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   :پیشگفتار 

خطوط لوله گاز در مسیر حرکت از محل تولید به سمت مناطق مصرف ناگزیر از مناطق مختلفی  عبور 

با توجه به غوطه ور . مناطق داراي سطح آب زیرزمینی باال از جمله این مناطق می باشد . می نماید 

  . رسد  شدن خطوط لوله گاز در این مناطق ، لزوم مقابله با پدیده غوطه وري ضروري به نظر می

ذشته از راههاي مختلفی براي خنثی کردن نیروهاي شناوري استفاده می شده که متداول ترین گدر 

از آنجا که استفاده از قطعات بتنی با مشکالتی . آن در کشور ما استفاده از وزنه هاي بتنی بوده است 

با توجه به نتایج . ید همراه بوده است لزوم بررسی و ارائه روش هاي نوین در این خصوص احساس گرد

 حاضر مناسب استفاده از ژئوتکستایل در دیگر کشورها و سهولت استفاده از این روش ، استاندارد

  . ه استتهیه شده و مورد بازنگري قرار گرفت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



1)(IGS-C-PL-025                                  شرکت ملی گازایران                                     1395خرداد 

٢ 
 

  فهرست

  صفحه                    عنوان 

    3                    دامنه کاربردهدف و  -  1

      3                              ژئوتکستایل ورق هاي الزامات نصبنکات عمومی و  - 2

    4              عملیات نصب ژئوتکستایل روش اجرا و مراحل - 3

  11                                     نقشه اجراي ژئوتکستایل – 4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



1)(IGS-C-PL-025                                  شرکت ملی گازایران                                     1395خرداد 

٣ 
 

 :برددامنه کارهدف و  -1

انتقال گاز در مناطقی که سـطح آب زیرزمینـی بـاال مـی باشـد در      استفاده از ژئوتکستایل براي مقابله با نیروي شناوري خطوط 

  . استمجاز  باشد ،  IGS-M-PL-025(1) مطابقآن  مشخصات فنی صورتیکه

ژئوتکسـتایل ،   اسـتفاده از  نیاز یا عـدم نیـاز بـه   تعیین  ، ضرایب اطمینانحداقل تعیین  شاملمحاسبات مربوط به نیروي شناوري 

محاسـبه  روش   بقاطـ متعیین حداقل پارامترهاي طراحـی ژئوتکسـتایل     و هر شاخه لوله براي مورد نیاز ژئوتکستایل طولتعیین 

   . صورت پذیرد  )  IGS-M-PL-025(1)استاندارد  1 ضمیمه( ژئوتکستایل جهت مقابله با نیروي شناوري 

درصـورتی مجـاز   صرفا جهت استفاده از ژئوتکستایل در منـاطق داراي سـطح آب زیرزمینـی بـاال      دستور العملاستفاده از این 

  . نداشته باشد وجود زیرزمینی  که جریان آب است

جهـت مقابلـه بـا نیـروي شـناوري             و منـاطق بـاتالقی  مسـیلها   محل رودخانه هـاي دائمـی ، فصـلی و   خطوط انتقال گاز در  براي

  .استفاده نمود  نمی توان از این دستورالعمل

  

  :ژئوتکستایل ورق هاي الزامات نصبنکات عمومی و   – 2

  . کمتر گرددسانتیمتر  120نبایستی از حداقل عمق دفن لوله   -1 -2

دوخت  ماشینتوسط سطح فوقانی بسته ژئوتکستایل می بایست ،  شوددر صورتیکه از ژئوتکستایل بافته شده استفاده   - 2 - 2

   . مربوطه اجرا گرددمطابق با جزئیات 

 بـه صـورت دوخـت     مـی توانـد   سطح فوقانی بسته ژئوتکستایل،   شوددر صورتیکه از ژئوتکستایل بافته نشده استفاده  – 3- 2

  . گرددمربوطه اجرا مطابق با جزئیات ویا با رعایت طول هم پوشانی  شده

  .ژئوتکستایل باشد  الیاف نخ دوخت باید از جنس  -2-4

  .می بایست از حداقل دو ردیف دوخت استفاده شود براي دوخت لبه هاي سطح فوقانی بسته  ژئوتکستایل  -2-5

دوختـه  ژئوتکسـتایل  نمونـه  بـر روي  مقاومت کششـی  آزمایش براي تعیین نوع و تعداد ردیفهاي دوخت ، می بایست  – 6 - 2

   . انجام شود  IGS-M-PL-025(1)استاندارد   6-5 بند طبقشده 
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  .   مجاز می باشد کشش دوخت آزمایش بدون از دوخت یک ردیفه  استفاده  ،  به جاي طول همپوشانی 9در شکل  – 6 – 2

  

  :عملیات نصب ژئوتکستایل روش اجرا و مراحل - 3

هنگام نصب ژئوتکستایل بایسـتی قبـل    IGS-C-PL-100در صورت وجود آب در کانال طبق مشخصات فنی  -3-1

    .از شروع انجام عملیات اجرایی ،آب درون کانال کامالً توسط پمپ تخلیه شود 

ریختن الیه خاك . ریخته و تسطیح گردد  1مطابق شکل  حفاري شده سانتیمتر خاك نرم در تمام طول کانال 20 ابتدا -3-2

نرم سراسري زیر لوله جهت جلوگیري از ایجاد تنشهاي کششی متمرکز در نواحی فاقد خاك نرم و پارگی موضعی 

  .ژئوتکستایل الزامی است 

  
  

  1 –شکل 

 

خاکهاي اضافی دور لوله مطـابق شـکل   ،  آندر استقراربر روي خاك نرم و  پس از قرار گرفتن لوله در کانال – 3- 3

   .شود  و رگالژ برداشته 2
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و تمهیدات الزم جهت تامین پیوستگی بسـته هـاي    هدیگرددر کانال پهن  3مطابق با شکل ژئوتکستایل نوارهاي  -3-4

 و  شـود فـراهم   ) 9مطابق شکل (  در جهت طول لولهسانتیمتر  30ژئوتکستایل توسط دوخت یا رعایت طول همپوشانی

مهار بوسیله خاکریزي روي لبه نوارها یا بوسـیله تختـه    ( . دمهار گرد یبه نحو مناسب کانالسطح افقی ي روبر نوارها لبه

  .  ) باشدامکان پذیر ندر داخل کانال  آن به گونه اي که سقوط هشدانجام و میخ نمودن آن به زمین 

  

  2 -شکل 

  3 -شکل 
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با  4مطابق شکل سانتیمتر روي تراز فوقانی لوله  20پس از قرارگیري ژئوتکستایل درون کانال تا  ارتفاع حداقل -5- 3

  .خاك نرم پر و با کمپکتور دستی متراکم گردد 

  
و با  شدهپر 5شکل  همانندحفاري شده موجود سانتیمتر با خاك  50فضاي داخل ژئوتکستایل تا ارتفاع  مابقی -6- 3

باید مطابق با مشخصات فنی اجراي خطوط انتقال  شده ریختهبزرگی دانه هاي خاك  .کمپکتور دستی متراکم گردد 

  .سانتیمتر بیشتر باشد  10نباید از  گاز بوده و

  
و  ودشبرگردانده  6و کامال روي یکدیگر مطابق شکل  دهلبه هاي ورق ژئوتکستایل از لبه کانال آزاد ش – 7 – 3

  .شود  دوخته 7شکل جزییات نشان داده شده دریا مطابق  گردداجرا )  سانتیمتر 50(طول همپوشانیحداقل  بارعایت

  4-شکل 

  5 -شکل 
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  .عایت این طول الزامی است سانتیمتر در نظر گرفته شده است ر 50چنانچه در محاسبات طول هم پوشانی بیشتر از 

استفاده از دوخت به جاي طول همپوشانی در باالي بسته ژئوتکستایل و در فصل مشترك بسته ها در کنار یکدیگر 

  .استفاده از  دوخت جهت اتصال نوارها در سایر محل ها مجاز نمی باشد . مجاز می باشد 

  

  
  دوخت ساده روي هم:  الف – 7شکل 

  دوخت سه ردیفه  دوخت دو ردیفه  دوخت یک ردیفه

  6 -شکل 
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  دوخت پروانه اي روي هم: ج  – 7شکل           

  

پـر و متـراکم     8شـکل  مطـابق بـا    فوقانی کانالشده موجود تا سطح  مابقی فضاي داخل کانال با خاك حفاري – 3-8

  . ایجاد گردد   IGS-C-PL-100 مشخصات فنی طبقو بر روي آن گرده ماهی  هدش

  ردیفه یکدوخت   ردیفه دودوخت   دوخت سه ردیفه

  ردیفه یک دوخت  ردیفه دودوخت 

  دوخت تا شده روي هم:  ب – 7شکل 
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ژئوتکسـتایل   بـه  تـا  پذیردالزم صورت  دقت پرکردن آن جهت درون بسته ژئوتکستایل هنگام ریختن خاك به -3-9

  . وارد نشودآسیب 

ــوار   -3-10 ــرض ن ــه    ع ــه ب ــا توج ــی بایســت ب ــتایل م ــبات ژئوتکس ــمیمه  (  محاس ــبه در ض ــتاندارد             1روش محاس اس

IGS-M-PL-025(1)   5از حداکثر عرض رولهـاي ژئوتکسـتایل نبایـد     . شودشرایط اجرا تعیین و  )ارائه شده است 

  . مصرف آن بهینه گرددمیزان انتخاب عرض ژئوتکستایل باید به گونه اي صورت گیرد تا . بیشتر باشد  متر

   .نشان داده شده است   9شکل  درمتري لوله  12اي ژئوتکستایل براي یک شاخه نحوه چیدمان نواره – 11- 3

در جهت عمـود بـر خـط لولـه قـرار       نوارگونه اي نصب گردند که راستاي طول نوارهاي ژئوتکستایل باید به  -12- 3

  . گیرد و نصب ژئوتکستایل به غیر از آن مجاز نمی باشد 

باید خالی و بدون پوشـش  ) نیم متر از هر طرف خط جوش ( لوله  طولیک متر  در محل سرجوشها ، حداقل – 3-13

  .  ) 9شکل (  ایجاد شودژئوتکستایل باقی بماند تا به هنگام تعمیرات ، کمترین دستخوردگی در ژئوتکستایل 

   . تجاوز نماید متر 11 نباید از متري 12یک شاخه لوله  حداکثر طول ناحیه ژئوتکستایل شده -3-14

  8 -شکل 
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طـول ناحیـه ژئوتکسـتایل شـده یـک       لحـداق چنانچه طبق محاسبات استفاده از ژئوتکستایل ضـروري باشـد ،    -3-15

چنانچـه بنـا بـه ضـرورت در محـدوده اي از خـط لولـه طـول قطعـات           .متر کمتر گردد  3نباید از  متري 12شاخه لوله 

متـر   12بـه   13-3متر باشد ، متوسـط فاصـله بسـته هـاي سـه متـري بـا رعایـت بنـد           12جوشکاري شده با ابعاد کمتر از 

    .محدود شود 

شـده بـه گونـه     چیده 13-3بسته هاي ژئوتکستایل باید در محدوده مورد نیاز به صورت همگن و با رعایت بند  -3-16

اسـتاندارد    1مطـابق ضـمیمه   (  اي که طول کل ناحیه ژئوتکستایل شـده متناسـب بـا مقـدار حاصـل از روابـط طراحـی       

IGS-M-PL-025(1)  (  باشد.  

رول هـاي ژئوتکسـتایل   ،  جهت جلوگیري از کاهش مقاومت کششی ژئوتکسـتایل در معـرض نـور خورشـید     -3-17

 تـا  برنامه ریـزي گـردد   باید به گونه اي  و زمانبندي حمل و اجرا دشوپس از تحویل باید در انبار سرپوشیده نگهداري 

  .پوشانده شود  توسط خاكنصب پس از  نوار هاي ژئوتکستایل
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  :نقشه اجراي ژئوتکستایل  – 4

  
  

  
  

  9 -شکل 
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