائياين  دباي فقط براي يك نوبت كاري اعتبار دارد و در صورت توقف عمليات تزريق گاز به هر دليل، حاضر فرم -3

  .مسئوالن ذيربط برسد
                           نماينده پيمانكار -4   مشاور                      / نماينده  نظارت -3مربوطه                          HSEواحد  -2نماينده بهره بردار                          – 1 :توزيع نسخ
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  بپيوست 

  بوطهسه پايه تخليه با متعلقات مر
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