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  مقدمه :-١

الزم .بنابراين رود مارميش وازسرمايه هاي ارزشمند ملي بهاقتصادي مهم شريانهاي از خطوط لوله انتقال گاز بي ترديد

حي طراوبراي وده نممسئوليت احساس در صيانت از آن كليه مجموعه هاي كارفرمائي ، پيمانكاري و بهره برداري است 

ترين استانداردها و دستورالعمل ها معتبرپيشرفته ترين فنآوريها،  ازآن  ازنگهداري  نيزاجراء و نظارت در ساخت و ، 

د مهمواره  درعايت ضوابط ايمني، بهداشت و محيط زيست باين همچني. ايند استفاده نموازكارآمدترين نيروي انساني 

قرارداشته صنايع گازتاسيسات ازهمه مسئولين و دست اندركاران احداث و بهره برداري توجهات سرلوحه  درنظر و

  باشد.

دو ائي مندرج در اين كتابچه آن گاه استانداردها و دستورالعمل هاي اجرالزامات  انجاماهميت رعايت ضوابط كيفي و

در و از نظرها پنهان و در زيرزمين دفن مي گرددكشورسرمايه ازشد كه بياد آوريم اين مجموعه عظيم خواهد چندان 

         انرژي كشور را دچار مخاطره وجريان مكن است استانداردهاموغفلت در رعايت كيفيت كوچكترين صورت 

هزينه هاي عمليات موضوع  انپيمانكاربنابراين الزم است .دي و انساني مملكت را نابود سازد سرمايه ها و منابع اقتصا

امين و بكارگيري و هزينه هاي ت ي مورد نظر مطابق با دستورالعمل ها ،ومسئوليت پيمان را با توجه به گستردگي كار

  ت خود منظور نمايد.مورد نياز در پيشنهاد قيمكاال وتجهيزات  ،ماشين آالت  ،نيروي انساني 

 هفده مشخصات فني ساختمان خطوط لوله انتقال ( فشار قوي ) گاز  شاملحاوي  جلددوم پيمانبه عنوان كتابچه اين 

جهت  وو مكمل يكديگر در نظر گرفته شده واحد به صورت يك مجموعه بايد گانه هفده  كليه فصول . فصل مي باشد

  احداث و بهره برداري خطوط لوله فشار قوي انتقال گاز مورد استفاده قرار گيرد.
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* نسخه قبلي  توسط كارگروه ويژه اي مركب از كارشناسان نامبرده ذيل طي چهل جلسه مورد بررسي وتدوين مجدد 

  قرار گرفته بود .

  رئيس كميته رئيس اسبق امور بازرسي فني (بازنشسته ) محمد باقر مطلق

 دبير كميته رئيس سابقامور تدوين استانداردها بيژن اوچاني 

 عضو كميته مدير عامل شركت خطوط انتقال    رضا الماسي 

 عضو كميته مجري خطوط لوله پنجم و ششم سراسري گاز  محمد اخوان خرازي

 عضو كميته مشاور اسبق مدير برنامه ريزي ( بازنشسته )  مسعود سلحشور  

  رئيس اسبق حفاظت از زنگ و پوشش   -شركت مهندسي و توسعه  محمود توالئي  

 ( بازنشسته )

 عضو كميته

 عضو كميته رئيس اسبق ساختمان و نصب طرح خطوط انتقال گاز( باز نشسته) مير حسين موسوي  

 عضو كميته HSEQرئيس  -شركت مهندسي و توسعه  محمدرضا يوسفي پور  

 عضو كميته معاون مدير مهندسي و طراحي شركت مهندسي و توسعه رسول سبزواري  

 عضو كميته رئيس بازرسي فني -شركت مهندسي و توسعه  صادق صناعي 

  رئيس سابق مطالعات مهندسي و مواد در امور تدوين استانداردها   عباس صالحي  

 ( بازنشسته )

 عضو كميته
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به  و  قرار گرفتهمجدد  وتدوين كارشناسان نامبرده ذيل مورد بررسي* اين نسخه توسط كارگروه ويژه اي مركب از 

  . ه استروز رساني گرديد

  عضو كميته مشاور مديرپژوهش و فناوري شركت ملي گاز وچانيابيژن 

 عضو كميته گاز توسعهمشاور مديرعامل شركت مهندسي و رسول سبزواري  

 عضو كميته شركت مهندسي و توسعه گاز محمد اخوان خرازي

 عضو كميته شركت مهندسي و توسعه گاز هادي گالبچي

 گازشركت مهندسي و توسعه  علي اكبر فرازي

 

 عضو كميته

 عضو كميته شركت مهندسي و توسعه گاز بهنام ميرزايي

 عضو كميته  شركت انتقال گاز ايران مهران ابدالي

 عضو كميته  HSEامور مهدي دولو

 

 صادق صناعي 

 مهدي حجتي

  شركت انتقال گاز ايران

 مديريت گازرساني                                                              

  عضو كميته

  عضو كميته  

  امور تدوين استانداردها   چالش تريمهرداد مطلبي  

 

 كميته دبير 
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  الزامات  -٢

ــت  -الف ــت و محيط زيس ــتم مديريت ايمني ، بهداش ــيس مجوز ورود به عمليات احداث و اجراي ، رعايت و اجراي س

خود را با در نظر  HSEســيســتم مديريت  دخطوط انتقال گاز مي باشــد لذا پيمانكاران دســت اندركار اجراي پروژه باي

مديريت  مات  يت  HSEگرفتن الزا با رعا هادات فني  ـــن به همراه پيش يد آن  تائ ـــي و  تدوين و جهت بررس كارفرما 

  ملحوظات و تاثيرات مالي آن يا هزينه هاي الزم موضوع پيمان ارائه نمايند.

شنهاد فني و مالي پيمانكار باي-ب  ستورالعمل  دپي ستانداردها و د صات فني ، ا شخ ساس رعايت و الزامات كليه م برا

  صول هفده گانه اين كتابچه و ضوابط و مستندات مرتبط با هر فصل و موضوع در نظر گرفته شود .هاي مندرج در ف

پيمانكار موظف اســـت نظر شـــفاف و مكتوب كارفرما را در موارديكه روش هاي مختلفي براي اجراي كار در اين  -ج

ــتعالم دري ــخص نگرديده در مراحل انجام اس ــه مش ــتورالعمل درج و در مدارك مناقص ــنهاد خود را به دس افت و پيش

  صورت كتبي در مقابل درخواست معين ارائه نمايد.

به  مل  كا ـــراف  كار اش مان كه پي يد  مان با اين د فاد پي عه و م هام اين مجمو نه اب ـــورت بروز هر گو   را دارد و در ص

ساس نظر نم ضاء قرارداد از طرف پيمانكار، تامين اجناس و يا نحوه اجراي فعاليت ها برا اينده كارفرما بوده پس از ام

و در چنين مواردي ، پيمانكار بدون دريافت هزينه اضـــافي موظف به رعايت دســـتورات كتبي نماينده كارفرما خواهد 

  بود.

صورت -د شد ، آن فعاليت به  صه پيمان ( جلد اول) ذكر نگرديده با صورت لزوم انجام فعاليتي كه در مدارك مناق در 

  الطرفين موضوع حل و فصل گردد . يرفرما ارائه گردد تا با روش توافق ومرضپيشنهاد و مكتوب به نماينده كا

روشهاي اجرايي مورد نياز از قبيل "مطابق برنامه زمان بندي"پيمانكار بايد در طول اجراي پروژه و زمانهاي مناسب -ه

همچنين فاصله زماني و روشهاي جوشكاري، روش آزمون هيدرواستاتيك ، آزمون پوشش عايق و روش تزريق گاز ، 

  كارفرما اجرانمايد. تاييديهبه نماينده كارفرما ارائه و پس از اخذمناسب جهت تواتر عمليات اجرايي را پيشنهاد و

پيمانكار بايد داراي كليه امكانات تخصــصــي در زمينه هاي ادوات، تاســيســات ، ماشــين آالت و منابع انســاني براي -و

ـــوع پر ـــار قوي و كليه ادوات و اجراي كامل و بدون نقص موض وژه و احداث و راه اندازي خطوط لوله انتقال گاز فش

تاســيســات اصــلي و جانبي آن باشــد و از اين رو پس از عقد قرارداد ادعاي هيچگونه عجز و غبن كمبودي از پيمانكار 

  پذيرفته نخواهد شد.
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  تعاريف : -٣

ر قوي ، جلد دوم پيمانها تعاريف مفهومي ذيل مورد در كتابچه مشــخصــات فني ســاختمان خطوط لوله انتقال گاز فشــا

  استفاده و استناد قرار گرفته است.

ــت  و اجراي عمليات كارفرما: ــاء كننده پيمان اس ــركت ملي گاز ايران كه يك طرف امض ــت از ش كارفرما عبارت اس

ـــينان و يا نمايندگان كارفرما در چ ـــوع پيمان را به پيمانكار واگذار مي نمايد. جانش ارچوب مفاد پيمان در حكم موض

سط  شوند تو شخص حقيقي يا حقوقي ) كه جايگزين كارفرما مي شينان كارفرما (اعم از  شوند. جان سوب مي كارفرما مح

  به پيمانكار  ابالغ مي گردد. "شركت ملي گاز ايران كتبا

ضوع پيمانكار: ضاء كننده پيمان بوده و اجراي تعهدات مو صي حقيقي يا حقوقي كه طرف ديگر ام شخ ست از  عبارت ا

  پيمان را بعهده گرفته است. 

كه به منظور نظارت بر حسن اجراي عمليات موضوع پيمان و  حقوقي ياحقيقي  است اعم از شخصي نماينده كارفرما:

  ز طرف كارفرما تعيين مي گردد.امور مربوط به آن طبق شرايط خصوصي پيمان ا

  عمليات ساختماني  محدودهاطالق مي شود كه شامل حريم اختصاصي و  معبريمسير خط لوله به  مسير خط لوله :

و عمليات اجرايي مربوطه براساس مدارك و نقشه هاي مندرج در باشدمي( براساس مقررات حريم شركت ملي گاز ) 

  اين كتابچه در آن انجام مي پذيرد. پيمان و مطابق مشخصات قيد شده در

مسير خط لوله اطالق مي شود كه به  طرفيندرحريم اختصاصي واز  بيش به محدوده اي محدوده عمليات ساختمان :

مجاز  فاصله  و  ،و قطر لوله ) ، تپه ماهورمتناسب با بافت منطقه ( كوهستاني (R.O.W)احداث حريم اختصاصي منظور 

  تحصيل مي گردد .براي ريختن خاكهاي حاصل از احداث حريم اختصاصي  

نيازهاي  منظور تأمين  به   الزم كه  و عمق  به عرض ، طول  نواري است از سطح زمين : (R.O.W)صياختصا  حريم

ن يقطر لوله تعي  متناسب با شركت تحصيل مي گردد . عرض اين نوار  توسط  لوله گاز   خطوط و عملياتي  اجرايي 

 .مي شود

) جهت عمليات اجرا ، بهره برداري و تعميرات مورد استفاده ١-٣حريم اختصاصي (شكل  :ساختار حريم اختصاصي 

قرار مي گيرد و به دو قسمت ذيل تقسيم مي شود . هر گونه دخل و تصرف و انتفاع توسط اشخاص حقيقي و حقوقي 

  حريم ممنوع است .بدون اجازه كتبي و قبلي شركت در اين 
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اين قسمت محل تردد ، جابجايي و عمليات ماشين آالت و ابزار اجرا و نگهداري خط انتقال گاز  : نوار ( باند ) فعال

  . مورد استفاده قرار مي گيرد) R.O.Wحريم اختصاصي( بوده و به عنوان جاده سرويس

ه عنوان محل ريختن خاك حاصل از حفاري كانال و اين قسمت در زمان اجرا و تعميرات ب : نوار ( باند ) غير فعال

  عمليات مشابه مورد استفاده قرار مي گيرد .

در زمان اجراي خط انتقال گاز ، زمين مورد نياز جهت ريختن خاك حاصل از مسير سازي در طرفين حريم  :تبصره

  اختصاصي با توجه به شرايط و ساختار مسير و نياز عمليات اجرايي ، تحصيل و مورد استفاده قرار مي گيرد .  

ريم اختصاصي از جاده هاي اصلي و متر كه براي دسترسي به ح ٥مسيري است به عرض حداكثر  راههاي دسترسي:

  يا محل هاي خاص، و همچنين دسترسي به نقاط صعب العبور كه در طول مسير خط لوله احداث مي شود.

متر كه به منظور تردد تجهيزات و ماشين  ٥معبري است در داخل حريم اختصاصي به عرض حداكثر  جاده سرويس :

با خودروي دو ديفرانســيل قابليت تردد كه گردد احداث اي بگونهدبايمي شــود و  احداثآالت در زمان بهره برداري 

  در چهار فصل را دارا باشد .

از محدوده عمليات   اعم  گاز لوله   خط  پروژه  اجراي نياز جهت   مورد  زمينهاي تملك  يا   خريد  تحصيل اراضي :

  تاسيسات در حريم خط لوله مي باشد.ساير و شير بين راهي خط لوله و محدوده ايستگاههاي ساختماني 

  استانداردها و مراجع : -٤

ستانداردهاي ذيل،  شارقوي) جلد دوم پيمانها ا ساختمان خطوط لوله انتقال گاز ( ف صات فني  شخ در مجموعه كتابچه م

  مورد استفاده قرار گرفته اند، كه جزء الينفك اين مشخصات و قرارداد پروژه تلقي مي گردد .

ده از  اســـتاندارد هاي چاپ جديدتر بجاي اســـتانداردهاي فوق الذكر باهماهنگي وتاييد كارفرما بال مانع : اســـتفانكته

  است .

Gas transmission and distribution 2012 Edition ANSI/ASME B 31.8 1. 

Pipeline transportation system for 

hydrocarbons and other liquid 

2012 Edition ANS/ASME B 31.4 2. 

Pipe flanges and flange fittings 2013 Edition ANSI/ASME B 16.5 3. 
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Factory made wrought butt 

welding fittings 

2007 Edition ANSI/ASME B 16.9 

 

4. 

Specification for pipeline valves 2012 Edition API 6 D 5. 

Welding of pipeline and related  

Acilities 

2013  Edition API 1104 6. 

Specification for high test 

wrought butt welding fittings 

2004 Edition MSS- SP75 7. 

Pipeline flanges 2010  Edition MSS-SP44 8. 

Specification for low alloy steel 

electrodes for shielded metal arc 

welding 

2006 Edition AWS A5.5 9. 

Petroleum and natural gas 

Industries , external coating for 

buried pipeline transportation 

system 

2014 Edition ISO  21809-2 10. 

Preparation of steel substrates 

application or paints and related 

products – specification for 

metallic blast – cleaning abrasive 

1997 Edition ISO 11124,(1-4) 11. 

 

Preparation of Steel Substrates 

Before Application of Paints and 

Related Products– Tests for the 

Assessment of Surface –Part 6: 

Extraction of Soluble 

Contaminants 

 

2006 Edition ISO 8502-6 12. 

Preparation of Steel Substrates 

Before Application of Paints and 

1998 Edition ISO 8502-9 13. 
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Related Products - Tests for the 

Assessment – Part 9: Field 

Method for the Conductometric 

Determination 

 

Amd 1 Preparation of Steel 

Substrates Before Application of 

Paints and Related Products - 

Surface Roughness 

Characteristics of Blast-Cleaned 

Steel Substrat 
 

1995 Edition ISO 8503-1 14. 

Code of practice for pipelines – 

steel pipelines on land 

2015 Edition BS 8010-1 15. 

Pipeline transportation systems 2009 Edition ISO 13623 16. 

Anchor flange standard 1388 Edition IGS – M-PL – 027 17. 

 

Hot Applied Modified Bituminous 

Tape for the Corrosion Protection 

of Field Joints and Repair 

 

1393 Edition IGS-M-TP-014-8 18. 

3-Layer Polyethylene Coating 

System 

2016  Edition IGS-C-TP-010(1) 19. 

External Liquid Polyurethane  

Coating for Rehabilitation and 

Repair of Buried Steel Pipelines , 

Coating of Field joints , Buried 

Steel Pipings and New Coating 

of Valves 

1394 Edition IGS-C-TP-020(2) 20. 

Modified bitumen enamel coating 

system for line pipe 

1391  Edition IGS-M-TP-016 21. 
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High temp.  heat shrinkable 

sleeve for service temp.  up to 

800C 

2016  Edition IGS-M-TP-014-3(2) 22. 

Heat shrinkable sleeve sys. 

Service  temp up to 600C 

2016  Edition IGS-M-TP-014-6(1) 23. 

Heat shrinkable sleeve for temp 

up to 500C 

2016  Edition IGS-M-TP-014-7(1) 24. 

Polymer bitumen membrane 1378 Edition IGS-M-TP-014-2-A 25. 

3 ply co –extruded plastic tape 

field joint and rehabilitation of 

steel pipe line 

1387 Edition IGS-M-TP-014-2-C 26. 

Hand applied tape (hot) 1389 Edition IGS-M-TP-014-5 27. 

 .Edition IGS-C-SF-015(4) 28 1393 مقررات حريم خطوط لوله گاز

Cold-Applied Outer-Layer Tape 

 for Buried Steel Pipelines 

1388 Edition IGS-M-TP-025 29. 

External Dual Layer Fusion  

Bonded Epoxy Coating for Line 

Pipe 

1391 Edition IGS-M-TP-026 30. 

External Liquid Epoxy Coating for 

Rehabilitation and Repair of  

Buried Steel Pipelines, Bends, 

Field Joints,Valves and Fittings 

1392 Edition IGS-M-TP-027 31. 

Insolating joint specification 2017 Edition IGS – M-PL – 006(3) 32. 

Code of Practice for Purging of 

Gas Pipelines – Part 1 : 

Transmission Pipeline 

1390Edition IGS-C-PL-013-1(0) 33. 
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SMLS/HFW Carbon Steel Pipes, 

Grade B, Sizes : 1/2 to 4 inch 

1392 Edition IGS-M-PL-001-1(0) 34. 

SMLS/HFW/SAWL/SAWH 

Carbon Steel Pipes, Grade B to 

X 80, Sizes : 6 to 56 inch 

2016  Edition IGS-M-PL-001-2(1) 35. 

Loading/Handeling and Storage 

of externally coated pipes 

1392 Edition IGS-C-PL-001-1(0) 36. 

Hand-applied petrolatum tape 

and primer 

1386 Edition IPS-M-TP-317 37. 

Welding of transportation pipeline 1386 Edition IPS-C-PI-270 38. 

Onshore of transportation 

pipeline 

1386 Edition IPS-E-PI-140 39. 

Test method for indication oil of 

water in compressed air  

2012 Edition ASTM D 4285 40. 

Field measurement of surface 

profile of abrasive blast cleaned 

steel surfaces using a replica 

tape 

 

 

2002 Edition NACE 0287 41. 
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  فصل دوم

  

  

  مسير خط لوله

  

  

  صفحه  عنوان  

  ١٤  پياده كردن مسير   -١

  ١٤  روشهاي اجرايي عمليات مختلف در مسير پروژه  -٢

  ١٥  په ماهور و كوهستاني تحريم اختصاصي در مناطق   -٣

  ١٥  حريم اختصاصي در مناطق دشت و مسطح  -٤

  ١٥  تپه ماهور و كوهستاني  ساختماني در مناطقعمليات  حريم  -٥

  ١٥  راههاي دسترسي   -٦

  ١٦  تسطيح   -٧

  ١٨  جاده سرويس   -٨
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  اجراي مسير خط لوله

  

  پياده كردن مسير  -١

) R&P(تفصيلي طراحي 1/10000مسيرخط لوله براي انجام تحصيل اراضي و شروع عمليات اجرائي براساس نقشه هاي 

انجام  1/2000و بدنبال برداشت اوليه با مقياس پروژه موضوع پيمان توسط پيمانكار عالمت گذاري و تثبيت مي گردد

درصورت پيشنهاد .رسدايي به تائيد نماينده كارفرما ميهاي عرضي مورد نياز تهيه و براي شروع عمليات اجرو پروفيل

  :رعايت گردد دپيمانكار مبني بر تغيير مسير در نقشه هاي اوليه به دليل برخورد با موانع اجرائي موارد ذيل باي

  جهت تائيد نماينده كارفرما توسط پيمانكار تهيه و ارائه گردد. بايدنقشه تغيير مسير  -١

  گردد.گذاري ميمسير بوسيله نقشه بردار پيمانكار عالمتمحل دقيق تغيير  -٢

  به نماينده كارفرما ارائه گردد. اقتصادي ) تغيير مسير از طرف پيمانكار نقشه برداري و كتباً –داليل توجيهي (فني  -٣

پيشنهادي و مسير بندي خاك و هزينه اجراي مسير ، طبقهخاكي(اعم از طول ، حجم عمليات كليه اطالعات الزم  -٤

  .ارائه گردد يدجهت تصميم گيري نماينده كارفرما باها با ارائه گزارش)اصلي طبق نقشه

  درصورت تائيد تغيير مسير توسط نماينده كارفرما هيچگونه تغييرات ديگري از سوي پيمانكار مجازنمي باشد. -٥

  روشهاي اجرائي عمليات مختلف در مسير  خط لوله  -٢

ف است در اجراي كليه عمليات مختلف پيمان بهترين روشهاي اجرائي منطبق با نقشه ها و دستورالعمل پيمانكار موظ

هاي مندرج در مدارك پيمان كه متضمن رعايت كليه نكات فني ، بهداشت ، ايمني و محيط زيست باشد را انتخاب 

براساس  ديا تاسيسات زيرزميني پيمانكار باينموده و مطابق مفاد پيمان به كار برد.درموارد برخورد با موانع آشكار و 

گاز منضم به پيمان ( پس  شركتاستاندارد  هاينقشه طبقصورت عدم وجود و درمندرج در مدارك پيمان نقشه هاي 

و يا مستحدثات جديد در حريم  عمل نمايد.درصورت برخورد با هرگونه موانع زيرزمينياز تائيد نماينده كارفرما )

كه در نقشه هاي اوليه مسير مشخص نگرديده مراتب بايد توسط پيمانكار به نماينده كارفرما اطالع  ايمني خط لوله 

داده شود و قبل از انجام هرگونه عملياتي ، نقشه هاي كارگاهي نحوه عبور خط لوله از مانع مزبور ، جهت اخذ تائيديه 

ان اجراي مسير خط لوله با توجه به محور لوله زواياي در زمپيمانكار موظف است  نماينده كارفرما تهيه و ارائه گردد.

محور مسير همچنين نبايد ها قرار گيرد بيني نموده به نحوي كه كانال خط لوله در كنار ترانشهافقي و عمودي را پيش

  .لوله در طول كمتر از دو كيلومتر جابجا گردد



  IGS-C-PL-100 (2) ١٣٩٦ مهر شركت ملي گاز ايران

  

١٥ 

  

  حريم اختصاصي در مناطق تپه ماهور و كوهستاني -٣

به قسمتي از محدوده عمليات ساختماني گفته ميشود كه در مناطق تپه ماهور و كوهستاني )  R.O.Wاختصاصي (حريم 

  ه مينمايد.ژالت وتجهيزات پروآلوله گذاري و تردد ماشين ، ن را تسطيح نموده و اماده حفر كانال آپيمانكار 

  حريم اختصاصي در مناطق دشت و مسطح -٤

مليات عمحدوده  و همواره برابر با عرضرمناطق دشت و مسطح متناسب با قطر لوله)دR.O.W(يعرض حريم اختصاص

 عرضو پيمانكار موظف است عمليات مختلف اجرايي خود را در اين  گرددحصيل اراضي ت بايدكه  ساختماني ميباشد

  .)باشدمي  مقررات حريم شركت ملي گاز ايران(عرض حريم اختصاصي مطابق مفاد مندرج در  انجام دهد.

هاي با شيب و كوهستاني (سنگي) و زمين (باغها)عرض حريم اختصاصي در موارد برخورد با مناطق جنگلي–١تبصره 

مقررات حريم شركت  پذيرد مطابقبه سختي صورت ميو نصب درصد) كه انجام عمليات ساختماني  ١٥طولي (بيش از 

  حمل گردد. به خارج از حريم اختصاصي دبايحاصل از حفر كانال  هاي مازاد خواهد بود و خاكملي گاز ايران 

اراضي تحصيل  آنباشد  نياز حريم  اختصاصيهرگاه و به هرعلتي با تائيد نماينده كارفرما به عرضي بيش از  -٢تبصره 

  خواهد شد.

  ساختماني در مناطق تپه ماهوري و كوهستاني عملياتحريم -٥

منظور دستيابي به عرض مورد نياز (متناسب با قطر لوله) با در نظر ه لوله كه ب اي است در طول مسير خطمحدوده

برداري و تأمين جهت حفظ و پايداري آنها در دوره اجرا ، بهره ها در دو طرف حريم اختصاصيفتن شيب ترانشهگر

 كمتر از عرض محدودهاين مناطق همواره  گردد. بديهي است عرض حريم اختصاصي درايمني الزم احداث و ايجاد مي

جهت پايداري شيب ترانشه تحصيل اراضي گردد. بايد  باشد و عرض محدوده عمليا ت ساختمانيساختماني ميعمليات 

هاي موظف است نسبت به احداث برمها در مناطق تپه ماهوري و كوهستاني و متناسب با جنس زمين پيمانكار 

(BERMS)  اقدام نمايد.مورد تاييد نماينده كارفرما مورد نياز برابر روش  

 راههاي دسترسي  -٦

از جاده هــاي عمــومي مطابق  بايدبراي رسيدن به محدوده عمليات ساختماني و انتقال ماشين آالت و ساير تجهيزات 

ستفاده گردد.پيمانكار براي  شور ا شين آالت خودخودسهولت كارمقررات جاري ك هر جا كه  ويا انتقال تجهيزات وما

ـــائي از جاده هاي عمومي به  حريم اختصاصي به عنوان راه دسترسي با هزينه خود  ــــ الزم باشد مي تواند موقتًا راههـ

ضي از اين راههاي  صورت تائيد نماينده دايجاد نمايدچنانچه بع شد ،  در  سي در آينده مورد نياز بهره برداري با ستر
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ستفاده  ضي راههاي مذكور  ،ر زمان بهره برداريداز اين راههاكارفرما مبني بر ا صيل ارا سط كارفرماتح صورت مي تو

راههاي دسترسي در موارد زير و باشد.در غير اينصورت تحصيل اراضي آن راهها بعهده و هزينه پيمانكار ميوپذيرد

  كارفرما شود. توسط پيمانكار احداث گرديده و تحويل  بايددر اسناد پيمان و با شرايط مندرج در صورت پيش بيني 

  و راه آهن و بزرگ راهها. ها راه دسترسي از جاده هاي عمومي به طرفين تقاطع حريم اختصاصي با رودخانـه  -الف

ـــاني با شيب بيش از بيست و دو  مكاناال راه دسترسي حتي  -ب  در مجاورت حريم اختصاصي در زمينهاي كوهستـ

  ) درصد. ٢٢(

از جاده هاي عمومي به شــيرهاي بين راهي و ديگر تاســيســات شــركت ملي  ( كوتاهترين مســير)راه دســترســي -ج 

ـــات راههاي دسترسي آن است كه با مصالح زمين  مي قابل تردد با ماشين دو ديفرانسيلاست وگاز ــــ باشد. مشخصـ

ودري محل خود احداث و پس از تسطيح و كثرت تردد ايجاد مي گردند و در محلهائي كه زمين آنها باتالقي يا زمين پ

دو در چهار فصــل با ماشــين امكان ترددكه  دگرد احداث با مصــالحي از قبيل مخلوط يا شــن به طوري دمي باشــد باي

  باشد. ميسرديفرانسيل 

 تسطيح  -٧

با ماشين آالت مربوطه خاكبرداري و  دبايوحريم اختصاصي پس از تحصيل اراضي در اختيار پيمانكار گذاشته مي شود

تســطيح گردد بطوريكه خاك نباتي برداشــته شــده و با هماهنگي ســازمانهاي ذيربط در صــورت وجود گياه بوته كني 

از زمين هاي مجاور گودتر شود به طوريكه آب باران  دگرديده و درختهــــــا قطع و ريشه كني شـــوند. اين حريم نباي

ــده و مانع تر ــطيح در در آن جمع ش ــل از خاكبرداري و تس ــناد دد گردد . نحوه انتقال و دپوي خاكهاي حاص پيمان اس

 مشخص مي گردد .

ـــاي آب كشاورزي را كه ضمن عمليات تسطيح -١-٧ ـــرهـ ـــريبو احداث مسير پيمانكار موظف است مسيـ مي  تخـ

ن اجـراي پروژه و پس ازآن گردند بازسازي و لوله گذاري نمايد بطوريكه آب كشــاورزي و تردد ماشين آالت ضمـ

  نيز برقرار باشد.

رعايت مفاد فصل چهار سنگينياز به استفاده از مواد منفجره جهت احداث حريم اختصاصي درمناطق درصورت-٢-٧

  . مي باشداين مشخصات و ساير مقررات مربوطه از سوي پيمانكار الزامي 

ـــت -٣-٧ ـــات زيرزميني از قبيل خطوط انتقال پيمانكار موظف اس اقدامات الزم به منظور حفظ و نگهداري تأســـيس

قرار  عمليات ساختماني محدودهدر گاز،نفت ، آب ،برق و مخابرات ( قبل از تسطيح و عبور ماشين آالت سنگين ) كه 

  بعمل آورد . داشته  و با خط انتقال گاز تالقي دارد را
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را چنان تســطيح نمايد كه حفاري كانال و لوله گذاري در آن با  يم اختصــاصــيحرپيمانكار موظف اســت ســطح -٤-٧

  توجه به مشخصات مربوطه امكان پذير باشد.

  )  مي باشد. % ٢٢بيست و دو ( حريم اختصاصيحداكثر شيب طولي -٥-٧

ـــا مشخص گرديده است  -٦-٧ ـــد كه در نقشه هـ ــــ در  اختصاصي حريمدر محلهاي كوهستاني و نواحي با شيب تنـ

  احداث مي گردد، در اين صورت پيمانكار موظف است :  %٣٠) متري با شيب ٥٠٠قطعات حداكثر پانصد (

  %)احداث نمايد.  ٢٢دستـرسي باشيب طولي حداكثـر  ( راههاي  عمليات ساختماني محدودهدر مجــاورت -الف

 ما برساند.فوق را قبل از احداث به تائيد نماينده كارفربند دسترسي راههاي  مسير–ب 

  به منزله جاده سرويس مي باشد. مذكور دسترسي راههاي در اينگونه موارد  -٣تبصره

ـــاختماني  محدودهخاكبرداري عرض  -٧-٧ ـــله  بايدعمليات س از به نحوي انجام گيرد كه شـــيب هاي مقطعي حاص

مورد محل يا سنگ درو تي خاك يثبتبه شيب  جنس زمينعمليات ساختماني با توجه به  محدودهدر طرفين ها ترانشه

 .برسد اجرا 

) شيب %٥/١چنان تسطيح شود كه از محور لوله به طرفين حداقل يك و نيم درصد ( دباي حريم اختصاصيسطح -٨-٧

  عرضي داشته باشد.

ـــرض اضافه به  لوله در حريم اختصاصي موجودهرگاه خط لوله احداثي دومين خط -٩-٧ باشد پيمانكار ابتدا سطح عـ

لوله موجود را تســطيح نموده و براي انجام عمليات اجرائي از جاده ســرويس موجود اســتفاده  خط حريم اختصــاصــي

شين  ســـــت كليه تدابير ايمني الزم رابه عمل آورد، و به هيچ عنوان ما خواهد نمود. در اينگونه موارد پيمانكارموظف ا

ار مسئول هرگونه خسارات احتمالي از اين آالت سنگين ساختماني خود را از روي خط لوله موجود عبور ندهد. پيمانك

  جاده سرويس قبلي را مطابق مشخصات مربوط به آن بازسازي نمايد.  دبابت مي باشد. پس از پايان عمليات مي باي

باشد شيب عرضي باند آن به طرف خط لوله  اختصاصي حريمهرگاه خط لوله احداثي دومين خط لوله در سطح -١٠-٧

ك طرف و در ي حريم اختصاصيموجود خواهد بود بطوريكه شيب عرضي دو خط لوله (قديم وجديد) در حد واسط 

گردد و در اولين تقاطع با نكه موجب تخريب آن  گرفتهقرار  حريم اختصاصيدر  انجام شدهريزي) ريزي (شنمخلوط

 .لقعر دره هدايت گردداآبروهاي موجود به سمت خط

و به  دبا خاكهاي حاصله از خاكبرداري به منظور رعايت شيب طولي و يا عرضي پر گردنبايد  حريم اختصاصي-١١-٧

  به صورت زمين طبيعي  باشد . بايد عبارت ديگر كل مسير اختصاصي 
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ــطيح  يپيمانكار موظف اســت پس از اتمام عمليات ســاختمان -١٢-٧ ــي را تس باند فعال و غير فعال حريم اختصــاص

  (گريد) نموده و شيب مناسب به طرفين ايجاد نمايد.

 جاده سرويس -٨

در جهت خارج باند فعال و شيب طولي  %٥/١با شيب عرضي متر  ٥به عرض  حريم اختصاصيمعبري است در داخل 

صي خط لوله  صا شيب مجاز حريم اخت سب با  اين معبر در اثر تردد  .گرددمي خط لوله واقع  در يكي از طرفينو متنا

آالت و تجهيزات اجراي عمليات مختلف پروژه در سطح حريم اختصاصي فشرده شده به طوريكه پس از اتمام ماشين

سطيح "مجددامعبر فوق را بايد پروژه پيمانكار  سب  نمايد.ت نـــــوع و يا از  نبودهدر محلهايي كه جنس زمين معبر منا

هاي آبراهه باكه معبر با مصالح مناسب ساخته شود و در محلهائي  يدباشد آن قسمت از معبر با مي باتالقي پودري و يا

صلي و يا رودخانه سرويسبايد  ها تالقي داردف صل تا كنار ديواره آبراههه ب سطح جاده  فصلي  منظور تردد در چهار ف

ـــنگ فرش گردد (آبيا رودخانه راي بتوني (كالورت) امكان تردد فراهم گردد. در محل نما) و يا با اجراي مجها س

سير خط لوله با اينگونه آبراهه شه احداث ميتقاطع م سير آبراههگردد پيمانكار موظف اها كه تران ها را بنحوي ست م

ـــمت دره و يا محل احداث ـــل كند كه به س ـــب هدايت گردد و امكان تردد چهار فص ـــط خودروي دو هاي مناس توس

  فراهم نمايد. را ديفرانسيل 

عبور  امكانبصورتي كه  سنگ فرش يا پلبه منظور استفاده از مصالح مناسب در جاده سرويس و يا احداث  :٤هتبصر

ســت نوع مصــالح و نحوه اجرا مطابق نقشــه ها و ا از رودخانه/ مســيل از طريق جاده ســرويس امكان پذير باشــد الزم

  پيمان صورت پذيرد.اسناد مدارك مندرج در 
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  فصل سوم

  

  

  حمل و نقل و انبار كردن مصالح و اجناس 

  

  

  صفحه  عنوان   

  ٢٠  حمل و نقل   -١

  ٢٠  انبار كردن  -٢

  

  

  

  

  

 

  



  IGS-C-PL-100 (2) ١٣٩٦ مهر شركت ملي گاز ايران

  

٢٠ 

  

 حمل و نقل -١

باالزامات و شـــرايط -١-١ با پوشـــش خارجي مطابق  بارش لوله ها  بارگيري ، جابجايي و ان به  تمامي موارد مرتبط 

  انجام خواهد گرفت.IGS-C-PL-001(0)انبارش لوله ها با پوشش خارجي به شمارهدستورالعمل بارگيري،جابجايي و 

صورت لزوم -١-٢ شده با ياه لولهدر  شش   بايد در هنگام حملFBEعايق  ستورالعمل كارخانه پو بطور  موقت طبق د

  .سيب ديدن عايق اطمينان حاصل گرددآازعدم  پوشانيده شده تا 

 )فصل سيزدهم( ١٠انبارش و نگهداري كاالها در انبار هاي موقت پروژه ها  طبق دستورالعمل پيوست تهيه ، -٢

  .توسط پيمانكار تهيه و پس از تاييد كارفرما قابل بهره برداري خواهد بود

سب با اجناس مختلف پروژه را احداث نمايد. اين انبار-١-٢ ست انبارهاي مورد احتياج و متنا  دها بايپيمانكار موظف ا

ــالح مورد بازديد و تائيد  ــروع  نماينده كارفرما قبل از حمل مص ــالح منوط به آماده قرار گيرد. ش حمل و نگهداري مص

  بودن انبارها مي باشد. 

ـر مسيل يا آبهــاي فصلي قرار  بايدمين انبار لوله ها ز -٢-٢ حتي االمكان در مجاورت راههاي عمومي بوده و در مسي

  نگرفته و باتالقي نباشد. 

درزهاي طولي لوله بايد به طريقي قرار گيرند كه محل درز ، ي بدون پوششدر موقع حمل و انبار نمودن لوله ها-٢-٣

شكيل دهد. در هيچ حالتي درز طولي لوله نبايد در درجه ب ٤٥تحت حداقل تنش قرار گرفته و زاويه اي حدود  ا قائم ت

 تماس با لوله مجاور باشد. 

ـه روي تراورس چوبي قرار  بايدبراي انبار كردن اتصاالت و شيرآالت در فضاي باز  -٢-٤ آنها را با جعبه هاي مربوط

 داده و به وسيله برزنت يا پالستيك پوشيده شود. 

ي محصور و سرپوشيده در انبارها دقابل پوشاندن در مقابل نفوذ آب و باران نباشد، بايپروژه كه ساير اجناس -٢-٥

 انبار گردند 

غيرقابل استفـاده تشخيص داده مي شود كارفرما اجناسـي كه در زمـان اجــراي پروژه بر اسـاس نظر نماينـده -٢-٦

 .رنگ با دوام نوشته شودوروي آنها علت عدم استفاده با در يك انبار مازاد نگهداري شوند.

ست روش مناسببه دليه اجناس بايك -٢-٧ سازنده كاال يا ا شده به  نگهداري  آنبه  ندارد مربوطاو طبق دستورالعمل 

شده ،رؤيتطوري كه قابل  ست همواره اطالعات روزمره از اجناس انبار  شند. پيمانكار موظف ا شمارش با سي و  بازر

با تاريخ و آمار و محلي كه اجناس جهت استفاده خارج يا وارد شده نامه سالمت آنهاگواهيتحت كنترل خود را همراه 
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در دسترس  كارفرمادر اختيار داشته باشد. اين آمار و مدارك بايد كامالً واضح بوده و در صورت درخواست نماينده 

  قرار گيرند. 

  در محل مناســب و خشــك و ســرپوشــيده مطابق دســتورالعمل ســازنده نگهداري شــوند به دنوارهاي عايقي باي -٢-٨

  متر از سطح زمين قرار گيرند و هيچگونه ابزارآالت ديگري بر روي آنها قرار داده نشود. ٥/١اي كه حداكثر  صورتي

 برگه  مطابق دستورالعمل سازنده كاال و در موارد ذيربط مطابق با بايدنحوه نگهداري و انبار كردن كاالها -٢-٩

  .و... )) كاالي مربوطه ا نجام پذيرد از قبيل : ( درجه حرارت محل ، شرايط جوي M S D Sطالعات ايمني (ا

ر (د.ودش توسط پيمانكار حفظودر پوش طرفين شيرها بايد تا زمان استفاده در پروژه در محل خود روي شير-٢-١٠

كه شيرهاي وارد به كارگاه درپوش نداشته باشد پيمانكار موظف است با پالستيك، طرفين ورودي شير را  ورتيص

  .)پوشش دهد به نحوي كه از ورود گرد و غبار و آب بداخل شير جلوگيري بعمل آيد

به گونه  دمي باشند باينگهداري و انباركردن شير آالت ، اتصاالت و فلنج ها كه داراي لبه ماشين كاري شده  -٢-١١

ــالح با ــد. نگهداري اين گونه مص ــته باش ــالح نداش ــاير مص ــي با زمين و يا س ــد كه هيچگونه تماس در محل  يداي باش

با بايد هاي ماشــين كاري شــدهســرپوشــيده و مناســب باشــد و از تماس با ســطح زمين جلوگيري بعمل آيدضــمناً لبه

  پالستيك و يا تخته سه اليي محافظت گردد.

ــوابط منعكس در  -٢-١٢ ــاس ض ــيميايي براس ــكه هاي روغن ، گريس ، متانول و مواد ش انبار نمودن و نگهداري بش

  شرايط خصوصي خواهد بود .
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  فصل چهارم

  

  

  حفر كانال 

  

  

  صفحه  عنوان   

  ٢٣  حفر كانال   
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  حفر كانال-١

  پيمانكار موظف است كليه ماشين آالت مورد نياز حفاري را در اختيار داشته باشد. -١

برداشت   1/2000هايبراساس نقشه كه حريم اختصاصيمحور خط لوله را در آن قسمت از عرض  دپيمانكار باي -٢

ـــده  اوليه ـــت را در نظر گرفته ش ـــروع عمليات حفاري به دو طرف كانال رااحياء نموده و اس گچ ريزي نمايد. نقطه ش

  تعيين خواهد شد.نماينده كارفرما پيشنهاد پيمانكار و تائيد 

ـايصورتيكه كانال در -٣ ـ در صورت وجود و تائيد نماينده كارفرما با انفجار با سنگي عبور نمايد حفاري آن  از زمينه

  صورت مي پذيرد.پذير با چكش هيدروليكي و رعايت كليه نكات ايمني مناطق مسكوني يا تأسيسات آسيب

ـــانتيمتر و حداقل عمق كانال در ٤٠برابر قطر لوله به عالوه چهل (در حالت كلي و عمومي حداقل عرض كانال  -٤ ) س

 زمينهاي مختلف به شرح ذيل مي باشد.

 )سانتيمتر١٣٠( سيقطر لوله به عالوه يكصد و سطحمدر زمينهاي  -الف

 ) سانتيمتر ١١٠قطر لوله به عالوه يكصد و ده ( منطقه تپه ماهوريزمينهاي  -ب  

  ) سانتيمتر٨٠قطر لوله به عالوه هشتاد (سخت (انفجاري) سنگي كوهستاني مناطق–ج 

 با تائيد كارفرمابيشـــتري را ايجاب نمايد پيمانكارميزان حفاري در برخي مناطق نياز به چنانچه عمليات لوله گذاري 

ست ابع شد. بديهي ا ، اد كانال در محل تقاطع ها از قبيل جاده ها، رودخانه ها، راه آهن ــــــــــموظف به انجام آن مي با

  و غيره طبق نقشه هاي ارائه شده خواهد بود. كانالهاي آب ، لوله هاي آب ، گاز ، نفت 

در زمينهاي سنگي   )كانال كف عرض(  حد اقل عرض كانالدرج در مدارك پيمان تاييد طراح و در صورت  :٥تبصره

بااليي  پوشش خطوط لوله گاز دار ريسك حفاري براي تعميرات  عمليات  كه در طول دوره بهر برداري(كوهستاني /

  شود. مي در نظر گرفتهسانتي متر  ١٠٠ بعالوهبرابر  قطر لوله خواهد داشت) 

  . است كانال دوطرف زمين سطح رقوم ومتوسط كانال كف بين ارتفاع كانال،اختالف منظورازعمق: ٦تبصره

و روي بالشتك هاي ساخته شده از خاك نرم چنان حفر گردد كه همواره امكان استقرار لـولـه در وسط  دكانال باي -٥

  گردد ميسر باشد.وارد  بدون آن كه تنشي به لولـهدر بستر كانال 

سير خط لوله از زمينها -٦ ست عبور كند. ي وبا تالقي  يهرگاه م سطح آب زيرزميني در آنها باال حفر ا زمين هايي كه 

ـــروع گردد. در حفر پس از  بالفاصـــلهبه نحوي انجام گيرد كه  دكانال در اين زمينها باي آن عمليات لوله گذاري ش
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و پمپ هاي حائل ها، كفراژ  ري ديوارهاي كانال از قبيل بست ها، كليه وسائل و لوازم نگهدا بايداينگونه موارد همواره 

ـــتفاده گردد. لجن كش و آب  ـــورتيكه پيمانكار بخواهد جهت و غيره آماده بوده كه در زمان احتياج از آنها اس درص

ست آب هاي تخليه شده را حداقل در فاصله ا كاهش سطح آب هاي زيرزميني از پمپ هاي مكنده استفاده نمايد الزم

به زمينهاي كشاورزي لطمه اي محيطي مشكلي نداشته باشد واز نظر زيستو نيز محلي كه  حريم اختصاصيمتري  ٥٠

  انتقال دهد. ننمايدوارد 

به مايشي عمليات حفر چاله هاي آز دشهرها به موانع زيرزميني برخورد نمايد بايريم ال در حــــــچنانچه مسير كان -٧

ستي  سير صورت د سائي عمق دفن جهت تعيين م شنا ضمن عمليات حفاري و  سات زيرزميني انجام گيرد تا در  سي تأ

  كانال خساراتي به تأسيسات وارد نگردد. 

به حفر چاله هاي آزمايشـــي  -٨ كار موظف  مان ـــود پي به موانع غيرقابل عبور برخورد ش نال  ـــمن حفر كا   هرگاه ض

  مي باشد.  نماينده كارفرماتائيد با به منظور تعيين مسير مناسب و قابل عبور 

ـــة  دكانال جداره و كف آن مي باي حفرپس از  -٩ ـــنگ، كلوخ، ريش پرداخت گردد، به طوري كه عاري از هرگونه س

  درختان يا هر گونه شيئي زائد باشد. 

خاكي، جاده هاي خاكي، فاضالبها و غيره ابعاد و نال هاي بتني در تقاطع هائي نظير آبروها، جويبارها، مسيل ها، كا -١٠

ضعيت كانال باي شده  دو و ستانداردهاي ذكر  شه هاي تيپ و يا ا شددر مطابق نق و پس از عبور لوله تقاطع  قرارداد با

ـــورت اوليه خود برگردد. ـــتهاي مذكور به ص ـــهولت ينان از جهت اطم "قبال پيمانكار موظف اس اين    حفاري كانالس

  مجددا عمليات  حفاري و پركردن را تكرار  نمايد.گذاري  لوله زمان در سپس پر نمايد. وحفاري را ها تقاطع

ـــد كه لولة گاز از زير لولة  ددر محل تقاطع لوله گاز با لوله هاي زيرزميني، عمق كانال احداثي باي-١١ به حدي باش

صله اي  شه هاي پيمانموجود با فا صله  مطابق با نق شد. سانتيمتر٩٠نبايد كمتر از عبور نمايد اين فا در مواردي كه  با

عبور  نماينده كارفرماقرار گرفته باشــد با تائيد قطر لوله جديد ســانتي متر به عالوه  ١٨٠بيش از لولة موجود در عمق 

خواســت غالف گذاري بتني دركارفرما  نمايندهلولة گاز از روي لولة موجود امكان پذير مي باشــد. در هر حال چنانچه 

  ملزم به اجراي آن خواهد بود. مطابق مفاد پيمان در اين تقاطع را بنمايد پيمانكار فوالدي  يا

معمول در آن شــرايط متناســب با  ددر تقاطع كانال با هر نوع مســير به منظور عدم قطع جريان آبها و ترافيك باي-١٢

اه موقت به هر نحوي كه جريان آب و عبور و مرور را به طور ايمن گذرگبعد از اخذ مجوز از ســازمان ذيربط ، مســير 

  امكان پذير سازد تعبيه گردد. 

به منظور حفظ امنيت عابران در موقع حفر كانال از كلية عالئم راهنمايي مانند عالئم خطر چراغهاي راهنما و غيره -١٣
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سط نمايندة  ستفاده گردد. در مناطق پر رفت و آمد كه تو شبانه  تعيينكارفرما ا ساعات  شده در  مي گردد كانال حفر 

سب و چراغهاي راهنمائي حفاظت گردد.  دروز باي صارهاي منا سط ح سرع وقت و  داجراي كار اين تقاطع ها بايتو در ا

  در حداقل زمان ممكن انجام شود .

شد. -١٤ ستقرار لوله و خاكريزي روي آن به عهدة پيمانكار مي با شده تا زمان ا صله مابين نگهداري كانال حفاري  فا

تطابق داشـــته  (كلوز كانال روباز)نامه پروژهبا مقادير مندرج در بيمه دبايريزي لوله گذاري و خاكحفاري كانال و لوله

  باشد.

ست پيمانكار و  در زمين طبيعي حفر گردد و دكانال باي-١٥ جهت كاهش حجم تائيد نماينده كارفرماچنانچه به درخوا

با احداث ديوار حائل و خاكريزي ايجاد شده باشد به هيچ عنوان  حريم اختصاصيبخشي از عرض عمليات خاكبرداري

حريم بلكه كانال در بخشـــي از عرض  ،حفر گردد حريم اختصـــاصـــيدر اين بخش از عرض  دكانال لوله گذاري نباي

  حفر خواهد شد كه زمين طبيعي باشد. اختصاصي

  به شرح زير است :  TIE  INابعاد كانال در محل جوشكاري  -١٦

  طول : حداقل پنج متر 

  .اينچ و كمتر قطر لوله بعالوه دو متر ٢٠هاي با قطر و براي لولهعرض : حداقل سه برابر قطر لوله 

  متر زير لوله ٧/٠عمق : حداقل 

ست -١٧ ستاني يا محلپيمانكار موظف ا ست، در زمان حفاري كانال در مناطق كوه سير كاهش يافته ا هايي كه عرض م

ـــي از حفر كانال ـــير را  كل خاك ناش گذاري منتقل و پس از لوله بدون معارض و منع قانوني هاي  و محلبه خارج مس

  .نمايدمجددا به محل پروژه حمل  پر كردن كانال جهت 
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  مفصل پنج

  

  

  ريسه كردن و خم كاري لوله ها 

  

  

  صفحه  عنوان   

  ٢٧  ريسه كردن   -١

  ٢٧  خم كاري  -٢
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 ريسه كردن-١

لوله در طول مسير در كنار كانال با حفظ فاصله مناسبي   منظور از ريسه كردن عبارت است از چيدن شاخه هاي-١-١

لوله ها  ريسه كردن مشخص گرديده است .  (R&P)ضخامتي كه در نقشه هاي  توجه به  از آن ( حداقل يك متر ) با 

 و حفر كانال انجام خواهد گرديد.) R.O.Wحريم اختصاصي (پس از تسطيح 

قبل از شروع ريسه كردن لوله ها نسبت به انجام بندهاي ذيل اقدام و تائيديه آن را جهت پيمانكار موظف است  -٢-١

  نماينده كارفرما دريافت نمايد.انجام عمليات ريسه از 

شش  –الف  ضخامت و گريد و نوع پو سه كردن لوله ها كه در آن طول هر قطعه به تفكيك  ارائه جدول مربوط به ري

  ) مشخص گرديده باشد. R&Pلوله و كيلومتر محل ريسه ، مطابق با نقشه هاي مسير( 

و به تعداد مطابق فصل سوم  دبايكانال حفاري شده  اتبه موازساخت بالشتك از خاك نرم يا سرند شده در كنار و -ب

و يا اينكه با چوب هاي چهار تراش مناسب و گوني به عنوان بالشتك .  شودانجام اشاره شده با توجه به سايز لوله ها 

كمتر از در هر صورت فاصله سطح زمين تا زير لوله پس از استقرار لوله بر روي بالشتك نبايد لوله ها استفاده گردد.

  بچسبد.ها  لوله خارجي پوشش بهو يا  وداثر بارندگي شسته شدر بايد نهابالشتك سانتي متر باشد ٣٠

طول لوله هائي كه پيمانكار مي تواند ريسه نمايد با توجه به برنامة زمانبندي و امكانات اجرائي بسته به اينكه -٣-١

 تعيين شده است.  هعملهاي مربوطلوله با عايق كارگاهي يا بدون عايق باشد در دستورال

قرار داده بالشـــتك  دوبر روي  صـــورتي بر روي بالشـــتكهاي مناســـب (حد اقل هر شـــاخه لولهبه  بايدلوله ها -٤-١

بر روي بالشـــتك هاي  ،راديوگرافي ،عايقكاري و تا قبل از لوله گذاري جوشـــكاري نهاي زمادر شـــود)قرارگيرند كه 

شده ثابت  شخاص پياده  كه ندگيرمي ها به نحوي قرار در محل تقاطع با جادهلوله ها  نند.بماتعبيه  مانع عبور و مرور ا

مشخص  كارفرما نماينده محلهائيكههمچنين در . ممكن باشدو ورود به مسير خط لوله نيز ندو يا ترافيك موتوري نباش

به اين قســـمت در محل مناســـبي در  هاي مربوط محل عبور باز نگهداشـــته شـــود.بديهي اســـت كه لوله بايدمي كنند 

  مجاورت محل مصرف نگهداري خواهد شد.

  خم كاري-٢

پيمانكار موظف است كلية ابزار، وسائل اندازه گيري دقيق، ماشين آالت و نيروي انساني متخصص مورد نياز خم -١-٢

بديهي اســت كه قادر به انجام صــحيح كار باشــد در اختيار داشــته باشــد. نماينده كارفرماتائيد رطبق كاري لوله ها را ب

  برداري انجام شده از موقعيت مورد نظر صورت پذيرد.زواياي خم افقي و عمودي بايد براساس نقشه
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 باو برداشت اوليه از محل مورد نظر مربوطه   ضمن رعايت نقشه استانداردبه ترتيبي خم گردند كه د لوله ها باي-٢-٢

محدب و مقعر (در صفحة قائم)   و كلية خمهاي مطابقت داشته كه نقشه برداري گرديده كانال افقي و عمودي انحناي 

به كف  يكنواختو وزن آن به طور  قرار گيرد آنچنان باشد كه لوله كامالً در وسط و در كف كانال  بايددر خطوط لوله 

  كانال وارد شود به عالوه رعايت عمق معين خاكريز روي لوله ها الزامي مي باشد. 

شيدگي و چروك خوردگي و يا -٣-٢ سرد، يكنواخت و بدون ك ضوي خم كاري موكداً بايد به طور  كاهش قطر و يا بي

سطح مقطع  شه شدن  شود. كلية خمها بايو مطابق زاويه مندرج در نق شعاع ممكن انجام گرفته و با بزرگتري دانجام  ن 

مجاز نمي (MITER)بر فارســي  ســاخت خم به روشمتري ســر لوله مجاز نمي باشــد.  ٢هيچ خمي در فاصــلة كمتر از 

  .باشد

در صــورتيكه لوله هاي تحويلي به پيمانكار داراي پوشــش عايق شــده در كارخانة ســازندة لوله باشــد جهت خم -٤-٢

 كه آسيبي به پوشش لوله وارد نگردد. از ماشين آالت و روشهاي مناسب استفاده گردد ديكاري آنها با

سر لوله طبق با و  هر طول معادل قطر لوله ءدرجه به ازا ٥/١حداكثر درجة خمش لوله ها -٥-٢ صله از  بند  رعايت فا

از  دعرضي در مركز خمش نباي لوله ها در مقطعقطر داخلي پس از اتمام خم كاري حداقل  ضمناًانجام مي شود) ٣-٢(

شد ٥/٩٧ صد قطرداخلي لوله كمتر با صات مذكور تهيه گرديده به راحتي از داخل لولة  صفحه اندازهو  در شخ كه با م

  اي استفاده شود. از خم كارخانه  بايد، حد مجاز در صورت نياز به زواياي خم بيش از  خم شده عبور نمايد.

به گونه اي انجام گيرد كه درز طولي آنها در محور خنثاي خمش لوله بوده و يا حداكثر  دخم كاري لوله ها باي-٦-٢

درجه با آن اختالف داشته باشد در هر صورت فاصلة بين درز طولي دو لولة مجاور در موقع جوشكاري نبايد كمتر  ١٥

  .برابر ضخامت لوله باشد  ١٠از 

 .بتني يا فلزي در تقاطع ها قرار مي گيرند مجاز نمي باشد ايجاد هرگونه خم روي لوله هائيكه در غالف-٧-٢

 شود داده   فوق خم گرديده و غيرقابل مصرف تشخيص قسمتي از لوله كه بر خالف مشخصات مشروحه بايد  -٨-٢

  تعويض گردد. 
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  فصل ششم

  

  

  جوشكاري  

  

  صفحه  عنوان  

  ٣٠  كليات  -١

  ٣١  جوشكاران و كاربران و ارزيابي آنها   -٢

  ٣٣  الكترودها و وايرهاي جوشكاري   -٣

  ٣٣  آماده نمودن سر لوله ها براي جوشكاري   -٤

  ٣٤  پخ زدن سرلوله   -٥

  ٣٤  جفت كردن لوله ها براي جوشكاري   -٦

  ٣٥  روش جوشكاري   -٧

  ٣٨  جوشكاري فلنج ها و اتصاالت   -٨

  ٣٩  تعمير جوشها   -٩

  ٣٩  )DOUBLE JOINTدوبله كردن لوله ها (  -١٠
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 كليات -١

مشخصات جوشكاري منعكس در اين بخش شامل روشهاي جوشكاري ، عمليات جوشكاري لوله ها و اتصاالت ، ابزار 

  و دستگاهها ، اجناس جوشكاري و نيروي انساني متخصص مي باشد.

اس براس (WPS)جوشكاري لوله ها و اتصاالت ، شيرها و اتصاالت نهايي طبق روشهاي مخصوص  روشهايكليه -١-١

، توسط پيمانكار ارائه و به تائيد مقدماتي نماينده كارفرما مي رسد تائيد API 1104و ASME B 31.8 استانداردهاي  

روشهاي  (پشتيباني كننده) ، توسط نماينده كارفرما اعالم مي گردد.PQRنهايي روش مذكور پس از انجام آزمايش 

تاييد رسيده باشد در صورت در برداشتن الزامات خط لوله جديد به PQRجوشكاري تهيه شده قبلي پيمانكار كه با 

  .ميتواند مورد استفاده قرارگيرد

 آن، تصويب مجدد از آن روش(ESSENTIALVARIABLE)ضروريبراي تغييرات در روش جوشكاري يا هر متغير

 PQRانجام آزمايش  الزامي است . در صورتيكه اين تغيير در متغيرهاي ضروري باشد، تصويب مجدد روش نيازمند

  جديد خواهد بود .

با ارائه معرفي نامه  و دفتر فني پروژهكارفرما مجاز خواهند بود در تمام اوقات از كارگاه HSEو بازرسان فني  -١-٢

بازديد نموده و به تمام اطالعات مربوط به جوشكاري ، راديوگرافي ، روش جوشكاري مشروحه در اين مشخصات و 

نگهداري شوند ) دسترسي داشته باشد . بديهي است معرفي بازرسان فني  د( كه در كارگاه بايPQRنتايج آزمايشات 

  كارفرما پيشاپيش توسط مجريان به دستگاه نظارت صورت مي گيرد.

 يا جوش با دستگاه اتوماتيك يا نيمه اتوماتيك(SMAW)دار قوسي دستي با الكترود پوششجوشكاري  -١-٣

GMAW)  ياFCAW و استفاده از سيم جوش ((WIRE) ودرييا سيم جوش توپ(FLUX CORE )  انجام مي شود  

استفاده از ساير روشهاي جوشكاري منوط به ارائه جزئيات كامل روش توسط پيمانكار و تائيد نماينده كارفرما  -١-٤

  مي باشد.

، گيره هاي داخلي يا خارجي ميزان وشو تجهيزات بازرسي جگيريو اندازهدستگاههاي جوشكاري ، لوازم آزمايش -١-٥

و ديگر  (BEVELING)و پخ زدن لوله  ( CUTTING)، دستگاههاي برش  (LINE – UP CLAMPS)كننده سرلوله 

در وضعيت مناسب نگهداري ISO 17662طبق استاندارد دستگاهها بايد از نوع مورد تائيد نماينده كارفرما بوده و 

لوله بايد طوري باشند كه پارگي ، خراش يا فرورفتگي در سطح داخلي يا خارجي لوله شوند.گيره هاي ميزان كننده سر 

  ايجاد نكرده و يا اينكه موجب تراشيدن بدنه لوله نگردد .
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جوش داد .  (BUTT WELD)اينچ و بيشتر را مي توان با روش سرازير يا سرباال به صورت  ٢لوله هاي با قطر  -١-٦

بوده و با  SOCKETاينچ و كمتر توصيه مي گردد كه اتصاالت ، زانو ، سه راه ، تبديل و... از نوع  ٥/١براي قطرهاي 

  جوش شوند . FILLET WELDروش 

جوشكاري  ،در هنگام وزش باد شديديا در هواي برفي ، باراني و  و يا درجه سانتي گراد ٥دماي كمتر از در  -١-٧

كه به تائيد نماينده كارفرما  يمخصوص جوشكارو يا بادگير اشد ، مگر با ايجاد شرايط مناسب مانند چادر مجاز نمي ب

  رسيده باشد.

  مجاز نمي باشد.به هيچ وجه قبل از تائيد نهايي روش جوشكاري ، شروع عمليات جوشكاري  -١-٨

تجهيزات تنفسي مناسب ، دستكش و لباس كليه جوشكاران با توجه به نوع جوشكاري، مجهز به نقاب صورت،  -١-٩

  كار مناسب باشند.

هاي هاي بدني نامناسب و در نتيجه آسيببا توجه به ماهيت عمليات جوشكاري كه فرد را در معرض وضعيت  -١-١٠

آموزشهاي الزم را در مورد وضعيت  پيمانكار دهد الزمست مسئول بهداشت صنعتيعضالني خطرناك قرار مي -اسكلتي

  ارگونوميك به جوشكاران ارائه دهد. بدني

براي كار جوشكاري افرادي با وضعيت سالمتي مناسب انتخاب شوند و ضروري است معاينات شغلي بدو  -١-١١

  اي بر سالمتي فرد بويژه سالمتي دستگاه تنفس وي صحه بگذارد.استخدام يا دوره

سازمان انرژي اتمي براي ه حفاظت در برابر پرتونامدر عمليات پرتونگاري، تمهيدات خاص مطابق با آئين -١-١٢

  جلوگيري از مواجهه فرد با پرتوهاي يونساز در نظر گرفته شود.

  جوشكاران و كاربران و ارزيابي آنها  -٢

  در آزمايش جوشكاري  دكليه جوشكاران يا كاربراني كه در نظر است در پروژه مشغول كار شوند باي-٢-١

مورد ارزيابي قرار گرفته و پس از يا نماينده كارفرماتوسط مراجع ذيصالح  API 1104يا كاربري براساس استاندارد 

يا د داشت . بديهي است صدور كارت از طريق مراجع مورد تائيدنتائيد و ارائه كارت ، مجوز جوشكاري در پروژه خواه

مورد نياز آزمايش از جمله آزمايشات مخرب به  و تجهيزات هاسازي نمونهآمادهكارفرما صورت مي پذيرد.نماينده

  گردد.بيني و انجام مي، پيشهزينه و توسط پيمانكار

ي با گچ يا رنگ مخصوص انجام شده و هر جوشكار بايد شماره اي را كه هنگام بايدعالمت گذاري جوشها  -٢-٢

آزمايش براي او تعيين شده است ، مجاور قسمتي از جوش كه به وسيله خود او انجام شده در ربع باالي لوله يادداشت 
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اگر جوشكار  مجاز است). RAPID TAG(استفاده از كند . در اين راستا استفاده از سمبه هاي فوالدي مجاز نمي باشد 

جوشكار به فرد توسط جوشكار ديگري مورد استفاده قرار گيرد. چنانچه  دبه هر دليل كار را ترك كند، شماره او نباي

شركت نموده و در  ونمجدداً در آزم به منظور جوشكاريهر دليل بيشتر از شش ماه جوشكاري ننمايد، الزم است 

(از نظر الزامات استاندارد) جوشكاراني كه در پروژه هاي مشابهداده خواهد شد .صورت قبولي ، شماره جديدي به او 

ماه از تاريخ آزمون آنها نگذشته باشد ميتوانند مورد استفاده ٦آزمون ومورد تاييد قرارگرفته اند در صورتيكه بيش از 

الزم است كاربران اين دستگاهها براي روشهاي جوشكاري با دستگاههاي جوش اتوماتيك يا نيمه اتوماتيك قرارگيرند.

كارت مخصوص كاربري دستگاههاي جوشكاري را دريافت نمايند. ،مورد ارزيابي قرار گرفته و در صورت موفقيت

براي شروع به كار مورد ارزيابي مجدد دچنانچه به هر دليل كاربري به مدت يكسال با اين دستگاهها كار ننمايد ، باي

رد فوق براي كاربراني كه در پروژه هايي با شرايط مشابه مشغول بكار مي گردند قابل قرار گيرد.همچنين كليه موا

  اعمال مي باشد.

به تائيد نماينده كارفرما  (WPS)قبل از آزمايش جوشكاران يا كاربران بايد صحت روش يا روشهاي جوشكاري  -٢-٣

آن به تشخيص نماينده كارفرما به صورت  بررسي و تاييد انجام شده و WPSرسيده باشد .آزمايش جوشكار براساس 

  تعيين خواهد شد. API 1104يا پرتو نگاري مطابق استاندارد مخرب،  چشمي 

در روش ايجاد نشده است ، نياز  (ESSENTIAL VARIABLES)ماداميكه تغييري تحت عنوان متغيرهاي اساسي   -٢-٤

به تجديد آزمون جوشكاران يا كاربران نمي باشد در صورت انجام تغيير اساسي در روش جوشكاري ، جوشكاران يا 

  كاربران مجددًا مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.

 API 1104دارناساس استا بر مخرب براي آزمايشات  ( COUPONS)نياز   محل برش و تعداد قطعات مورد -٢-٥

  خواهد شد . آمادهتعيين و توسط پيمانكار 

كه براساس روش مورد تاييد مجاز تشخيص داده شده  و موقعيتي جوشكاران و كاربران فقط مي توانند در حد -٢-٦

  اند ، فعاليت نمايند .

       تعيينAPI 1104هاي جوشكاري براي انجام آزمون جوشكاران و محدوده پذيرش را استانداردموقعيت  -٢-٧

  مي نمايد.
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  الكترودها و سيم جوش هاي جوشكاري  -٣

( براي  جوشسيمي نوع الكترود ( براي روش جوشكاري دستي ) يا بايد (WPS)در هر روش جوشكاري -٣-١

  جوشكاري اتوماتيك و نيمه اتوماتيك) مشخص گردد .

باالتر يا حداقل (UTS)نهايي فلز جوش "استحكام كششي"الكترود يا سيم جوش بايد بنحوي انتخاب گردد كه -٣-٢

.در روش جوشكاري دستي از الكترودهاي مخصوص جوشكاري باشدنهائي لوله مصرفي "استحكام كششي"مساوي 

 P2و جوشكاري لوله به اتصال (به غير از پاس ريشه) از الكترود كم هيدروژنP1 (AWS- EXX10)با انديسها لوله

AWS- EXX18)  (شود  مي استفاده.  

انتخاب قطر الكترود در هر مورد به خصوص بستگي به قطر لوله و ضخامت جداره آن دارد كه مي توان از  -٣-٣

32الكترودهاي با قطر 

3

8و  

1

32و 

5

16و يا 

3

  اينچ به تناسب استفاده نمود . 

ي در قوطي هاي اصلي سالم در بسته و غير قابل نفوذ رطوبت نگهداري شوند الكترودها بايدالكترودها تا زمان استفاده 

از  دمنحصراً بر طبق توصيه هاي سازنده انبار و نگهداري گردند و پس از آنكه از قوطي هاي اصلي خارج شدند باي دباي

از به پوشش آنها جلوگيري گرديده و در صورت نياز در گرمكن نگهداري شوند . الكترودهايي كه  رطوبت و صدمه

  از كارگاه بيرون برده شوند. دمردود شناخته شده و باياندو يا رطوبت ديدهصدمه  ظاهري نظر

هاي  استانداردوتوصيه براساس اتوماتيك ونيمه اتوماتيك درروشهاي قطرسيم جوش وگازمصرفي انتخاب  -٣-٤

  .انجام ميشود(WPS)سازنده دستگاههاي جوش اتوماتيك و روشهاي جوشكاري تائيد شده 

  لوله ها براي جوشكاري  لبهآماده نمودن  -٤

قرار گرفته و عيوبي كه ممكن است به  چشميكليه لوله ها بايد قبل از جوشكاري مورد بازرسي  لبهوضعيت  -٤-١

تصحيح گردد . كليه پخ ها و لبه هاي  هر شاخه بايد از  طبق دستورالعمل تائيد شدهند زكيفيت جوشكاري صدمه ب

تا موجب اختالل در امر جوشكاري نشود.روش تميز كاري مي تواند با كمك برس دستي يا  عاري شده  اجسام خارجي

  . دشدن فلز تميز گردكاري دستي انجام شده و كليه پخ ها و لبه ها تا حد براق  برقي ، سنگ جت و يا سوهان

 لبهدروي آن امكان پذير نباشد ، باي قابل قبوليلوله به اندازه اي صدمه ديده است كه جوشكاري  لبهچنانچه  -٤-٢

  .لوله را با دستگاه برش بريده و پخ زده شود 
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تهيه ليستي از از ودو پس ه شتنوش "مردود "بر روي كليه اقالم مردود بايد به طور واضح با رنگ قرمز كلمه  -٤-٣

گردد  يبايد به نحوي عالمت گذاراقالم مردود كارگاه خارج گرديده و در محل مناسبي انبار شوند . اقالم از محوطه 

  .نگردد  ميسركه امكان برگشت و استفاده مجدد به هيچ وجه 

  پخ زدن سر لوله  -٥

دستي و بدون كمك دستگاه مجاز نمي باشد  بصورت  گاز مايع /برش و پخ زدن لوله ها با مشعل اكسي استيلن -٥-١

 PIPE COLD CUTTER , FACING)با استفاده از هر يك از ماشين هاي پخ زني د. كليه پخ هاي كارگاهي را مي توان

, BEVELLING MACHINE)  نشان داده شده در روش  طرح اتصالمطابقت پخ آماده شده در محل كار با . گرددانجام

با مشعل اكسي استيلن استفاده شود پخ   BEVELLINGالزامي مي باشد. در صورتيكه از دستگاه  (WPS)جوشكاري 

  برقي تا حد براق شدن فلز پرداخت شود . سنگ جت، سوهان يا سمباده از با استفاده دباي

  .كليه پخ ها و برش لوله ها در صفحه عمود برمحور طول لوله انجام خواهد شد -٥-٢

  ها براي جوشكاري جفت كردن لوله  -٦

اينچ و  ٢٠قطر لوله بااينچ مي توان از گيره خارجي استفاده نمود و براي  ١٦براي جفت كردن لوله هاي تا قطر  -٦-١

در موارديكه استفاده از گيره داخلي داخلي از نوع هيدروليكي و يا پنوماتيكي استفاده نمود. هايگيرهاز  بايد بيشتر 

داخلي  گيرهچنانچه امكان استفاده از .نمود از گيره خارجي استفادهمي توان امكان پذير نباشد با تائيد نماينده كارفرما 

در صورتي مجاز است TACK WELDو يا خارجي جهت جوشكاري لوله و اتصاالت مقدور نباشد استفاده از خال جوش 

با تمهيدات خاص و نظارت كامل ناظر جوش انجام  WPSكه عمليات جوشكاري در تطابق با دستورالعمل جوشكاري 

،دوم يا % پاس اول ٧٠تكميل% پاس اول و گيره هاي خارجي را پس از  ١٠٠گيره هاي داخلي را پس از تكميل .پذيرد

مي توان برداشت. اين ميزان جوش بايد به طور توسط كارفرما ائيد شده ت WPSبا رعايت  سوم با توجه به قطر لوله و 

به طريقي  بايد مساوي در محيط لوله در ربع هاي روبرو تقسيم شده باشد . گيره هاي ميزان كننده داخلي يا خارجي

مورد استفاده قرار گيرند كه انحراف را به حداقل برسانند . در صورتيكه براي از بين بردن انحراف، عمليات چكش 

  از چكش برنجي استفاده شده به طوريكه موجب فرورفتگي يا خراش در سطح لوله نشود  دكاري الزم باشد باي

توسط پيمانكار ارائه و پس از تائيد نماينده كارفرما اقدام  ٢"هاي زير : نحوه جفت كردن و جوشكاري لوله٧تبصره 

  گردد.

ضربه و غيره جهت جفت : هر گونه جوشكاري روي سطوح لوله و اتصاالت و استفاده از فشارهاي مكانيكي ،٨تبصره 

  باشد.كردن اتصاالت مجاز نمي
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لوله ها بايد به طريقي قرار داده شوند كه انتهاي جوشهاي طولي آنها با يكديگر هم راستا نبوده و حداقل فاصله  -٦-٢

در باالي لوله و  دبرابر ضخامت جداره لوله نسبت به يكديگر خارج از راستا باشند . جوشهاي طولي باي ١٠اي معادل 

هاي اسپيرال رعايت نسبت نيز براي محل درز جوش در لولههمين  ترجيحاوقرار گيرند ٢و  ١٠بين حالت ساعتهاي 

 دهر گاه ضخامت دو لوله اي كه به يكديگر جوش مي شوند متفاوت باشد فاصله بين جوشهاي طولي دو لوله باي گردد.

  حداقل ده برابر ضخامت لوله ضخيم تر باشد.

  بالمانع است.ها با تاييد دستگاه نظارت TIE-INتغيير اين فاصله ها در :٩تبصره 

ي در ارتفاع مناسبي از زمين بر روي پايه هايي با تعداد و طول بايدبراي تسهيل و ايمني جوشكاري ، لوله ها  -٦-٣

روي كانال الزامي باشد طول پايه ها بايد چنان باشد كه از ريزش كانال  كنار و مناسب قرار گيرند . چنانچه استقرار لوله

  جلوگيري نمايد اين پايه ها بايد داراي بالشتك نرم باشند تا از هر گونه صدمه بر عايق لوله ها جلوگيري نمايند 

له ها جلوگيري بعمل تنظيم درز محل جوش لوله ها قبل از جوشكاري بايد به طريقي باشد كه از آسيب به سر لو -٦-٤

  آيد.

با روش مناسب از خاك و اجسام خارجي ديگر تميز  بايدداخل كليه لوله ها قبل از جفت شدن براي جوشكاري  -٦-٥

  .شود 

سنگ زدن پخ اصلي سر لوله مجاز نمي باشد مگر در مورد برش و پخ زدن كارگاهي سر لوله براي جوش، بايد   -٦-٦

سوختگي ايجاد نشود . در صورتيكه لوله سوزانيده شده و يا شيار افتاده باشد و يا  دقت نمود كه در اثر سنگ زدن

تا با سطح مجاور  زني كردبطور ماليم سنگوسايل مكانيكي روي آن خراش به وجود آورده باشند مي توان لوله را 

يكنواخت گردد ، به شرط آنكه پس از اتمام سنگ زني مشخصات مورد نياز در مورد حداقل ضخامت لوله مراعات 

  شود .

  روش جوشكاري  -٧

و حداكثر متر سانتي ٥حداقلددرجه سانتي گراد باشد، باي ٥درصورتيكه در زمان جوشكاري دماي محيط كمتر از -٧-١

از هر دو سر لوله و يا اتصاالتي كه بايد جوش داده شوند با وسيله مناسبي حرارت ه صدمه وارد نكندطولي كه به عايق لول

  داده شده به طوري كه دماي آن قسمت از لوله به قرار ذيل باشد.

  .درجه سانتي گراد ٥٠اينچ  ٢٧٥/٠لوله با ضخامت جداره تا  –الف 

  .درجه سانتي گراد  ١٠٠اينچ  ٢٧٥/٠لوله با ضخامت جداره بيش از  –ب 
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درجه سانتي گراد الزامي است  ١٠٠يش گرم تا دماي پصرفنظر از دماي محيط  و باالتر X60براي لوله هاي گريد -ج

  گردد . مي رعايتمحاسبه و WPSو طبقو دماي بين پاس ها به تناسب ضخامت لوله 

استفاده گردد ( مادون قرمز) كاليبره شدهاز دماسنج مناسب كنترل از راه دور  بايددرجه حرارتبراي اندازه گيري  -د

  اين وسيله بايد توسط پيمانكار تهيه شده و همواره در دسترس عوامل اجرائي باشد.

  طبق استانداردبايد  اينچ  ٢٥/١هاي باالتر از عمليات پس گرمي و تنش زدايي جوش براي ضخامت – ه

ASME B31.8 .و دستورالعمل تائيد شده توسط نماينده كارفرما صورت پذيرد  

  باشد:جوشكاري لوله با قطرهاي مختلف براي پاس اول طبق روش تائيد شده بشرح ذيل مي-٧-٢

  حداقل يك جوشكار                                 اينچ ١٠تا قطر 

  جوشكارحداقل دو                  اينچ ٣٠تا  ١٢از قطر 

  حداقل چهار جوشكار                اينچ به باالتر ٣٦از قطر 

موقعيت جوشكاران و دستگاههاي جوشكاري بايد به طريقي باشد كه تا سر حد امكان از ايجاد تنش هاي حرارتي 

ينكه از آن برداشته شود بدون ا(SLAG)جلوگيري نمايد . پاس اول بايد كامالً با دستگاه سنگ تميز شده و سرباره 

  .دنيز بايد سنگ زده شو دنفوذ پاس اول كم شود و نقاطي كه الكترودها عوض مي شو

ي بايدروش اجرا خواهد شد.  (پاس اول) مطابقپاس دوم مستقيماً بعد از تكميل پاس اول و تحت همان شرايط  -٧-٣

. در غير اين صورت شود انجامدقيقه پس از تكميل پاس اول ١٠تا٥تا سرحد امكان كوشش شود كه پاس دوم حداكثر 

  و مجددا جوشكاري گردد. شود جوش بريدهبايد 

  : (FILLING PASSES AND CAP)پاسهاي پر كننده و كپ ( گرده جوش)   -٧-٤

بدنبال هم زده شود و يا در صورت توقف با دماي پيش گرمي  ،منظور حفظ دماي بين پاسيه بدباي كليه پاسهاي جوش

كامالً با سطح پخ لوله ممزوج شده و قبل از اينكه پاس نهايي اجرا شود  آنسازي شود و پس از تكميل اعالم شده آماده

از نظر شكل محدب بوده و درهيچ نقطه اي نبايد پايين تر داطراف جوش كامًال تميز گردد . كپ يا گرده جوش بايدباي

از سطح لوله باشد . عرض پاس نهايي بايد چنان باشد كه حداقل يك ميلي متر پهن تر از پخ موجود در هر طرف جوش 

16ميلي متر يا  ٥/١بوده و ارتفاع آن نبايد كمتر از 

1

در اين راستا رعايت شرايط شد.اينچ باالتر از سطح لوله مجاور با 

  هندسه جوش طبق روش جوشكاري تائيد شده الزاميست.
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كه در روش جوشكاري مشخص شده است به كار گرفته و ولتاژي ماشين هاي جوشكاري بايد با شدت جرياني -٧-٥

ره توسط پيمانكار در هموا دبايو ولتاژ براي اندازه گيري شدت جريان متر مناسب و كاليبره شده ولتو شود. آمپرمتر 

  دسترس باشد 

كه جوشكاري مي  (BEVEL)به قسمتهاي ديگر لوله به جز محل پخ  اتصالاجازه داده شود كه الكترود و يا  دنباي -٧-٦

سوختن لوله به دليل جرقه زدن خارج از برقراي قوس وشود جرقه بزند. جوشكاران بايد كمال احتياط را بنمايند كه از 

بر روي بدنه لوله ضمن سنگ زدن ماليم ناحيه  Tackweldدر صورت وجود جلوگيري به عمل آيد (BEVEL)محل پخ 

  جهت اطمينان از عدم وجود ترك اقدام شود.PTيا  MTبايد نسبت به انجام آزمايش 

پاك گردد و در صورت لزوم گرده جوش ها  (SLAG)پس از اجراي هر پاس، محل جوش بايد كامالً از سرباره  -٧-٧

  مجاز نمي باشد. (CAP)زده شوند . سنگ زدن گرده جوش پاس نهايي  سنگ

اينچ  ٣٦هاي با قطر ( براي لولهكامالً تكميل شده باشند  ددر خاتمه هر روز كاري كليه جوشهاي همان روز باي  -٧-٨

ليكن بايد  در  جوشكاري  نمود ضخامت آنها  %٧٠تا  را جوشها مي تواندر صورت تائيد نماينده كارفرما ،و يا باالتر

  .ابتداي روز بعد بطور كامل تكميل شوند)

بسته شوند كه (Night  CAP)در خاتمه هر روز كاري كليه سر لوله ها بايد به طريقي مطمئن با درپوش مناسبي -٧-٩

سام خارجي جلوگيري كند . اين  شش تا زماندر  از ورود خاك ، زباله، حيوانات ، آب و ديگر اج شروع مجدد كار  پو

  برداشته شود  دنباي

به لوله جوش داده شوند . در تقاطع با راه آهن ، جاده ، رودخانه و غيره در  ددرپوشهاي موقت فوق نباي -٧-١٠

  باقي بمانند . دپوشهاي موقت تا زمان تكميل كار باي

ارائه كه پيمانكار براي اين مورد  جوشكاري بايد با دقت كامل مطابق روش (TIE- IN)جوشكاري اتصال نهايي   -٧-١١

حاصله بايد به دقت ميزان شوند به طوري كه تنش هاي  دو سر لولهانجام شود . ،باشد كارفرما رسيدهو به تائيد نموده 

تنش هاي حاصله پس از جوشكاري به حداقل برسد. براي جفت كردن لوله ها هنگام جوشكاري راستايي و از عدم هم

(TIE- IN)  ممكن است تغيير در شيب كانال و يا خم كردن مجدد لوله الزامي باشد.مدت زمان جوشكاري براي هر

(TIE- IN) طبق روش اجرايي جوشكاري مربوط بهTIE-IN  .تعيين خواهد شد  

به خطوط لوله موجود انجام مي شود، پيمانكار موظف است موقعيت نسبي لوله ها را در  (TIE- IN)موقعيكه -٧-١٢

توسط نماينده كارفرما  (TIE- IN)محل اتصال بررسي نموده و تغييرات الزم را براي اتصال بدهد . زمان و مدت انجام

  معين خواهد شد.
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  ه مجاز نمي باشد.ميلي متري يك تكيه گا ١٥٠وجود يك جوش محيطي در محدوده  -٧-١٣

اينچ و كمتر حداقل فاصله دو جوش  ٨سانتيمتر ميباشد و براي قطرهاي ٣٠حداقل فاصله دو جوش محيطي -٧-١٤

 سانتي متر  مي باشد . ١٥محيطي 

  جوشكاري فلنج ها و اتصاالت  -٨

 WPSدباي واتصاالت براي جوشكاري در ايستگاههاي شير بين راهي ، دريافت و ارسال كننده توپك تميز كننده -٨-١

استفاده نمود، براي پاس اول مي توان از  AWSاز الكترودهاي كم هيدروژن مطابق استاندارد مستقل تائيد شده و

  استفاده نمود.همين فصل  ٢-٣مندرج در بند الكترودهاي سلولزي 

اختالف داشته باشد و اين اختالف بيش از  اتصاالت اگر قطر داخلي لوله با قطر داخلي  -٢-٨
32

اينچ باشد بايد قطر  3

سنگ زده شود تا لبه پخ با پخ لوله اي كه به آن جوش مي شود مساوي  ١به  ٣كوچكتر تا اندازه قطر بزرگتر با شيب 

نج عمود بر محور لوله باشد ، بايد گردد .در موقع جوش دادن فلنج به لوله بايد دقت كافي به عمل آيد كه صفحه فل

قرار داشته باشند . Straddleو بصورت دقت گردد كه سوراخ هاي فلنج با وسيله متصل شونده به فلنج در يك راستا 

  دقت نمود كه به سطح نشست گاسكت آسيبي نرسد . دبراي جلوگيري از نشت هاي آينده باي

استاندارد كه ابعاد آنها متناسب با ابعاد لوله ها مي باشد و داراي پخ الزم هستند تبديل ها ، سه راهيها و زانوهاي -٨-٣

  طبق نقشه به طور لب به لب به لوله ها جوش داده شود .  دباي

  جوشكاري اتصاالت به يكديگر و اتصاالت به شيرها بالمانع است.  -٨-٤

براي اقطار باالتر اينچ مجاز نمي باشد. ٢با قطر بيش از  (WELD-O-LET)اتصاالت خروجي از نوع ولدولت  -٨-٥

  استفاده گردد.   SWEEP-O-LETيا  REINFORCING PAD  به همراه SADDLEميتوان از

و از جوش طولي  باشد مترسانتي ٣٠حداقل د فاصله نصب ولدولت در روي خط لوله از جوش محيطي آن خط باي-٨-٦

  فاصله داشته باشد.برابر ضخامت لوله اصلي  ٥حداقل 

  تعمير جوشها  -٩

تشخيص  معيوب مشخصات فنيومطابق استاندارد چشميو يا در نتيجه بازديد راديوگرافيه پس ازك جوشهائي -٩-١

تعمير و يا بريده شوند . تعمير    IPS-C-P1-270   روش مندرج در بار و مطابق سه حداكثر داده شوند مي تواند 
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پاس هاي اول فلز پايه (در روش هاي تائيد شده در حضور ناظر انجام پذيرد. ترك در جوشهاي معيوب بايد براساس

  قابل تعمير نبوده و بايد بريده شود. )و دوم

: ميزان ترك در جوش چنانچه از ميزان تعيين شده در استاندارد كمتر باشد، با ارائه روش تعمير در حضور توجه

كل جوش به شرح زير بريده  دجوش را تعمير نمود در غير اين صورت بايدستگاه نظارت مي توان /نماينده كارفرما

  و دوباره جوشكاري گردد .

خط لوله باشد الزم است يك قطعه از لوله حداقل  TIE INبريده شود در محل  دچنانچه جوش معيوبي كه باي –الف 

ه جديد مجدداً جايگزين جوشكاري بريده شده و با يك قطعه لولمتر هركدام كمتر است وحد اكثر يكبرابر قطر يك

  گردد.

كامال برداشته بايد  با توجه به اينكه با الكترود كم هيدروژن جوشكاري شدهچنانچه جوش جنب يك اتصال باشد –ب 

  .شودجوشكاري با الكترود كم هيدروژن مطابق روش تاييد شده و  شود

به ترتيب  دبا سنگ سنباده عيوب جزيي برطرف شود و نيز سرجوشها باي دپيش از شروع تعمير جوش باي -٩-٢

  زير حرارت داده شوند .

  درجه سانتي گراد . ٥٠اينچ و كمتر تا  ٢٧٥/٠لوله با ضخامت  –الف 

درجه سانتي گراد عمل گرم كردن بايد با وسيله مناسب و به طور  ١٠٠اينچ تا  ٢٧٥/٠لوله با ضخامت بيش از  –ب 

  يكنواخت انجام گيرد.

  ) DOUBLE JOINTدوبله كردن لوله ها ( -١٠

ار دوبله كردن لوله ها در كارگاه با رعايت مشخصات آماده سازي لوله براي جوشكاري مجاز مي باشد. پيمانك-١٠-١

موظف است تجهيزات مخصوص اين كار را همراه با روش جوشكاري مخصوص به آن تهيه نموده و به تائيد مهندس 

  يا نماينده او برساند و سپس اقدام به دوبله نمودن لوله ها بنمايد.

انجام  (API 1104)استانداردويرايش جوشكاري و آزمايش جوش در دوبله كردن لوله ها براساس آخرين   -١٠-٢

  بعد از حمل به محل استقرار لوله صورت پذيرد. دعمليات پرتونگاري از جوشهاي دوبله بايمي شود.

لوله ها بايد طوري جفت شوند كه امكان جوشكاري در تمام محيط جوش بر طبق روش جوشكاري موجود  -١٠-٣

  تصريح شده است  IGS-M-PL-001ارد باشد، لوله هاي دوبله شده بايد مستقيم بوده و در حدي باشند كه در استاند

  باشد. مورد پذيرش لوله ها بايد طوري روي پايه مستقر شوند كه فاصله درزهاي طولي آنها در حد  -١٠-٤



  IGS-C-PL-100 (2) ١٣٩٦ مهر شركت ملي گاز ايران

  

٤٠ 

  

) خواهد بود. مهندس يا ويرايش( آخرين   API-1104آزمايشات غير مخرب براساس مشخصات استاندارد -١٠-٥

نماينده او اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه از پيمانكار بخواهد جوشها صد درصد راديوگرافي شوند . همچنين 

ممكن است عالوه بر آزمايشات فوق به وسيله روش التراسونيك جوشهاي انتخاب شده را آزمايش نمايد ولي در هر 

  كند . ردتايج هر يك از آزمايشات فوق حال جوشها را مي تواند براساس ن

عالوه بر آزمايشات انجام شده جهت تائيد روش جوشكاري بازرس شركت اين حق را براي خود محفوظ مي -١٠-٦

دارد كه برخي از جوشهاي تكميل شده را جهت آزمايشات مكانيكي انتخاب نمايد. آزمايشات مكانيكي براساس 

زمان اين آزمايشات بنا بر تشخيص مهندس ناظر و هر وقت كه الزم بداند انجام  مشخصات مربوطه انجام خواهند شد .

خواهد شد.چنانچه پس از آزمايش معلوم گردد كه جوش انتخاب شده مطابق مشخصات نمي باشد كليه هزينه بريدن 

مورد نظر طبق دوباره جوش ، و جوش دادن آن به عهده پيمانكار خواهد بود . ولي اگر آزمايش نشان دهد كه جوش 

  مشخصات مي باشد هزينه هاي مربوطه محاسبه و از طرف كارفرما پرداخت خواهد شد.
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  فصل هفتم

  

  

  بازرسي جوش 

  

  

  صفحه  عنوان  

  ٤٢  كليات   -١

  ٤٢  آزمايشات غير مخرب   -٢

  ٤٣  پرتو نگاري ( راديوگرافي )   -٣

  ٤٥  آزمايش التراسونيك   -٤

  ٤٦  ميزان آزمايش غير مخرب ( راديوگرافي يا التراسونيك ) جوشها   -٥

  ٤٨  استاندارد قبولي جوشها   -٦
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 كليات -١

ــتاندارد  ــتي و اتوماتيك، اس ــكاري دس ــها در مورد جوش ــي جوش ــتاندارد بازرس ــات فني و  API-1104اس ــخص و مش

  ذيربط ميباشد. IGSوIPSاستانداردهاي 

سي  -١-١ شها  عاانو روش بازر ستفاده به تائيد  دبايدر پروژه جو شده و قبل از ا سط پيمانكار به طور مدون تهيه  تو

  نماينده كارفرما رسيده باشد .

ـــده انجام جوشـــهاي كليه-١-٢ ـــي  ش بازرس بازرســـي مورد  ناظر قرار خواهد گرفت و  ـــميعيني   VISUAL)چش

INSPECTION).در هر مرحله از جوشكاري مي تواند صورت گيرد  

ـــطحي عيوب يافتن براي ميتوان-١-٣ ـــي جوش وناهماهنگي س ـــمي ازبازرس ، روش (VISUAL INSPECTION)چش

هاي مطابق روشـــ ( MAGNETICPARTICLE)يا عيب يابي با ذرات مغناطيســـي (DYE PENETERANT)مايعات نافذ

  مدون و تائيد شده استفاده نمود .

سرجوشكاري ، يك سرجوش را به يكصدهر  از درصورت درخواست نماينده كارفرما ، پيمانكار موظف است -١-٤

ـــته  انتخاب نماينده كارفرما جهت انجام هر گونه آزمايش از خط ببرد بدون اينكه هزينه اي براي كارفرما در برداش

  باشد .

ــكار از كيفيت نازل -١-٥ ــط هر جوش ــده توس ــهاي انجام ش ــد نماينده كارفرما مي تواند چنانچه جوش ي برخودار باش

  درخواست ارزيابي مجدد يا لغو صالحيت جوشكاري را از جوشكار مورد نظر بنمايد .

ـــهابرايتعداد انجام آزمايش  تعيين  -١-٦ ـــرجوش كه روش انجام آن قبال تائيد اينچ  ٢هاي با قطر كمتر از  لوله س

  .با نماينده كارفرما خواهد بودگرديده 

  النچر و رسيور بايد صد در صد آزمايش شوند. ،تر در ايستگاههاي شير و پائين ٢"كليه جوشهاي لوله  :تبصره 

  آزمايشات غير مخرب – ٢

ـــات غير مخرب ( مانند راديوگرافي-٢-١ ـــركت هاي انجام دهنده آزمايش آزمايش  –پيمانكار مســـئول معرفي ش

  التراسونيك ) مي باشد.

شات غيرمخرب  -٢-٢ شده و قبل از بايدشركت انجام دهنده آزماي شركتهاي مورد تائيد كارفرما انتخاب  ي از بين 

  .شروع كار به تائيد نماينده كارفرما رسيده باشد
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) تهيه و به تائيد  PROCEDUREقبل از شروع كار روش انجام آزمايش غير مخرب ( دشركت معرفي شده باي -٢-٣

  برساند. نماينده كارفرما

مسئوليت بازرسي جوشها، بررسي و تفسير آزمايشات غير مخرب انجام شده روي جوشها به عهده نماينده   -٢-٤

كارفرما مي باشد. نماينده كارفرما مي تواند اين مسئوليت را به شركتهاي داراي صالحيت (تائيد شده) توسط كارفرما 

  واگذار نمايد.

مسئوليت تفسير آزمايشات را به شركتي واگذار نمايد كه از طرف پيمانكار براي نماينده كارفرما نمي تواند  -٢-٥

  انجام آزمايشات غير مخرب معرفي شده است .

هر زماني كه نماينده كارفرما تشخيص دهد كه شركت مسئول انجام آزمايشات يا متصديان آزمايش فاقد   -٢-٦

ر نمايد . مسئوليت جبران كليه خسارات وارده به عهده پيمانكار صالحيت الزم هستند مي تواند دستور توقف كار را صاد

  مي باشد.

  جوشها را مي توان براساس نتيجه هر يك از آزمايشات رد كرد . -٢-٧

  در هر روز حداقل يك جوش از هر جوشكار پاس يك آزمايش خواهد شد .  -٢-٨

  پرتو نگاري ( راديوگرافي )  -٣

  استفاده نمود . ૪يا  Xبراساس شرايط كار مي توان از اشعه براي پرتونگاري از جوشها  -٣-١

يا با استفاده از صفحات حساس روش  (RADIOGRAPHYFILM)پرتونگاري مي تواند با فيلم راديوگرافي  -٣-٢

  انجام شود. (DIGITAL RADIOGRAPHY)راديوگرافي ديجيتال 

  استاندارد معيارهاي پذيرشقبل از شروع پرتونگاري بايد روش يا روشهاي راديوگرافي براساس  -٣-٣

API 1104يا ده همراه روش بايد حداقل سه نمونه فيلم  همچنينتهيه و به تائيد نماينده كارفرما برسدتوسط پيمانكار

  روش تهيه شده گرفته شده و ارائه شود .به طور آزمايشي طبق  نمونه تصويربا دستگاه تصوير برداري ديجيتال

زير  با اطالع وعندالزومتوسط پيمانكار  آن يا ثبت تصوير ديجيتالو ظهور و ثبوت فيلم درج شناسه ، گرفتن   -٣-٤

  نظر نماينده كارفرما انجام خواهد گرفت .

  به تائيد نماينده كارفرما برسد .دصالحيت مفسرين فيلم و پرتونگاران باي  -٣-٥
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شامل كليه جزئيات الزم مانند مشخصات دستگاه پرتونگاري،نوع اشعه ، نوع  دروش پرتونگاري ارائه شده باي  -٣-٦

فيلم يا صفحه حساس سازنده، روشهاي قرار گرفتن چشمه و فيلم ، حساسيت و دانسيته مورد نياز ، صفحات تقويت 

ت، مواد مصرفي، نوع پنترامتر و صفحات محافظ و .... ظهور و ثبو و نوع داروي  كننده و محل قرار گيري آنها ، نحوه

  باشد.

  بيشتر باشد . ٣كمتر و از  ٨/١درجه سياهي فيلم ( دانسيته ) بعد از مصرف نبايد از   -٣-٧

كليه فيلم ها بايد به وسيله اعداد و حروف سربي به دقت شناسه گذاري شده به طوريكه مشخصات ( موقعيت -٣-٨

جوش ، شماره جوش ، شماره جوشكار ، شماره خط و قطر لوله ، تاريخ ) هر سرجوش معين باشد . وقتي چندين فيلم 

ايد يكسان بوده به طوريكه نشان دهد يك براي يك جوش كامل استفاده مي شود شناسه ها براي دو فيلم متوالي ب

در مورد تصويربرداري ديجيتالي نيز بايد در هر تصوير اين اطالعات متناسباً ضبط جوش كامل پرتونگاري شده است 

  .گردد 

سال  ٥به نحوي باشد كه بتوان آنها را براي مدتدكيفيت پرتونگاري و ظهور و ثبوت و بايگاني فيلم ها باي  -٣-٩

بوده و به همراه فايل  اسكن شده  فيلم ها در قالب لوح فشرده جهت تحويل نموده و قابل خواندن و تفسير نگهداري 

ودر مورد تصاوير ديجيتالي نيز بايد براي بايگاني وحفظ آنها براي حد اقل بيست وپنج به بهره بردار نگهداري شود 

ونتيجه ان به تصويرثبت وضبط شده جوش بتوسال سيستم نكهداري ودسترسي مناسب تدارك گردد بنحوي كه 

, با تغذيه محل جوش در كروكي حاوي موقعيت (كيلومتردقيق) مكاني جوش يا با شماره جوش به نرم تفسير آن 

شده سريعاً دستري پيدا كرد روش ونرم افزار مورد اشاره قبل از استفاده بايد به تاييد نماينده كارفرما  تداركافزار 

تصاوير ديجيتالي و اطالعات در آن بطور روزانه جوشها آماده استفاده باشد و بتداي تصوير برداري رسيده باشد واز ا

  ثبت وقابل دسترسي باشد.

  .وتصاوير ديجيتاليتفسير فيلم هاي پرتونگاري  -٣-١٠

انجام گردد . مفسر فيلم نبايد بيشتر  API 1104براساس استاندارد  بايدوتصاوير ديجيتاليتفسير فيلم هاي پرتونگاري 

  بخواند و براي شروع مجدد بايد حداقل نيم ساعت استراحت كند .يا تصوير از يك ساعت متوالي فيلم 

  كيفيت تصاوير عكسبرداري شده :  -٣-١١

تعيين گردد و حداكثر عدد  ISOاز نوع سيمي طبق استاندارد  IQIحساسيت و كيفيت تصاوير بايد توسط پنترامتر يا 

لوله قرار مي دهند به  مي باشد . پس از انتخاب نوع مناسب پنترامتر آن را بين فيلم و بدنه ٢حساسيت مورد لزوم 

  طوري كه سيمهاي پنترامتر عمود برخط جوش بوده و عالئم روي آن نيز بر تصوير جوش منطبق نگردد .
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  مالكيت فيلم ها   -٣-١٢

قسمتي از مدارك  DRفيلمهاي پرتونگاري و همچنين لوح هاي فشرده حاوي تصاوير حاصله از راديوگرافي ديجيتالي 

  فني كارفرما بوده و تا پايان پروژه بايد زير نظر نماينده كارفرما در انبارهاي پيمانكار نگهداري شود . 

  ارسال نتايج پرتونگاري  -٣-١٣

توسط پيمانكار پس از تائيد مفسر و نماينده كارفرما حداكثر تا  يا تصاوير اخذ شدهده نتيجه تفسير فيلم هاي ارائه ش

در محل اجراي يا نماينده كارفرما توسط پيمانكار در محل اجرا جهت ارائه به ناظردصبح روز بعد باي ٩:٣٠ساعت 

  . تحويل گردد پروژه

  آزمايش التراسونيك -٤

به صورت دستي يا   ULTRASONIC TESTINGآزمايش با امواج فراصوتيجهت آزمايش جوشها مي توان از  -٤-١

  اتوماتيك استفاده نمود.

-APIاستاندارد  معيارهاي قبل ازشروع آزمايش التراسونيك بايد روش ياروشهاي آزمايش براساس -٤-٢

تهيه و به تائيد نماينده كارفرما برسد . مجري آزمايش التراسونيك ملزم است كارآيي روش و توسط پيمانكار1104

روش بر روي جوشهاي واقعي به ترتيب زير  دلتراسونيك را به نماينده كارفرما اثبات نمايد. بدين منظور بايآسيستم 

  ارزيابي گردد.

عيب و نقص هستند و اين عيوب توسط روش ديگري  جوش به ازاي هر روش ) كه داراي٥جوش هايي ( حداقل  –الف 

مانند پرتونگاري اثبات شده اند، مورد آزمايش التراسونيك قرار گيرند. از نمونه هاي آزمايشي جوشكاران مي توان 

  بدين منظور استفاده نمود .

  از جوش هاي مورد بررسي بايد پرتونگاري بعمل آمده و نتايج ثبت گردند . –ب 

در دامنه دمايي تعريف شده اعمال شده و نتايج مستند شده با نتايج حاصله از راديوگرافي مطابقت داده  UTروش  -پ

  شوند .

  با توجه به مقايسه نتايج ، كارايي روش توسط نماينده كارفرما بررسي و در صورت تائيد بكار گرفته شود . –ت 

ئيات كامل بوده و حداقل موارد ذكر شده در استاندارد با جز دروش ارائه شده براي آزمايش التراسونيك باي  -٣-٤

API 1104  . در خصوص تهيه روش را شامل باشد  
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روش را تهيه و تائيد نمايد . كاليبره نمودن ددر آزمايش التراسونيك باي ٣يك فرد داراي گواهينامه سطح   -٤-٤

  گردد .انجام و تفسير  ٣يا  ٢توسط كاربران با سطح  ددستگاه و آزمايش باي

نماينده كارفرما اين حق را دارد كه در هر زمان از آزمونگران بخواهد توانايي انجام آزمايش با روش ارائه شده   -٤-٥

  را به او نشان داده و اثبات نمايند.

 API 1104مطابق استاندارد دمورد نظر براي اضافه كردن به آن بايdb استاندارد مرجع حساسيت و ميزان-٤-٦

  استفاده گردد .انتخاب و 

و عرض گزارش تست آلتراسونيك جوش هاي بازرسي شده بايد شامل شماره جوش ، موقعيت مبنا، طول،  -٤-٧

  ) باشد.( از سطح خارجي لوله) و دسته بندي عيوب از ( نوع خطي ، سطحي و يا حجميعيب

سيستم مناسب بنحوي كه جهت هر سر جوش بايد گزارش مكتوب يا مضبوط بصورت ديجيتالي تهيه ودر يك  -٤-٨

بتوان به گزارش مربوطه هرجوش , با تغذيه محل جوش در كروكي حاوي موقعيت (كيلومتردقيق) مكاني جوش يا با 

 شماره جوش به نرم افزار تدارك شده سريعاً دستري پيدا كرد روش ونرم افزار مورد اشاره قبل از استفاده بايد به

و اطالعات در  گزارشاتجوشها آماده استفاده باشد و بطور روزانه  تستواز ابتداي تاييد نماينده كارفرما رسيده باشد 

  .آن ثبت وقابل دسترسي باشد

  يا التراسونيك ) جوشها  راديوگرافيغير مخرب (  ميزان آزمايش -٥

 NDTانتخاب مي نمايد . ولي درصد آزمايش  RANDOM)ناظر جوشهايي را كه بايد آزمايش بشوند به طور اتفاقي(

  :به صورت زير باشد  دنسبت به كل جوشهاي انجام شده باي

  % آزمايش شوند . ١٠٠جوشهايي كه بايد  –الف 

سرجوش اوليه هر گروه جوشكاري ( تعداد جوشكاران كه مركب است از تعدادي از جوشكاران در يك  ٥٠ -١

  گروه كار عمليات جوشكاري را به اتمام برساند ) 

 مي گردند  ) و جوشهايي كه داخل كانال انجام HOT TIE- INو (COLD TIE-INجوشهاي نهايي اعم از  -٢

و يا تعمير ( در بخش تعميري) و دوباره جوشكاري شده بايد مجدداً  (CUT OUT)بريده  ي جوش ها -٣

راديوگرافي و همچنين تعميرات انجام شده بر روي هر سر جوش ، محل تعمير بايد راديوگرافي شود( به اضافه طول 

  .سانتي متر از هر طرف هم پوشاني شود ) ١٠
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 تقل هستند . جوشهايي كه در تقاطع قرار مي گيرند و يا داراي نقشه مس -٤

 انجام مي گيرد. ( DIFFERENT GRADE)جوشهايي كه بين دو آلياژ متفاوت  -٥

 اينچ ) مختلف انجام مي گيرد . ١/٠جوشهايي كه بين دو لوله با ضخامتهاي (بيش از  -٦

 جوشهايي كه بين لوله و اتصاالت يا بين اتصاالت انجام ميگيرد. -٧

وص جوشكاري و يا شرايط خاص انجام جوشكاري هنگاميكه ناظر تشخيص ميدهد كه به علت محل مخص -٨

 مشكل است.

 ) تغيير داده مي شود.  DIAMETER GROUPجوشكاري يا قطر لوله ( گروه كه هنگامي -٩

 قرار دارند .  ٤و ٣)CLASS LOCATION(محليجوش لوله هائي كه در موقعيت  -١٠

قرار دارند فقط تحت شرايط زير از  ٢و ١ )(CLASS LOCATIONمحلي در آزمايش جوشهائي كه در موقعيت–ب 

براساس نظر نماينده  (U.T)براي آلتراسونيك %٥٠به   % ١٠٠و از   (R.T)% براي راديوگرافي ٣٠% به  ١٠٠

  كارفرما تقليل مييابد.

براي تقليل درصد همواره نتيجه بازرسي جوشهاي انجام شده در دو روز متوالي مالك عمل بوده و در صورت حصول 

  به ميزان فوق تقليل مي يابد. NDTايط زير آزمايش شر

  در ميان جوشهاي انجام شده در دو روز متوالي جوش معيوب بريدني وجود نداشته باشد . -١

 باشد . %٦ميانگين تعداد جوشهاي تعميري جوشهاي انجام شده دو روز متوالي مساوي يا كمتر از  -٢

 آزمايش جوشها صد در صد مي باشد .چنانچه هر يك از دو  شرط فوق حاصل نشود ميزان  -٣

پس از حصول شرايط فوق و تعيين ميزان آزمايش به حد تعيين شده جوشهاي انجام شده در هر روز، براي اينكه  -ج

حصول وآزمايش همچنان مبنا بماند و ادامه يابد همواره نتيجه بازرسي جوشهاي انجام شده در هر روز  %٣٠ميزان 

  .د بودمالك عمل خواهشرايط زير 

  درميان جوشهاي انجام شده هر روز ، جوش معيوب بريدني وجود نداشته باشد. -١
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10عدد حاصل از رابطه  -٢

.2 SN

) مي باشد %٣٠درصد آزمايش ( Sتعداد جوشهاي انجام شده در روز و  Nرا كه در آن  

تر باشد به عنوان عدد مبناي مقايسه در نظر ) مقايسه نمود و هر كدام كه كوچك٤به دست آورده و با عدد چهار (

  ي تعداد جوشهاي تعميري هر روز مساوي يا كمتر از عدد مبناي مقايسه باشد.بايدميگيريم كه 

چنانچه عدد حاصل از رابطه فوق اعشار داشته باشد و اعشار آن مساوي يا كمتر از نيم باشد عدد صحيح كمتر  تبصره :

  مالك بوده و چنانچه اعشار آن بيش از نيم باشد عدد صحيح بيشتر مالك خواهد بود .

از ميزان معين  چنانچه هر يك از دو شرط فوق حاصل نشود ميزان آزمايش جوشهاي همان روز و روزهاي بعدي -٣

  درصد افزايش مييابد . ١٠٠مذكور به 

  

  استاندارد قبولي جوشها  -٦

  خواهد بود . API 1104استاندارد قبولي جوشها براساس استاندارد   -٦-١

  ميزان و نوع عيب از طريق آزمايشات غير مخرب و بازرسي عيني معين مي شود.  -٦-٢

م هايي كه در ابتداي پروژه به تائيد نماينده كارفرما رسيده است گزارش عيوبي كه مشاهده مي شود بايد در فر  -٦-٣

  شود .
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  فصل هشتم

  

  

  عايقكاري و حفاظت كاتدي

  

  صفحه  عنوان

  ٥١  كليات -١

 ٥١  پوشش اصلي لوله ها -٢

پوشش سرجوش لوله ها، خم ها، اتصاالت و شيرآالت داخل محوطه ايستگاهها و  -٣

  در سايت تعميرات و تعويض پوشش
٥٣ 

 ٥٣  كليات -١-٣  

 ٥٦  آماده سازي سطح -٢-٣  

 ٥٩  اعمال پوشش -٣-٣  

 ٦٠  بازرسي و كنترل كيفيت پوشش -٤-٣  

آزمايش الكتريكي پوشش بر مبناي تزريق ولتاژ ثابت در محل تزريق و اندازه گيري  -٤

  براي خطوط لوله مدفون فوالدي نو )I/S(تراكم جريان 
٦٥ 

 ٦٥  كليات -١-٤  

 ٦٥  مراحل انجام كار قبل از شروع آزمايش پوشش -٢-٤  
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 ٦٦  ابزار و وسايل مورد نياز براي انجام آزمايش الكتريكي پوشش -٣-٤

  ٦٧  اندازه گيري مقدار پتانسيل مدار باز يا پتانسيل طبيعي خط لوله تحت آزمايش -٤-٤

 ٦٧  خط لوله تحت آزمايشاندازه گيري مقدار پتانسيل مدار باز يا پتانسيل طبيعي  -٤-٤  

  

 ٦٧  فاكتورهاي مؤثر بر اندازه گيري پتانسيل در زمان آزمايش -٥-٤

  ٦٧  روش انجام آزمايش الكتريكي پوشش -٦-٤

 ٦٩  معيار قبولي آزمايش الكتريكي پوشش -٧-٤  

 ٦٩  تأييد يا عدم تأييد نتايج آزمايش الكتريكي پوشش -٨-٤  

 ٦٩  حفاظت كاتديارزيابي كارايي سيستم  -٩-٤  
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  كليات -١

عايقكاري لوله ها، سرجوش ها، اتصاالت و شيرآالت مدفون به روشهاي كارخانه اي، كارگاهي، روي كانال يا داخل 

به صورت كارخانه اي انجام پذيرد به استثناء  بايدكانال انجام مي شود.پوشش اصلي خطوط لوله، اتصاالت و شيرآالت 

پوشش سرجوش لوله ها يا بعضي قطعات خاص (اتصاالت و شيرآالتي كه بدون پوشش خريداري گرديده است) كه 

با مشخصات پوشش د در سايت و يا كارگاه انجام پذيرد.پوشش مخصوص سرجوش ها از نظر مشخصات كيفي باي دباي

خواني داشته و امكان اعمال صحيح و رضايت بخش تحت شرايط سايت را داشته باشد.در  اصلي لوله ها مطابقت و هم

مجهز به تجهيزات حفاظت فردي  (MSDS)با توجه به  برگه اطالعات ايمني ماده  بايدهنگام كار با پوشش لوله ها، فرد 

ها در معرض حرارت قرار وشش مناسب براي جلوگيري از تماس پوستي با پوشش باشد بويژه در هنگامي كه اين پ

استانداردهاي ذكر شده در مورد پوشش ها، استانداردهاي موجود در سايت شركت ملي گاز ايران هستند و در .گيرند

  هر حال، آخرين تجديد نظر هر يك از استانداردها مالك عمل مي باشد.

  پوشش اصلي لوله ها -٢

با توجه به شرايط محيطي اجراي پروژه، قطر،  دله ها، بايطراحي و انتخاب سيستم پوششي مناسب جهت عايقكاري لو

طول لوله، دماي بهره برداري و براساس الزامات، مزايا و محدوديتهاي كاربردي هر سيستم پوششي و مطابق با 

و آخرين ويرايش  IGS-R-TP-024استاندارد مهندسي راهنماي انتخاب پوشش خارجي براي خطوط لوله گاز به شماره 

مرتبط انجام پذيرد.سيستم هاي پوششي مصوب استاندارد شركت ملي گاز ايران جهت انتخاب،  IGSاردهاي استاند

 خريد و اجراي عايقكاري لوله ها شامل سيستم هاي پوششي مشروحه زير مي باشد:

  IGS-C-TP-010ي اتيلن سه اليه طبق استانداردهاسيستم پوششي پل -١-٢

  IGS-M-TP-026دو اليه طبق آخرين ويرايش استاندارد  FBEسيستم پوششي  -٢-٢

  IGS-M-TP-016سيستم پوشش قير پايه نفتي اصالح شده طبق آخرين ويرايش استاندارد  -٣-٢

  BS DIN EN 10300سيستم پوشش قير پايه نفتي براي لوله هاي فلزي طبق آخرين ويرايش استانداردهاي  -٤-٢

قبل از شروع توليد پوشش، روش  ده ها بر عهده پيمانكار مي باشد، پيمانكار بايدر مواردي كه اجراي پوشش اصلي لول

 APS(Application Procedure Specification)يا  MPS(Manufacturing Procedure Specification)توليد 

 IGSكارخانه پوشش دهنده را براساس استاندارد مصوب  QCP(Quality Control Plan)و سيستم كنترل كيفي 

پس از اخذ تأييديه  بايدسيستم پوششي مربوطه ارائه و تأييديه كارفرما را اخذ نمايد. عمليات اجرائي پوشش صرفاً 

  كارفرما شروع گردد.
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پيمانكار موظف است قبل از حمل لوله ها به محل اجراي پروژه، گزارشات آزمايش هاي كنترل كيفي بعمل آمده و 

از پوشش لوله ها را به نماينده كارفرما ارائه نمايد.در صورتيكه پوشش اصلي لوله ها  گواهينامه و تأييديه بازرسي فني

سفيد شويي و به محل اجراي  داز نوع پوشش هاي قيري (قير پايه نفتي و قير پايه نفتي اصالح شده) باشد، لوله ها باي

 IGS-C-PL-001(0)ق دستورالعمل پروژه حمل گردد.بارگيري، جابجايي و انبارش لوله هاي پوشش شده بايد بر طب

سريعاً توسط پيمانكار  دانجام گردد.هر گونه آسيب وارده به پوشش اصلي لوله ها در نتيجه حمل و نقل و جابجائي باي

با مواد تعميراتي مناسب و طبق مشخصات و روشهاي مورد تأييد سازنده مواد پوششي و پس از اخذ تأييديه، با اطالع 

صد در صد با دستگاه  بايدكليه لوله ها قبل از لوله گذاري در كانال كارفرما، مورد تعمير قرار گيرد. و با مجوز نماينده

مورد آزمايش منفذيابي قرار گيرند.آزمايش  ٣٠٠ mm/secبا سرعت حداكثر  (Holiday Detector)منفذياب 

انجام گيرد و در صورت وجود هر گونه منفذ، پوشش بايد سريعاً مورد  ١منفذيابي بايد طبق موارد مندرج در جدول 

  تعمير قرار گيرد.

  : روش و الزامات آزمايش منفذيابي پوشش اصلي لوله ها١جدول

  حداكثر ولتاژ اعمالي  عماليميزان ولتاژ ا  روش آزمايش  نوع پوشش  رديف

  ٢٥ kV  ٥ kV+  ٥ DIN 30670 kV/mm  پلي اتيلن سه اليه  ١

٢  FBE دواليه  NACE RP0490 kV/mm ٥  kV ٢٠  

  قير پايه نفتي اصالح شده  ٣
EN 10300 

(Annex R)  
kV/mm ٥  kV ٢٠  

  قير پايه نفتي  ٤
EN 10300 

(Annex R)  
kV/mm ٤  kV ٢٥  

 

منظور پيشگيري از آسيب ديدگي و سوختن پوشش اصلي لوله ها ناشي از پاشش ذرات درخالل عمليات جوشكاري، به 

بر روي سطح باالئي لوله ها در دو طرف سرجوش، پارچه نسوز ضخيم  دداغ جوشكاري بر روي پوشش، پيمانكار باي

  رطوبت دار به عرض حداقل نيم متر قرار دهد.
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شيرآالت داخل محوطه ايستگاهها و تعميرات و تعويض پوشش پوشش سرجوش لوله ها، خم ها، اتصاالت و  -٣

  در سايت

  كليات -١-٣

پوشش هاي مورد تأييد جهت عايقكاري سرجوش لوله ها (براي انواع سيستم هاي پوشش اصلي لوله ها)، خم ها، 

راهنماي اتصاالت، شيرآالت داخل محوطه ايستگاهها، تعميرات و تعويض پوشش در سايت، در استاندارد مهندسي 

  درج گرديده است. IGS-R-TP-024انتخاب پوشش خارجي براي خطوط لوله گاز به شماره 

سيستم هاي پوششي مصوب براساس استانداردهاي شركت ملي گاز ايران جهت عايقكاري سرجوش لوله  -١-١-٣

  ها، خم ها و اتصاالت شامل سيستم هاي پوششي مشروحه ذيل مي باشد:

 C°(سه اليه) با حداكثر درجه حرارت كاربردي  Hot Meltالفي حرارتي انقباضي نوع سيستم پوششي غ-١-١-١-٣

  . IGS-M-TP-014-3 طبق آخرين ويرايش استاندارد ٨٠

 C٦٠°(سه اليه) با حداكثر درجه حرارت كاربردي  Hot Meltسيستم پوششي غالفي حرارتي انقباضي نوع -٢-١-١-٣

   IGS-M-TP-014-6طبق آخرين ويرايش استاندارد

 ٥٠ C°غالفي انقباضي حرارتي نوع ماستيكي (دواليه) با حداكثر درجه حرارت كاربردي  سيستم پوششي-٣-١-١-٣

   IGS-M-TP-014-7طبق آخرين ويرايش استاندارد

-IGS-Mسيستم پوششي نوار دستي با چسب قير پايه نفتي اصالح شده طبق آخرين ويرايش استاندارد  -٤-١-١-٣

TP-014-8 

) طبق %٥٠(با روي هم پيچي  3PLYنوار نوع سه اليه خود ممزوج شامل پرايمر و نوار نوع  سيستم پوششي-٥-١-١-٣

باضافه نوار رويي (با روي هم پيچي معمولي يك اينچ) طبق آخرين IGS-M-TP-014-2-Cآخرين ويرايش استاندارد 

  IGS-M-TP-025ويرايش استاندارد 

اضافه نوار (با روي هم پيچي ه دستي دو اليه با چسب قير پايه نفتي شامل پرايمر ب پوششي نوار سيستم -٦-١-١-٣

اضافه نوار رويي (با روي هم پيچي معمولي يك اينچ) ه ب IGS-M-TP-014-5) طبق آخرين ويرايش استاندارد %٥٠

  .IGS-M-TP-025طبق آخرين ويرايش استاندارد 
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) %٥٠يه با چسب بوتيل رابر شامل پرايمر و نوار (با روي هم پيچي سيستم پوششي نوار سرد دستي دو ال -٧-١-١-٣

باضافه نوار رويي (با روي هم پيچي معمولي يك اينچ) طبق آخرين  IGS-M-TP-014-4طبق آخرين ويرايش استاندارد 

   IGS-M-TP-025ويرايش استاندارد

  IGS-M-TP-026دو اليه طبق آخرين ويرايش استاندارد  FBEسيستم پوششي  -٨-١-١-٣

  IGS-M-TP-027سيستم پوششي اپوكسي مايع دوجزئي طبق آخرين ويرايش استاندارد  -٩-١-١-٣

  IGS-M-TP-020سيستم پوششي پلي يورتان طبق آخرين ويرايش استاندارد  -١٠-١-١-٣

سيستم هاي پوششي پيشنهادي جهت پوشش شيرها، در استاندارد مهندسي راهنماي انتخاب پوشش خارجي  -٢-١-٣

  درج گرديده است كه عبارتند از: IGS-R-TP-024براي خطوط لوله گاز به شماره 

  IPS-M-TP-317سيستم پوششي پتروالتوم طبق آخرين ويرايش استاندارد  -١-٢-١-٣

  IGS-M-TP-027اپوكسي مايع دوجزئي طبق آخرين ويرايش استاندارد  سيستم پوششي -٢-٢-١-٣

  IGS-M-TP-020(2)سيستم پوششي پلي يورتان طبق آخرين ويرايش استاندارد  -٣-٢-١-٣

سيستم پوشش هاي پيشنهادي جهت تعمير پوشش هاي اصلي، در استاندارد مهندسي راهنماي انتخاب  -٣-١-٣

  درج گرديده است. IGS-R-TP-024به شماره پوشش خارجي براي خطوط لوله گاز 

سيستم هاي پوششي پيشنهادي جهت تعويض پوشش هاي اصلي، در استاندارد مهندسي راهنماي انتخاب  -٤-١-٣

  درج گرديده است كه عبارتند از: IGS-R-TP-024پوشش خارجي براي خطوط لوله گاز به شماره 

) %٥٠(با روي هم پيچي  3PLYزوج شامل پرايمر و نوار نوع سيستم پوششي نوار نوع سه اليه خود مم -١-٤-١-٣

و نوار رويي (با روي هم پيچي معمولي يك اينچ) طبق  IGS-M-TP-014-2-C(2)طبق آخرين ويرايش استاندارد 

  IGS-M-TP-025آخرين ويرايش استاندارد 

  IGS-M-TP-027سيستم پوششي اپوكسي مايع دوجزئي طبق آخرين ويرايش استاندارد  -٢-٤-١-٣

  IGS-M-TP-020(2)سيستم پوششي پلي يورتان طبق آخرين ويرايش استاندارد  -٣-٤-١-٣

در مواردي كه تأمين مواد پوششي برعهده پيمانكار مي باشد، پيمانكار موظف است قبل از سفارش و خريد  -٥-١-٣

مصوب مربوطه) به همراه طرح  IGSكاال، مشخصات فني كامل سيستم پوششي مورد نظر را (پس از تطابق با استاندارد 



  IGS-C-PL-100 (2) ١٣٩٦ مهر شركت ملي گاز ايران

  

٥٥ 

  

به نماينده كارفرما ارائه و پس از اخذ تأييديه كتبي كارفرما نسبت به سفارش و خريد كاال  (QCP)كنترل كيفيت كاال 

  اقدام نمايد.

در محل كارخانه سازنده مورد بازرسي قرار گرفته و پس از صدور گواهينامه بازرسي بر  داقالم پوششي باي -٦-١-٣

طبق دستورالعمل بازرسي كه مورد تأييد كارفرما قرار گرفته باشد و تأييد مطابقت كاال با مشخصات مندرج در آخرين 

  مصوب از طرف مؤسسه بازرسي تعيين شده، ترخيص گردد. IGSويرايش استاندارد 

مواد  Batchپيمانكار موظف است گواهينامه تأييديه آزمايشات كنترل كيفي كارخانه سازنده براي هر  -٧-١-٣

پوششي مورد خريداري و گزارش بازرسي تأييد شده را قبل از شروع عمليات عايقكاري به نماينده كارفرما ارائه و 

  واهد بود.پس از اخذ تأييديه كارفرما مجاز به ترخيص، حمل و كاربرد آنها خ

سفارش مواد پوششي به فروشندگان داخلي فاقد نمايندگي از شركت سازنده، صرفاً در صورت ارائه گواهي  -٨-١-٣

نامه تأييديه كشور سازنده مواد (گواهي ساخت مبدأ) و ارائه گواهي نامه آزمايش هاي كنترل كيفي حين توليد براي 

  مصوب مربوطه مجاز مي باشد. IGSمواد پوششي در مطابقت با استاندارد  Batchهر 

سفارش و خريد مواد پوششي بدون انجام بازرسي و اخذ گزارش بازرسي تأييد شده از شركتهاي بازرسي  -٩-١-٣

  فني مورد تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مجاز نمي باشد.

شركت ملي گاز ايران و توصيه  (HSE)طبق مقررات ايمني  بايدحمل، جابجايي و انبار نمودن مواد پوششي  -١٠-١-٣

  هاي سازنده انجام پذيرد.

پيمانكار موظف است جزئيات مربوط به نوع، سازنده، مقادير مواد پوششي وارده به كارگاه و روش ثبت و  -١١-١-٣

  نماينده كارفرما ارائه نمايد.كنترل آنها به انضمام آمار روزانه مصرف هر يك از مواد مصرفي و جايگزيني آنها را به 

  با دقت حمل گردد. دبه منظور پيشگيري از آسيب احتمالي، ظروف و جعبه هاي حاوي مواد پوششي باي -١٢-١-٣

روي هم چيني پالت و ظروف حاوي مواد پوششي بيش از حد مجاز تعريف شده توسط سازنده، مجاز نمي  -١٣-١-٣

  باشد.

هاي سرپوشيده و دور از تابش آفتاب و بارش باران و برف و در محل تميز و  در محل دمواد پوششي باي -١٤-١-٣

درجه سانتي گراد يا دامنه تعريف  ٣٥تا  ١٠در محدوده  دخشك نگهداري شود و درجه حرارت محل نگهداري باي

  شده توسط سازنده باشد.
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عاجالً نسبت به  دوله، پيمانكار بايپس از اتمام عمليات جوشكاري و تأييد راديوگرافي هر قطعه از خط ل -١٥-١-٣

  پوشش سرجوش لوله ها، لوله گذاري و دفن قطعه مربوطه اقدام نمايد.

آموزش ديده، مجرب و داراي گواهي نامه  دپرسنل عايقكاري سرجوش لوله ها و تعميرات پوشش باي -١٦-١-٣

ي و يا مؤسسه معتبر مورد تأييد تأييديه صالحيت عايقكاري سرجوش و تعمير پوشش از شركت سازنده مواد پوشش

كارفرما باشند. پيمانكار اجراي پوشش مسئول برنامه ريزي و اجراي موضوع فوق الذكر با هماهنگي سازنده مواد 

دواليه، اپوكسي مايع دو جزئي، پلي يورتان و غالف هاي  FBEپوششي مي باشد.در مورد پوشش هاي حساس از جمله 

س شركت سازنده مواد پوششي و يا نماينده رسمي آن جهت آموزش پرسنل و صدور انقباضي حرارتي، حضور كارشنا

گواهي نامه الزامي است. همچنين در صورت بروز اشكال در اين پوشش ها، حضور نماينده سازنده مواد پوششي براي 

  مشاوره و رفع اشكال ضروري خواهد بود.

  آماده سازي سطح  -٢-٣

 (Dent)از نظر نواقص وعيوب مكانيكي از قبيل فرورفتگي  دآماده سازي،سطح لوله باي قبل از اقدام به عمليات -١-٢-٣

و ديگر نواقص احتمالي موجود، توسط پيمانكار  (Weld Spatter)و غيره و يا پاشش ذرات جوش  (Scratch)، خراش 

گزارش و با نظر كارفرما اصالح گردد.  بايدمورد بازديد و كنترل قرار گيرد. نواقص فوق االشاره در صورت وجود 

خشك، تميز و عاري از هرگونه آلودگي نظير روغن، گريس، مواد هيدروكربوري و يا آلودگي نمكي و  دسطوح باي

ديگر موادي كه داراي اثر سوء بر آماده سازي سطح و يا چسبندگي پوشش به سطح مي گردد باشد. روغن، گريس، 

با استفاده از حالل تميز كننده مناسب و مورد تأييد كا رفرما از سطح فلز زدوده شود.  ديمواد هيدروكربوري و غيره با

  استفاده از حالل هايي كه پسماند بر روي سطح لوله باقي مي گذارند مجاز نمي باشد.

مورد  ارزيابي گردد. معيار ISO 8502-3بر طبق استاندارد  دباي (Dust)ميزان آلودگي سطح به گرد و خاك  -٢-٢-٣

  تأييد براي برخي پوشش هاي سرجوش لوله ها به شرح زير مي باشد:

  Class 1دو اليه:  FBEسيستم پوششي 

  Class 2سيستم پوششي اپوكسي مايع دو جزئي: 

  Class 2سيستم پوششي پلي يورتان: 

اره، يا شات و اعم از شن، مسب (Abrasive Blast Cleaning)موارد مورد استفاده جهت تميز كاري سطوح  -٣-٢-٣

باشد.هواي مورد استفاده جهت تميز  ISO 11126يا  ISO 11124طبق مشخصات مندرج در استانداردهاي  بايدگريت 

 ASTMبا مشخصات مندرج در استاندارد دعاري از روغن، رطوبت زياد و يا هر گونه آلودگي بوده و باي دكاري سطح باي
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D 4285  اد بازيابي شده، مجاز نمي باشد مگر در صورتي كه از دستگاه بازيابي مطابقت داشته باشد. استفاده از مو

مي باشند،  (Abrasive)اتوماتيك استفاده شود. دستگاههاي پاشش كه مجهز به تجهيزاتي جهت بازيابي مواد ساينده 

زكاري سطح مجهز به دستگاه جداكننده گردو غبار، محصوالت خوردگي و ديگر آلودگي ها باشند.در هنگام تمي دباي

سرجوش لوله ها، سطحي از پوشش اصلي لوله ها در دو طرف سرجوش كه در معرض پاشش ذرات قرار مي گيرد، 

به منظور پيشگيري از آسيبهاي ناشي از ضربه و غيره با استفاده از برزنت و يا ورق فلزي مناسب با عرض حداكثر  دباي

هاي پوشش اصلي لوله ها (درصورت عدم آماده سازي كارخانه نيم متر از پاشش ذرات مورد محافظت قرار گيرد.لبه 

سانتي متر از  ٥درجه پخ زده شود. سطحي به عرض  ٥/٣٧± ٥/٢با زاويه  (Fine Files)توسط سوهان نرم  داي) باي

يا دستي توسط برس سيمي به منظور حصول  (Sweep Blasting)با روش  دلبه هاي دو طرف پوشش اصلي لوله ها باي

گردد.مواد ساينده مصرفي  (Roughened)چسبندگي خوب پوشش سرجوش به پوشش اصلي به طور يكنواخت زبر 

 HSEعالوه بر مناسب بودن جهت حصول درجه تميزي و زبري مورد نظر، از نظر موازين  دجهت آماده سازي سطح باي

آماده سازي سطح در شرايط نامساعد آب و هوا، باراني، مه، رطوبت باال، گرد و خاك، به تأييد نماينده كارفرما برسد.

مورد بازرسي قرار گرفته و ضمن استحكام  دطوفان شن و محدوديت ديد مجاز نمي باشد. مواد ساينده قبل از مصرف باي

 ددرجه حرارت سطح لوله باي الزم فاقد هر گونه آلودگي به چربي، نمك و رطوبت باشد.در حين عمليات تميز كاري،

 دباالتر از نقطه شبنم هواي محيط باشد.سطح آماده سازي شده جهت اعمال پوشش باي ٣ C°و نيز حداقل  ٥ C°باالتر از 

ساعت بر مبناي رطوبت نسبي هواي محيط به شرح زير پوشش گردد. عمليات تميزكاري و  ٤تا  ٢حداكثر ظرف 

  مجاز نمي باشد. %٨٥باالتر از عايقكاري در هواي با رطوبت نسبي 

 (RH): حداكثر زمان مجاز براي اعمال پوشش پس از آماده سازي سطح بر حسب رطوبت نسبي هواي محيط ٢جدول

 (RH)رطوبت نسبي هواي محيط 
حداكثر زمان مجاز براي اعمال پوشش پس از آماده سازي 

  سطح

  ساعت ٢  %٨٥تا  %٧٠بين

  ساعت ٤  %٧٠كمتر از 

  

مجدداً انجام پذيرد.چنانچه براي خشك كردن شبنم و  دتأخير بيش از زمانهاي فوق، تميز كاري سطح بايدرصورت 

رطوبت سطح لوله نياز به پيشگرمي باشد، دستگاه هيتر مورد استفاده نه تنها نبايد موجب آلودگي سطح لوله گردد، 

ر گرفته باشد. دماي پيشگرمي به منظور رطوبت زدايي توسط نماينده كارفرما مورد تأييد قرا دبلكه قبالً كاربرد آن باي
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با دماسنج ديجيتالي  ددرجه سانتيگراد بوده و در تمامي مدت پيشگرمي، درجه حرارت سطح لوله باي ٧٠تا  ٤٥بين 

  كنترل شود.

 اي برخيانجام پذيرد. معيار مورد تأييد بر ISO 8501-1طبق الزامات مندرج در استاندارد  دتميزي سطح باي -٤-٢-٣

  پوشش هاي سرجوش لوله ها به شرح زير مي باشد:

  SA 3دو اليه:  FBEسيستم پوششي

  ½SA 2اپوكسي مايع دو جزئي:  سيستم پوششي

  ½SA 2سيستم پوششي پلي يورتان: 

 ½SA 2نوار دستي دو اليه با چسب قير پايه نفتي باضافه نوار رويي: 

 ½SA 2نوار سرد دستي دو اليه با چسب بوتيل رابر باضافه نوار رويي: 

 ½SA 2نوار دستي با چسب قير پايه نفتي اصالح شده: 

  St 3تميزكاري جهت تعمير انواع پوشش در سايت: 

ا ر ISO 8501-1تصاوير اصل مربوط به تميزي سطح لوله براساس آخرين ويرايش استاندارد  ديادآوري: پيمانكار باي

  در سايت در دسترس داشته باشد.

ميكرون  ٧٥±٢٥در محدوده  دباي ½SA 2براي سطوح  با درجه تميزي  (Surface Profile)زبري سطح لوله  -٥-٢-٣

در دباي St3ميكرون و براي سطوح با درجه تميزي  ٦٠-١٠٠در محدوده دباي SA 3و براي سطوح با درجه تميزي 

با روش  دزبري سطح لوله باي ) باشد. ISO 8503-5آخرين ويرايش استانداردميكرون (براساس  ٥٠±٢٥محدوده 

 ISO Surfaceيا با استفاده از NACE RP 0287طبق استاندارد  Testexبا استفاده از دستگاه  TapeReplicaموسوم به 

Profile Comparator  طبق آخرين ويرايش استانداردISO8503-1 دق الذكر باياندازه گيري گردد.دستگاههاي فو 

چنانچه زبري سطح كمتر يا بيشتر از حد  كاليبره بوده و گواهي نامه كاليبراسيون معتبر آنها در سايت موجود باشد.

مورد بررسي قرار گرفته و در صورت لزوم تعويض گردد.گرد و خاك،  دمشخص شده فوق باشد، مواد تميز كاري باي

با استفاده از دستگاه دمنده  دو پوشش اصلي مجاور آن باي شن، گريت و ديگر مواد خارجي روي سطح سرجوش

  برداشته شود.

دواليه، اپوكسي مايع دوجزئي و پلي يورتان، آلودگي سطح سرجوش به نمكهاي  FBEدر خصوص پوشش هاي  -٦-٢-٣

 ISO(يا معادل آنها طبق استانداردهاي  SCM 400و يا  Elcometer 130با دستگاه  دباي (Soluble Salts)محلول 
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) مورد آزمايش قرار گيرد. در محيط هاي نمكي و محل هائي كه آثار نمك بر روي لوله ISO 8502-9يا  8502-6

مشاهده مي شود، سطح لوله بايد با آب مناسب شستشو داده شود و مجدداً مورد بازرسي قرار گيرد. معيار مورد تأييد 

پس از عمليات تميزكاري دميكروگرم بر سانتي متر مربع مي باشد.آزمايش فوق باي ٢حداكثر  براي پوشش هاي فوق

مورد بازديد و  دسطح انجام پذيرفته و در صورت مشاهده آلودگي سطح، مواد ساينده مورد استفاده در تميزكاري باي

  بازرسي قرار گرفته و در صورت آلودگي تعويض گردد.

  اعمال پوشش -٣-٣

شش بايد طبق دستورالعمل سازنده مواد پوششي انجام پذيرد. به عنوان يك راهنماي عمومي، رعايت مواد اعمال پو

  مشروحه زير الزامي مي باشد.

باالتر از  ٣ C°و يا حداقل  ٥ C°در حين عمليات پوشش سطوح لوله ها، درجه حرارت محيط بايد باالتر از  -١-٣-٣

  نقطه شبنم هواي محيط باشد.

حين عمليات اجراي پوشش، درجه حرارت سطوح و پوشش بايد به طور مستمر كنترل شود و از مقادير  در -٢-٣-٣

  مشخص شده توسط سازنده مواد پوششي تجاوز ننمايد.

است اعمال پوشش بايد  %٨٥در شرايط آب و هوايي نامساعد و زماني كه رطوبت نسبي هواي محيط باالتر از  -٣-٣-٣

ط سرپوشيده و داراي تهويه به طوري كه محدوده سطح مربوطه در تمامي دوره اعمال متوقف گردد، مگر در محي

  ) تميز و خشك بماند.FBE(درخصوص پوشش هاي مايع و  (Curing)پوشش و عمل آمدن 

چنانچه براي اعمال پوشش نياز به پيش گرمي سطح باشد، حرارت دهي بايد با دقت و بر طبق دستورالعمل  -٤-٣-٣

  پوششي انجام پذيرفته و منجر به آسيب ديدگي پوشش اصلي لوله و يا اكسيده شدن سطح نگردد. سازنده مواد

در هنگام اعمال پوشش هاي غالفي انقباضي حرارتي بايد دقت كافي بعمل آيد تا از حبس شدن هوا در  -٥-٣-٣

  بعمل آيد. مجاورت درز جوش طولي لوله و درز جوش محيطي و نيز مجاورت پوشش اصلي لوله جلوگيري

اعمال حرارت در مورد پوشش هاي غالفي انقباضي حرارتي بايد براساس دستورالعمل سازنده باشد. حرارت  -٦-٣-٣

كمتر از حد مورد نياز باعث ذوب نشدن چسب غالفي انقباضي حرارتي و چسبندگي ضعيف پوشش به سطح لوله مي 

  ديدگي اليه پلي اتيلن غالفي مي شود. گردد و حرارت بيش از حد باعث سوختگي، بروز ترك و آسيب
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و همچنين و باالتر) اينچ ٢٤(براي لوله هاي در خصوص اعمال پوشش هاي غالفي انقباضي حرارتي-٧-٣-٣

FBEكاربرد دستگاه،Induction Heating   عالوه بر فراهم نمودن اطمينان باالتر، به دليل اعمال حرارت يكسان و

  همزمان به تمامي سطح، موجب چسبندگي و كيفيت باالتر پوشش اعمالي گرديده، بنابراين كاربرد آن الزامي است.

طور  ميلي متر از پوشش اصلي لوله ها در دو طرف سرجوش را به ٥٠حداقل  دپوشش سرجوش اعمالي باي -٨-٣-٣

  كامل پوشش دهد.

فرم گزارش روزانه عمليات اعمال پوشش سرجوش بايد براي هر سرجوش توسط پيمانكار تكميل و به  -٩-٣-٣

 نماينده كارفرما ارائه گردد.

  بازرسي و كنترل كيفيت پوشش -٤-٣

متر، رطوبت سنج، پيمانكار بايد مجهز به حداقل تجهيزات الزم جهت انجام آزمايش هاي كنترل كيفي از جمله ترمو

) بوده و اقالم Pull-offو  Peel testضخامت سنج، نيروسنج، زبري سنج و دستگاه مربوط به آزمايش چسبندگي (

  مذكور بايد داراي گواهي نامه معتبر كاليبراسيون باشند.

  بازرسي ظاهري پوشش -١-٤-٣

آثار ترك، منفذ، تاول، چروكيدگي، و  پوشش اعمال شده بايد در تمامي سطح داراي ظاهري يكسان (بدون هر گونه

 ٥٠نواقص ظاهري ديگر) و با روي هم قرار گيري يكسان در دو طرف سرجوش بر روي پوشش اصلي باشد. (حداقل 

  ميليمتر روي هم پيچي نوار سرجوش در دو طرف پوشش اصلي لوله)

  آزمايش هاي كنترل كيفي پوشش -٢-٤-٣

  اندازه گيري ضخامت پوشش -١-٢-٤-٣

  انجام پذيرد. ٣آزمايش ضخامت پوشش اعمال شده بايد طبق موارد مندرج در جدول 
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  : مقدار ضخامت مجاز براي انواع پوشش٣جدول 

  الزامات  روش آزمايش  سيستم پوششي  رديف

١  
با Hot Meltغالفي انقباضي حرارتي نوع 

  ٨٠ C°حداكثر درجه حرارت كاربردي 
ASTM D 1000  2.9 mm 

٢  
با Hot Meltغالفي انقباضي حرارتي نوع 

  ٦٠ C°حداكثر درجه حرارت كاربردي 
ASTM D 1000 2.9 mm  

٣  
غالفي انقباضي حرارتي نوع ماستيكي با 

  ٥٠ C°حداكثر درجه حرارت كاربردي 
ASTM D 1000  2.5 mm  

  ASTM D 1000 4.0 mm  نوار دستي با چسب قير پايه نفتي اصالح شده  ٤

  ASTM D 1000 (0.8 ± 0.05) + (0.500) mm  خود ممزوج  باضافه نوار رويينوار سه اليه   ٥

٦  
نوار دستي دو اليه با چسب قير پايه نفتي 

 باضافه  نوار رويي
ASTM D 1000 (1.0) + (0.500) mm  

٧  
نوار  سرد دستي دو اليه با چسب بوتيل رابر 

 باضافه نوار رويي
ASTM D 1000 (0.89) + (0.500) mm  

٨  FBE دواليه  

Approved by 
magnetic or 

electro-magnetic 
thickness gauge  

800 ± 100 µm  

 ISO 21809-3  اپوكسي مايع دو جزئي  ٩
(Annex A)  

500 µm for service at the 
temperatures up to 60°C and 
normal duty conditions and 
1000 µm for higher service 
temperatures, heavy duty 
conditions and for pipes larger 
than 36" O.D.  

 ISO 21809-3  پلي يورتان  ١٠
(Annex A)  

1500 µm: If the operating 
temperature is more than 60 °C 
and for field joints and pipe 
sizes with O.D. 30" and 
larger1000 µm: For smaller 
sizes and lower temperatures  

 ASTM D 1000 نوار پتروالتوم  ١١
Average 1.1 mm (permissible 
deviation from average: 0.2 

mm) 



  IGS-C-PL-100 (2) ١٣٩٦ مهر شركت ملي گاز ايران

  

٦٢ 

  

  

  آزمايش منفذيابي -٢-٢-٤-٣

و  ٣٠٠ mm/secبا سرعت حداكثر  (Holiday Detector)آزمايش منفذيابي پوشش بايدتوسط دستگاه منفذياب 

انجام پذيرد و در صورت وجود منفذ، پوشش بايدطبق دستورالعمل سازنده مواد پوششي  ٤طبق موارد مندرج در جدول 

 مورد تعمير قرار گيرد.

كه سيستم پوششي شامل پرايمر، نوار زيري و نوار روئي باشد،  :در خصوص پوشش هاي نواري، در صورتي١٠تبصره 

 آزمايش منفذيابي بايد پس از اعمال نوار زيري و قبل از اعمال نوار رويي انجام پذيرد.
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  : مقدار ولتاژ مجاز براي انواع پوشش در آزمايش منفذيابي٤جدول

  الزامات  روش آزمايش  نوع سيستم پوششي  رديف

١  
با حداكثر درجه Hot Meltغالفي انقباضي حرارتي نوع 

  ٨٠ C°حرارت كاربردي 

ISO 21809-3 

(Annex B)  

5 kV/mm + 5 kV 

(Max. 25 kV)  

٢  
با حداكثر درجه Hot Meltغالفي انقباضي حرارتي نوع 

  ٦٠ C°حرارت كاربردي 

ISO 21809-3 

(Annex B)  

5 kV/mm + 5 kV 

(Max. 25 kV)  

٣  
غالفي انقباضي حرارتي نوع ماستيكي با حداكثر درجه 

  ٥٠ C°حرارت كاربردي 

ISO 21809-3 

(Annex B)  

5 kV/mm + 5 kV 

(Max. 25 kV)  

  نوار دستي با چسب قير پايه نفتي اصالح شده  ٤
EN 10300 

(Annex R)  

5 kV/mm 

(Max. 20 kV)  

  نوار سه اليه خود ممزوج باضافه نوار رويي  ٥
ISO 21809-3 

(Annex B)  

5 kV/mm + 5 kV 

(Max. 15 kV)  

 نوار دستي دو اليه با چسب قير پايه نفتي باضافه نوار رويي  ٦
ISO 21809-3 

(Annex B)  

5 kV/mm + 5 kV 

(Max. 15 kV)  

٧  
نوار سرد دستي دو اليه با چسب بوتيل رابر باضافه نوار 

 رويي

ISO 21809-3 

(Annex B)  

5 kV/mm + 5 kV 

(Max. 15 kV)  

٨  FBE دواليه  NACE RP0490  5 kV/mm  

  اپوكسي مايع دو جزئي  ٩
ISO 21809-3 

(Annex B)  

6 kV/mm 

(Max. 25 kV)  

  پلي يورتان  ١٠
ISO 21809-3 

(Annex B)  

5 kV/mm 

(Max. 25 kV)  

 نوار پتروالتوم  ١١
ISO 21809-3 

(Annex B)  

5 kV/mm + 5 kV 

(Max. 15 kV)  

 
 آزمايش چسبندگي -٣-٢-٤-٣

 انجام پذيرد. ٦و  ٥آزمايش چسبندگي پوشش بايد طبق موارد مندرج در جداول 
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٦٤ 

  

  )Peel test: مقدار چسبندگي مجاز براي انواع پوشش (روش ٥جدول

  الزامات  روش آزمايش  نوع سيستم پوششي  رديف

١  
با Hot Meltغالفي انقباضي حرارتي نوع 

  ٨٠ C°حداكثر درجه حرارت كاربردي 

EN 12068 

(Annex C)  
4 N/mm 

٢  
با Hot Meltغالفي انقباضي حرارتي نوع 

  ٦٠ C°حداكثر درجه حرارت كاربردي 

EN 12068 

(Annex C)  
4 N/mm  

٣  
غالفي انقباضي حرارتي نوع ماستيكي با حداكثر 

  ٥٠ C°درجه حرارت كاربردي 

EN 12068 

(Annex C)  
1.5 N/mm  

  نوار دستي با چسب قير پايه نفتي اصالح شده  ٤
EN 10300 

(Annex S)  
7 N/mm  

  الزامات  روش آزمايش  نوع سيستم پوششي  رديف

  نوار سه اليه خود ممزوج باضافه نوار رويي  ٥

EN 12068 

(Annex C) 

EN 12068 

(Annex C) 

ASTM D 1000  

1.2 N/mm (to primed steel) 

2.4 N/mm (tape to tape) 

0.5 N/mm width (Adhesion to 
backing and inner layer tape)  

٦  
نوار دستي دو اليه با چسب قير پايه نفتي باضافه 

 نوار رويي
ASTM D 1000 

3.0 N/mm (to primed steel) 

2.5 N/mm (to self at overlaps) 
0.5 N/mm width (Adhesion to 
backing and inner layer tape)  

٧  
نوار سرد دستي دو اليه با چسب بوتيل رابر 

 روييباضافه نوار 
ASTM D 1000 

3 N/mm (to primed steel) 

1 N/mm (to self at overlaps) 

0.5 N/mm width (Adhesion to 
backing and inner layer tape)  

 نوار پتروالتوم  ٨
IPS-M-TP-317 

(Appendix E)  

0.5 N/mm width (Min. Tacky 

Adhesion Strength)  
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٦٥ 

  

  )Pull-off: مقدار چسبندگي مجاز براي انواع پوشش (روش ٦جدول

  الزامات  روش آزمايش  نوع سيستم پوششي  رديف

٣  FBE دواليه  
IGS-M-TP-026 

(Appendix D)  
MP 10 

  BS EN ISO 4624  10 MP  اپوكسي مايع دو جزئي  ٢

  BS EN ISO 4624  10 MP  پلي يورتان  ١

  

براي خطوط  (I/S)آزمايش الكتريكي پوشش بر مبناي تزريق ولتاژ ثابت در محل تزريق و اندازه گيري تراكم جريان  -٤

  لوله مدفون فوالدي نو

  كليات -١-٤

به منظور تشخيص و ارزيابي كيفيت پوشش خطوط لوله اعم از پوشش بدنه و سرجوش لوله هاي فوالدي مدفون و 

ش فوق انجام مي گردد. آزمايش مذكور همزمان با اتمام پروژه و در هنگام تحويل پروژه متعلقات فوالدي آن، آزماي

  هاي نو و بعد از اتمام آزمايشات هيدرواستاتيك صورت مي گيرد.

  مراحل انجام كار قبل از شروع آزمايش پوشش -٢-٤

ارائه آن به نماينده كارفرما، زيرو  ٦-٤تهيه روش آزمايش الكتريكي پوشش توسط پيمانكار برطبق بند  -١-٢-٤

  .جهت بررسي و تأييد

  .حصول اطمينان از سالمت كليه اتصاالت عايقي بكار رفته  -٢-٢-٤

حصول اطمينان از قطع كامل ارتباط الكتريكي خط لوله تحت آزمايش از ساير تأسيسات تأثيرگذار، از طريق  -٣-٢-٤

رگذار، الزم است پيمانكار با هماهنگي كارفرما نسبت به قطع اندازه گيري پتانسيل. در صورت مشاهده عوامل تأثي

  سيستم / سيستم ها و جريان هاي تأثيرگذار در روند و نتيجه آزمايش اقدام نمايد.

  .(T.P)زيراز تمامي نقاط اندازه گيري  ٦-٤اندازه گيري پتانسيل طبيعي لوله نسبت به زمين برطبق بند  -٤-٢-٤

پيمانكار با هماهنگي كارفرما نسبت به خاموش كردن ترانس هاي خطوط لوله مجاور و  براي اين منظور الزم است 

  ساير عوامل تأثيرگذار بر روي خط تحت آزمايش اقدام نمايد.
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 Interconnectionو محلهاي  (Casings)اندازه گيري پتانسيل حفاظتي از كليه تقاطع ها، غالفهاي فوالدي  -٥-٢-٤

  .فوالدي مدفونبا ساير خطوط و تأسيسات 

، پيمانكار DCبر مؤلفه هاي  ACدر كل مسير خط لوله. در صورت مشاهده تأثير  ACاندازه گيري پتانسيل  -٦-٢-٤

  بايد نسبت به رفع آن اقدام نمايد.

  ابزار و وسايل مورد نياز براي انجام آزمايش الكتريكي پوشش -٣-٤

ستفاده از سيستم حفاظت كاتدي دائم طراحي شده براي آزمايش الكتريكي پوشش حتي المقدور بايد با ا-١-٣-٤

پروژه مورد نظر انجام گردد و در صورتي كه به هر علت آزمايش با استفاده از سيستم موقت انجام مي شود بايد داليل 

  آن ارائه و از كارفرما تأييديه اخذ گردد.

ميليون اهم براي شرايط نرمال و باالي  ١٠از  دستگاه ولتمتر (پتانسيومتر) با مقاومت باال و امپدانس بيش -٢-٣-٤

استفاده از دستگاه ولتمتر با ورودي امپدانس باال براي جلوگيري از .ميليون اهم براي زمين هاي سنگي و خشك  ٢٠٠

  قرائت اشتباه است.

  . Fresh waterبراي عبور لوله از خاك و Cu/CuSO4الكترود نيم پيل مرجع  -٣-٣-٤

درصورت استفاده از الكترود مرجع گوناگون، پيمانكار بايد قبل از شروع آزمايش و اندازه گيري، دقت و  -٤-٣-٤

  كنترل نمايد. Cell to Cellمورد نظر را به روش  (Half- Cell)سالمت نيم پيل 

  اندازه گيري مقدار پتانسيل مدار باز يا پتانسيل طبيعي خط لوله تحت آزمايش -٤-٤

م آزمايش الكتريكي پوشش، يكي از كميتهايي كه قضاوت را در مورد كيفيت پوشش آسانتر مي كند، اندازه در انجا

گيري مقدار پتانسيل مدار باز يا پتانسيل طبيعي زمين محل دفن خط لوله تحت آزمايش است. از اين رو اندازه گيري 

  انجام گردد.(T.P)ه گيري پتانسيل طبيعي بايد با رعايت موارد ذيل و در تمامي نقاط انداز

  الكترود نيم پيل مرجع بايد كامالً با خاك در تماس باشد. -١-٤-٤

  در زمين خشك، خاك بايد مرطوب گردد (محل قرار گرفتن نيم پيل)  -٢-٤-٤

نيم پيل حتي المقدور بيش از نيم متر از مركز لوله دورتر قرار نگيرد و هرچه نزديك تر به باالي خط لوله  -٣-٤-٤

 باشد.
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  فاكتورهاي مؤثر بر اندازه گيري پتانسيل در زمان آزمايش -٥-٤

  توجه به فاكتورهاي مؤثر بر اندازه گيري پتانسيل در زمان آزمايش حائز اهميت است:

  محل قرار گرفتن الكترود نيم پيل مرجع -١-٥-٤

  خاك  -٢-٥-٤

  لوله  -٣-٥-٤

  دما  -٤-٥-٤

  مرجع از آلودگيعاري بودن الكترود نيم پيل  -٥-٥-٤

  روش انجام آزمايش الكتريكي پوشش -٦-٤

قبل از شروع آزمايش، پيمانكار موظف است روش انجام آزمايش الكتريكي پوشش را تهيه و به كارفرما ارائه -١-٦-٤

قبلي به نمايد. انجام آزمايش تنها پس از اخذ تأييديه از كارفرما مجاز خواهد بود. ضمناً انجام آزمايش بايد با اطالع 

در صورت تمايل در زمان تست در محل حضور  مذكورتا نمايندگان نمايندگان كارفرما و بهره بردار صورت پذيرد

  .يابند

طول قطعه مورد آزمايش به نحوي در نظر گرفته شود كه پتانسيل دورترين نقطه (در حالت ترانس روشن)  -٢-٦-٤

  كمتر نشود. ٨٥/٠مطلق آن از ولت مثبت تر نشود. به عبارت ديگر قدر  -٨٥/٠از 

ساعت جهت پالريزه شدن يا تثبيت ولتاژ خط  ٧٢روشن كردن سيستم حفاظت كاتدي براي مدت حداقل  -٣-٦-٤

  .لوله

به خط اعمال  دروشن و ولتاژ تزريق باي دساعت)، منبع تزريق باي ٧٢در مدت زمان تثبيت ولتاژ خط (حداقل  -٤-٦-٤

  گردد.

يت ولتاژ يا پالريزه شدن خط لوله، محدوده آزمايش بايد تحت پتانسيل حفاظتي كافي قرار در مدت زمان تثب -٥-٦-٤

  مجاز نمي باشد. ٧داشته باشد. پتانسيل بيشتر از پتانسيل مندرج در جدول 

ساعت)، آزمايش الكتريكي پوشش با تنظيم مجدد ولتاژ  ٧٢بعد از پالريزه شدن خط و تثبيت ولتاژ (حداقل  -٦-٦-٤

در حالت روشن بودن مبدل يكسوكننده  (T.P)و سپس قرائت پتانسيل از كليه نقاط اندازه گيري  ٧بر طبق جدول تزريق 

  انجام مي شود.
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كه همان شدت جريان خروجي از ترانس  (I)براي اطمينان از تثبيت ولتاژ، اندازه گيري شدت جريان مصرفي  -٧-٦-٤

بالفاصله بعد از تنظيم ولتاژ تزريق و يكبار هم در پايان عمليات  ركتيفاير است بايد يكبار در زمان شروع آزمايش

  ، اندازه گيري و كنترل گردد. (D.P)آزمايش براي اطمينان از ثابت بودن ولتاژ 

  محاسبه گردد. S = πDLسطح جانبي خط لوله تحت آزمايش از رابطه 

S سطح جانبي خط لوله به متر مربع :  

π  ١٤/٣: عدد  

D به متر : قطر خط لوله  

L طول خط لوله به متر :  

، ميزان تراكم جريان خط (S)و تقسيم آن بر سطح جانبي خط لوله تحت آزمايش  (I)با اندازه گيري جريان مصرفي 

  محاسبه مي گردد. (I/S)لوله 

  

 بر اساس نوع پوشش D.Pدر نقطه تزريق جريان  روشن: حداكثر پتانسيل ٧جدول

  بر حسب ولت D.Pمقدار ولتاژ  نوع پوشش

 -١/٢ قير پايه نفتي

 -١/٢ قير زغال سنگي

 -٥/١ قير پايه نفتي اصالح شده

 -٥/١ نوار سرد پالستيكي

 -٢/١ پلي اتيلن سه اليه

FBE ٥/١  دواليه- 

 -٥/١ اپوكسي/پلي يورتان دو جزيي
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  معيار قبولي آزمايش الكتريكي پوشش -٧-٤

  مي باشد. ٨پوشش خط لوله بر طبق جدول مبناي قبولي آزمايش با توجه به نوع 

 تراكم جريان: ٨جدول

  بر حسب ولت D.Pحداكثر مقدار ولتاژ  نوع پوشش
بر حسب  I/Sماكزيمم 

2µA/m 

 ٤٠ -١/٢ قير پايه نفتي

 ٤٠ -١/٢ قير زغال سنگي

 ١٥ -٥/١ قير پايه نفتي اصالح شده

 ٢٠ -٥/١ نواد سرد پالستيكي

 ٣ -٢/١ پلي اتيلن سه اليه

FBE ١٠ -٥/١ دو اليه 

 ١٠  -٥/١ اپوكسي مايع دو جزيي /پلي يورتان 

 

  تأييد يا عدم تأييد نتايج آزمايش الكتريكي پوشش -٨-٤

محاسبه و جهت  دجزئيات آزمايش الكتريكي پوشش و نتيجه آن براساس مقدار تراكم جريان مصرفي باي -١-٨-٤

  تأييد به نماينده كارفرما ارائه گردد.

صورت عدم حصول نتيجه قابل قبول از آزمايش فوق، پيمانكار موظف است اقدامات الزم را جهت شناسايي  در -٢-٨-٤

  نقاط ضعف و رفع اشكاالت و نواقص پوشش و انجام مجدد آزمايش تا حصول نتيجه مطلوب بعمل آورد.

تگاههاي عيب يابي جهت تهيه و تدارك كليه وسايل مورد نياز براي انجام آزمايش الكتريكي پوشش و دس -٣-٨-٤

 شناسايي اشكاالت به عهده پيمانكار بوده و پيمانكار موظف به انجام كليه اقدامات با حضور نماينده كارفرما مي باشد.
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  اجرا شده EPCجهت پيمانهايي كه بصورت  ارزيابي كارايي سيستم حفاظت كاتدي -٩-٤

خط لوله بطور كامل نصب و تكميل نشده باشد، پيمانكار  در صورتي كه در زمان آزمايش پوشش، سيستم حفاظت كاتدي

بايد پس از نصب و راه اندازي كليه متعلقات سيستم حفاظت كاتدي شامل نصب كليه دستگاههاي ترانس ركتيفايرو 

بسترهاي آندي، با اندازه گيري پتانسيل در حالت خاموش لحظه اي، بشرح زير از كارايي سيستم حفاظت كاتدي 

  اصل نمايد:اطمينان ح

روش كار مطابق با روش آزمايش پوشش مي باشد بدين ترتيب كه پس از اطمينان از قطع كامل ارتباط الكتريكي خط 

لوله با ساير خطوط و تأسيسات مجاور و خاموش كردن كليه سيستم هاي حفاظت كاتدي مجاور و استفاده از دستگاه 

Interrupter  ساعت تحت بار الكتريكي قرار داده تا پالريزه و ولتاژ خط تثبيت گردد.  ٧٢، خط لوله را حداقل به مدت

 Vسپس با تنظيم ولتاژ خروجي ترانس ركتيفاير به نحوي كه پتانسيل خاموش لحظه اي در دورترين نقطه از مقدار 

يري در حالت هاي روشن و خاموش لحظه اي اندازه منفي تر باشد، پتانسيل خط لوله را در كليه نقاط اندازه گ -٨٥/٠

مثبت تر گردد،  -٨٥/٠ Vگيري نمايد و در صورتي كه پتانسيل خاموش لحظه اي در هر نقطه از خط لوله از مقدار 

پيمانكار موظف است بعد از بررسي اتصال كليه متعلقات سيستم حفاظت كاتدي و اطمينان از عدم وجود اشكال از ناحيه 

  .نسبت به رفع عيب پوشش اقدام نمايد DCVGاستفاده از دستگاه  آنها با

اهم بر سانتيمتر مربع باشد، پتانسيل بايد از مقدار   ٣٠٠٠٠: در مناطقي كه مقاومت مخصوص آنها باالتر از ١ ٠تبصره 

V و براي مناطق داراي باكتريهاي احيا كننده سولفات  -٧٥/٠(SRB) پتانسيل بايد از مقدارV منفي تر باشد. -٩٥/٠  

در صورتيكه در زمان انجام آزمايش الكتريكي پوشش، سيستم حفاظت كاتدي خط لوله بطور كامل نصب و  :١١تبصره 

تكميل و آماده بهره برداري باشد، انجام آزمايش فوق تحت عنوان ارزيابي كارايي سيستم حفاظت كاتدي در برگيرنده 

  فوق تحت عنوان آزمايش الكتريكي پوشش نخواهد بود.٦-٤ه انجام بند آزمايش پوشش نيز بوده و بنابراين نيازي ب

در صورتي كه سيستم حفاظت كاتدي خط لوله داراي بيش از يك دستگاه ترانس ركتيفاير باشد، استفاده از  :١٢تبصره

قطع و ماهواره اي براي  Synchronizationكه مجهز به سيستم  (Interrupter)دستگاه قطع و وصل كننده جريان 

  وصل كردن همزمان كليه دستگاههاي ترانس ركتيفاير مي باشد الزامي خواهد بود.
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  فصل نهم

  

  

  لوله گذاري و خاك ريزي

  

  

  

  

  صفحه  عنوان  

  ٧٢  لوله گذاري و خاك ريزي   
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  :و خاك ريزي گذاري لوله 

پيمانكار موظف است كليه ماشين آالت و ابزار الزم براي بلند كردن ، جابجا كردن، خواباندن لوله در كانال را طبق  -١

و شرايط وزن لوله  ،نظر نماينده كارفرما تهيه و نگهداري نمايد تعداد و قدرت دستگاههاي بلند كننده متناسب با قطر 

وريكه اطمينان حاصل گردد كه لوله ها در موقع خواباندن در كانال تحت بوده به طمسير خط لوله از لحاظ شيب طولي 

تنش قرار نگرفته و عايق آنها صدمه نبيند تحت تنش قرار نگرفته و در موقع خواباندن لوله در كانال عايق آنها صدمه 

  ببيند.

شت ،  –ه پايه كف و ديواره كانال پرداخت گرديده و عاري از هر گون دقبل از لوله گذاري مي باي -٢ چاكي ، كلوخ در

سنگ ، ريشه درخت و ديگر اشياء گردد تا از وقوع هر گونه صدمه از قبيل خراش يا سوراخ روي عايق لوله جلوگيري 

  بعمل آيد.

 ١٠بالشتك هايي از خاك نرم ( خاك سرندي با قطر چشمه هاي حداكثر  كانال  در كف   داز لوله گذاري باي قبل  -٣

( با ارتفاع خاك نرم سرندي بالشتك ها  يكديگر ايجاد گردد  متر از  ٥سانتي متر و به فاصله  ٤٠به عرض  ميليمتر ) 

فاصله زير لوله تا كف كانال حداقل   آنها چنان باشد كه پس از استقرار لوله بر روي   دباي ها)توجه به قطر و وزن لوله

  سانتيمتر باشد . ٢٠

ير زميني به طور طبيعي و يا به دليل سيل تا ارتفاع زير لوله يا بيشتر در كانال باال در محل هائي كه سطح آبهاي ز -٤

بر طبق نقشه هاي  مستقر و متري  ٥ هايي با كيسه پر از ماسه براي كف كانال و در فاصله بالشتكدآمده باشد مي باي

در هنگام   گيرد .  ثابت قرار كف كانال  معين در در عمق  به طوري كه لوله استفاده گردد   ژئوتكستايل از  اجرايي 

نباشد  باال   شرايط خاص كه آب زيرزميني زمان اجراء را متناسب با   آب كانال را تخليه و يا دعمليات لوله گذاري باي

استقرار گذاري و درون كانال كامال تخليه و بعد از لوله  زيرزميني  انتخاب نمود و يا با استفاده از روشهاي مناسب آب

  .، بالفاصله پر گردد IGS-E-PL-025مطابق استاندارد  نوار ژئوتكستايل

در خاتمه هر روز كاري انتهاي لوله هائيكه در كانال خوابانده شـــده اند بايد به وســـيله درپوش و يا در پوشـــهاي  -٥

  بسته شوند تا از ورود آب و گل يا اشياء ديگر جلوگيري بعمل آيد . EXPANDING STOPPERSمنبسط شونده 

ـــار در داخل كانال  دنبايد در هيچ نقطه تحت تنش قرار گيرد همچنين نبايها  لوله،در هنگام لوله گذاري  -٦ با فش

  .د نگذارده شو
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ضور و تائيد نماينده ك -٧ صله پس از خواباندن لوله با ح ارفرما انجام گيرد، انجام اين كار از خاكريزي كانال بايد بالفا

شود كه نوار عايق در معرض تغييرات  ست كه لوله را در محل خود مهار نموده و نيز مانع آن مي  ضروري ا آن جهت 

 قسمتي از خاك حفاري شدهدشديد دماي محيط قرار گيرد، براي جلوگيري از وارد آمدن صدمه به لوله و عايق آن باي

ضخامت حداقل ن خاكهاي  از و يا  سانتي متري بگذرد را در اليه هاي به  سرند يك  سه اي كه از   ٢٠وع نرم تر و يا ما

  سانتي متر روي لوله ريخته شود .

را قبل از خاكريزي انجام دهد و كابل مربوطه را با تسمه  TEST POINTاتصال كابل تواند عمليات پيمانكار مي: تبصره 

دور لوله ببندد و ســـپس خاكريزي انجام شـــود و روز بعد ماركر را نصـــب كند تا در اثر حفاري مجدد به لوله و عايق 

  آسيب وارد نشود.

  يگر استفاده نمود.براي پر كردن كانال نبايد از خار وخاشاك ريشه درختان و علف و آشغال و مواد پوسيدني د -٨

به نحوي متر و ســانتي ٨٠حداقل به ارتفاع دارتفاع خاك ريز روي لوله جهت ايجاد گرده خاكي مســير خط لوله باي -٩

  سانتي متر از سطح حريم اختصاصي باالتر باشد . ٥٠انجام پذيرد كه بعد از نشست طبيعي حداقل 

نقشــه هاي اســتاندارد و  ضــمن رعايت بايدســرويس خط لوله هنگام لوله گذاري در محل تقاطع جاده ها و جاده  -١٠

سانتي  ١٥بالفاصله روي لوله در اليه هاي ( با ضخامت مناسب كه تحمل بار ديناميكي را داشته باشد)SLABاستفاده از 

  متري خاك ريزي شده و متناسب با درجه كوبيدگي خاك موجود زير جاده كوبيده شود.

درصد حجمي قلوه سنگ ٣٠خاكريزي بر روي خاك سرندي ميتواند  مخلوطي يكنواخت از سانتي متر اوليه  ٥٠ -١١

درصــدخاك معمولي باشــد.ســاير اليه هاي خاكريزي نبايد شــامل قلوه ســنگ به ٧٠ســانتي متر و ١٠با حداكثر اندازه 

يمانكار موظف است سانتيمتر باشد.چنانچه خاك حفاري شده براي پركردن كانال مناسب نباشد پ ٣٠اندازه بيشتر از 

جايگزين نمايد و نيز مصالح حفاري شده را كه بدين ترتيب زائد خواهند بود از محل دور نموده  آن را با خاك مناسب

  ودر جاي مناسب دپو نمايد.

پيمانكار موظف است پس از پر كردن كانال در محدوده داخل شهرها در كمترين زمان ممكن شروع به بازسازي  -١٢

زمينهائي كه براي حفاري اشغال كرده بنمايد اين بازسازي براساس دستورالعمل و مشخصات شهرداري و يا ادارات 

كليه راهها، حصارها، ديوارها و جويها و به طور كلي  راه داري خواهد بود .پيمانكار موظف است پس از پر كردن كانال

كليه مستحدثاتي را كه در اثر حفاري ها خراب شده يا صدمه ديده اند و يا جهت انجام عمليات جابجا شده اند را عيناً 

ـــرويس  ـــير آبروهاي طبيعي را براي جلوگيري از تخريب جاده س ـــورت .R.O.Wبه حالت اول برگرداند و مس به ص

هايي كه با احداث ترانشه مسير آبرو از بين رفته با احداث ديوار بتني و يا سنگي نسبت به و در محل باز كند.مناسب 
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سمت دره هدايت كند كه موجب تخريب جاده  سير آبرو را به  سرويس اقدام و يا م سير آبرو در كف جاده  هدايت م

  سرويس نگردد.

داشته و  فرسايش قرار  كه پوشش خاكي اطراف لوله در معرض درصد  ٢٠يش از  شيب تند ب با  در زمينهاي  -١٣

 پالستيكي و يا  از كيسه هاي بافته  خطر شسته شدن خاك ريز روي لوله وجود دارد پيمانكار موظف است با استفاده 

ده و زير گر R.O.W   و در سطحمتر )  ٢٥( حداكثر بتن خشك مي باشد در فواصل معين   شده كه محتوي  قير اندود

  مهار و تثبيت نمايد. لوله را اطرافمطابق نقشه استاندارد مربوطه خاك ماهي 

طبيعي نبايد به هيچ كانال يا مسيري جز آنچه قبل از لوله گذاري  لپس از بازسازي مسير ، آبهاي سطحي ، مسي -١٤

  موجود بوده است تغيير داده شود مگر با تائيد كتبي نماينده كارفرما.

بايد در تمام طول خود در زمين مدفون شود مگر آنكه خالف آن در نقشه هاي اجرائي نشان داده شده خط لوله  -١٥

  باشد .

شين -١٦ ستقرار ما شيبآالت براي عمليات لولهروش ا صله آنها از يكديگر بنحوي گذاري در  هاي تند و تعداد و فا

شين صدمه به ما سط پيمانكارآالت كه موجب  شود بايد تو سك  و افراد ن ساس ارزيابي ري صويب  و بر ا تدوين و به ت

  نماينده كارفرما برسد.

  توسط پيمانكار انجام خواهد شد.IGS-C-IT-003اجراي فيبر نوري مطابق با -١٧
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  دهمفصل 

  

  

   عبور از موانع و تقاطع

  

  

  

  صفحه  عنوان   

  ٧٦  كليات -١

  ٧٦  تقاطع با موانع هوائي -٢

  ٧٦  موانع زمينيتقاطع با -٣

  ٧٩  عبور لوله از زير آبروهاي جاري -٤

  ٧٩  عبور لوله از زير آب -٥

  تقاطع خاص -٦

  

٨٠  
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  كليات   -١

پيمانكار موظف است كليه وسايل و دستگاههاي مورد نياز براي انجام كارهاي مربوط به عبور ازموانع را كه در سرراه 

آنها را به نماينده كارفرما (Certificate)د و تائيديه ســـالمت زير تهيه نمايخط لوله قراردارند بخصـــوص براي موارد 

 :تحويل نمايد 

 ودستي )وحمل و نقل خاكهاي اضافي. يوسائل عمليات حفاري و تونل زني (ماشين -١-١

 وسائل گذاردن لوله ومتعلقات كنترل و آزمايش آن . -٢-١

  وسائل حفاظت از لوله و عايق آن  -٣-١

 وسائل تخليه آب داخل كانال -١-٤

  وسائل حفاظت و تقويت موانعي كه از آنها عبور ميشود و همچنين محوطه اطراف آنها. -٥-١

 وسائل مربوط به قالب بندي و بتون ريزي -١-٦

 وسائل پركردن كانال . -٧-١

  وسائل بازسازي سطح زمين . -٨-١

  .سازي سبك و سنگينوسايل متراكم  -١-٩

  .(Pre Test)ها وسايل تست هيدرواستاتيك و انجام تست براي لوله  -١-١٠

  .برداريتجهيزات و پرسنل نقشه  -١-١١

  خط لوله در مسير خود ممكن است با موانع و تقاطع هايي بشرح زير برخورد نمايد.

 تقاطع با موانع هوايي   -٢

شد دراين تقاطع ها بايتقاطع هاي هوائي ميتواند عبور خط لوله از زير خطوط انتقال  صله  دنيرو و خطوط مخابراتي با فا

مطابق مقررات حريم و ايمني مصوب شركت ملي گاز ايران باشد . كانال لوله از دكل خط انتقال نيرو و دكل مخابراتي 

  ايد.جنس زمين در اين قسمت سنگي باشد پيمانكار بايد براي حفر كانال از پيكور يا كت راك استفاده نمدرصورتيكه 

 تقاطع با موانع زميني   -٣
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سيل ، تقاطع هاي زميني ميتواند عبور خط لوله ازرودخانه يا آبراهه وكانال  -١-٣  بزرگراهها و راه آهن و، ها  جاده، م

ـــد .عبور ازهريك از موانعكانالهاي بتوني آب/ لوله هاي گاز و نفتو  ـــه اجرائي  دفوق الذكر باي غيره باش مطابق نقش

  مربوط به آن انجام گردد.

 PIPE JACKING/BORING ) با حفر تونلمي باشدعبور ازموانعي كه نصب غالف در تقاطع با آن موانع الزامي  -٢-٣

MACHINE)صالح )دگيرانجام مي سوي مراجع ذي شده از  ساس مجوزات ارائه  صورتيكه مجوز حفاري امكان (بر ا .در 

ـــورت حفر كاناللوله گذاري با  بالمانع خواهد  كارفرما نمايندهبا تاييد غالف را بطريق حفر كانال مجاز بداند در اينص

  .بود 

ست قبل از آغاز عمليات اجرايي عبور از تقاطع ها -٣-٣ سات زيرزميني  ، پيمانكار موظف ا سي محل وجود احتمالي تا

سونيك  ستگاه الترا سائلي ازقبيل د شها يا و سازمانهاي آب و را با كاربرد رو شي با مراجعه به  يا حفر چاله هاي آزماي

و يك نســـخه از كليه مجوزهاي اخذ شـــده را به همراه مدارك و غيره مشـــخص نمايدمخابرات و گاز و نفت و برق و 

  بردار به نماينده كارفرما تحويل نمايد.هاي ازبيلت به جهت ارائه به بهرهنقشه

ـــتفاده كنندگان  اجرايبمنظور كاهش مدت زمان  -٤-٣ با توجه به نوع  بايدكارها و ايجاد كمترين اختالل براي اس

آنها انتخاب شود رعايت توصيه هاي مندرج در مجوزهاي صادره از طرف مقامات  ازموانع مناسبترين زمان براي عبور 

ا ممكن است شامل ذيصالح و يا صاحبان خصوصي جاده ها ساختمانها وتاسيسات زيرزميني الزامي است .اين توصيه ه

 نحوه وقفه در ترافيك چگونگي عبور از موانع و نحوه بازسازي مسير و اقدامات احتياطي ديگر باشد.

ـــده با مقامات پليس و وزارت  -٥-٣ ـــتور العمل توافق ش عبورازجاده ها بزرگراهها بايد در تاريخ و مدت زمان و دس

 الئم راهنمائي و چراغ چشمك زن انجام گيرد.ونصب وسائل الزم از قبيل عايمنيبارعايت مسائلراه

ــه هاي اجرائي  دعبورلوله با حفر تونل باي -٦-٣ ــده از مطابق نقش ــط نماينده كارفرما و مجوز اخذ ش ــده توس تائيد ش

 .مي باشديده و در صورتيكه از غالف محافظ استفاده ميگردد رعايت نكات زير الزامي دانجام گر سازمان ذيربط

پيمانكار موظف اســت قبل از شــروع به حفر تونل در هر تقاطع محل آن را بازرســي نموده و اندازه هاي الزمه را براي 

غالف تعيين نمايد.طول تونل حفر شده بايد طوري باشد كه لوله نوارپيچي شده بدون صدمه در راندن خواباندن لوله و 

 ينروي تونل بوده و بايد كليه عمليات الزم در جهت تقويت اتونل قرار گيرد.پيمانكار مســئول حفاظت از تاســيســات 

سازي و متراكم)وBRACING)بست زدن (SHEETING PILES)سپركوبي (PLANKINGتاسيسات از قبيل تخته بندي(

وارديكه حفاري تونل بصورت دستي و يا بصورت مكانيكي انجام ميگردد و م )راانجام دهد.درPROPPINGشمع زني (

مسـير بجا ميماند كه موجب ريزش خاك اطراف خواهد شـد اين حفره خالي بايد با تزريق مالت ماسـه  حفره خالي در
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سبت  كنندهيا بتن حاوي مايع روانسيمان  شود.قطر ٢و١به ن ضخامت باتاييد مهندس يا نماينده اوپر غالف فوالدي و 

عايق شــده درســطح  ، نفوذآب كامالًبايد مطابق اندازه مشــخص شــده در نقشــه هاانتخاب گردد غالف بايد نســبت به 

و در و دو سر لوله غالف صاف بريده شده باشد و فاقد نوك تيز و برنده باشد.وجود نداشته باشد داخلي آن برآمدگي 

ستفاده بيش از يك شاخه لوله جوشكاري بايد بطور كامل انجام گردد. جاده قانوني تاانتهاي حريم  دغالف بايصورت ا

ــش دهدآهن راه  ياها  ــورتيكه مفاد مجوز اداره ذيربط را پوش ــه هاي طراحي بص امتداد يابد طول لوله كه در طبق نقش

براي لوله با پوشش قير پايه نفتي بايد دوبله نوارپيچي شده و تا يك متر از هر سر غالف ادامه يابد غالف جاي ميگيرد 

مقره ها اصــلي و غالف اطمينان حاصــل شــود.و در ذيل لوله اصــلي از گوني خاك مناســب جهت هم محور كردن لوله 

)THINSULATORES شه ها ساس نق سب ) بايد برا صله منا شوندو در فا سته  شده ب بطوريكه در روي لوله نوار پيچي 

ها بصــورتي باشــد كه لوله ابتدا و انتهاي غالف نوع مقره  ها نگردد و درحين اجرا موجب شــكســتگي و يا حركت مقره

 دس ازبســتن مقره ها چنانچه طول پيچهاي مربوطه بلندتر از ســطح مقره ها باشــد بايپر گيرد.گاز در محور غالف قرا

سمت  ضافي ق شود تا از تماس آن با غالف جلوگيري بعمل آيد.هنگام قراردادن لوله در داخل غالف بايد ا آنها بريده 

ستقرارلول صله پس از ا صدمه اي به نوار عايق وارد نگردد.بالفا شود تا  ستيكي احتياط  شهاي ال ش ه در داخل غالف پو

ده وتوسط تسمه هاي فوالدي زنگ نزن محكم شوند.دردوطرف غالف بايد ـــــــــ)بايد نصب شEND SEALآن (انتهاي 

شات  ، مجرد تكميل تقاطعه لوله هاي هواكش مطابق نقشـه اجرائي مربوطه نصـب شـود ب پيمانكار موظف اسـت آزماي

مربوط به عايق الكتريكي را شروع نموده وهرنقصي كه در عايق مشاهده گرديده رديابي و به نحو مورد تاييد مهندس 

مايد ماينده اوتعمير ن تا ازنفوذ خاك.يا ن مل آيد  بايد دقت كافي بع يات  ياچيزهاي ديگر ، آب ،  درزمان عمل گل و 

ـــودبداخل غالف يا لوله جلوگ ـــهيري ش ـــتاندارد گوني و زير لوله گاز خروجي از غالف بطور كامل و طبق نقش هاي اس

شكمحتوي  سيب به عايق لوله)  سيمان خ ست لوله  (با رعايت تمهيدات الزم جهت عدم آ ش شود كه از ن قرار داده 

  جلوگيري نمايد.

 عبور لوله با حفر كانال : -٧-٣

ـــمت و يابا ايجاد جاده لوله گذاري با غالف محافظ در محل تقاطع  جاده ها بايد با توافق مقامات مربوطه در دوقس

رداري يا بمقررات خاك طوري كه عبورترافيك را دچار وقفه ننمايد.ه انحرافي مورد تاييد مقامات ذيصالح انجام گيرد ب

رادرموقع خاكبرداري هاي الزم بينيشود و پيشرعايت دات فني بايـخاكريزي ومرمت جاده ها مندرج در اين مشخص

شخص گر شه هاي اجرائي م سطح جاده كه روي نق صله الزم بين غالف محافظ و   مينو تا ديدهبعمل آورد.تا حداقل فا

 گردد.

ـــه هاي اجرايي مربوطه و با  دميبايو راهها تقاطع لوله با راه آهن  -٨-٣ ـــتي يا مكانيكي )برطبق نقش با حفر تونل (دس
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 انجام گردد.٦-٣ در مجوز وبند رعايت دستورالعمل هاي مندرج

افظ درج ـدرمحلهائي ازخط لوله كه در روي نقشه هاي پالن وپروفيل اجرائي عبور از مانع بدون نصب غالف مح -٩-٣

عبوراز آن مانع بدون غالف اجرا خواهد شد نحوه عبوراز موانعيكه در نقشه ها منعكس نشده است با نظر ، شده باشد

  واهد شد.مشخص خنماينده كارفرما 

 عبورلوله از زير آبروهاي جاري   -٤

ــــه هــاي اجرائي مربوطــه عبور لولــه بــا حفر كــانــال در كف آنهــا انجــام ميگ -١-٤   رديدرآبروهــائيكــه طبق نقش

شروع و زمان  ، روش اجرائي كار وتغيير مسير آب را دمسيلها و كانالهاي آبرو و غيره)پيمانكار باي، (نظير رودخانه ها 

ـــمن ارائه مدارك مربوط به نحوه انحراف آب و انجام محاســـبات مربوط به  و زمان بندي نموده اجراي آن اتمام  ض

مقاومت خاكريزي هاي الزم با عنايت به حداكثر مقدار دبي آب و اخذ مجوز از ســازمانهاي ذيربط( مانند ســازمان آب 

ـــينمنطقه اي ) و   ـــائل مورد لزوم همچنين ماش ـــويب به تائيد و جهت و مدارك و مجوزهاي مربوطه را آالت ووس تص

  رائه دهد.نماينده كارفرماا

ــه هاي اجرائي مربوطه بوده ولي  -٢-٤ ــيرهائي بايد طبق نقش ابعادكانالهاي مورد لزوم براي لوله گذاري در چنين مس

نخواهد وله از بستر رودخانه نسبت به عميق ترين نقطه عبور لاز روي لوله سه متر در هرحال حداقل عمق آن كمتر از 

  بود.

 AGBEND, OVER مضاعف  ردن خم سرد ويا خمهاي پيش ساخته دربين خمهايـــاطع ها بكاربــدرتق -٣-٤

BEND).دوطرف تقاطع مجاز نخواهد بود(  

به جز با لوله ها با پوشش  مورد)ه رد بستگي بـــطور دوبله بوده (گرم و يا سه پوشش روي لوله بها در تقاطع  -٤-٤

اجراي پوشش بكار برده شود قبل از  )C.C.W(پوشش بتوني بايدائيكه طبق نقشه هاي مربوطه ـــودرجاهپلي اتيلن 

) بعمل آيد و بعد از اطمينان از سالم بودن لوله نوارهاي PRE TESTمقدماتي (هيدرواستاتيكي بتوني از لوله آزمايش 

  لوله در محل بتون ريزي استفاده نمايد. ) دورROCK  SHIELDمخصوص (

  عبوراز زير آب  -٥

ـــد (نظير مردابهاهر ـــير باش ـــير خود به مناطقي كه آ بدر آنها غير قابل انحراف مس ، بركه هاي آبي  ،گاه لوله در مس

ـــين آالت مورد لزوم را  ، رودخانه هاي بزرگ و غيره)برخورد نمايد ـــت ماش كثر با توجه به حد ا پيمانكار موظف اس

نحوه اجراي آنرا جهت  الزم از ســازمانهاي ذيربط( مانند ســازمان آب) ، پس از اخذ مجوزهاي تهيه ومقدار  دبي آب  

با با انجام مطالعات امكان ســـنجي و حفاري اين گونه تقاطع ها را ارائه نمايد پيمانكار بايد  نماينده كارفرما تاييد به 
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  انجام دهد . HDDبه روش  ان داده شده در نقشه هاابعاد نش

صورتيكه لوله باي -١-٥ ست ابعاد كانال را در زير آب چنان  ددر ستقرار يابد پيمانكار موظف ا در زير آب ودركانال ا

 حفر بنمايد كه لوله در عمق مشخص شده در نقشه اجرائي قراربگيرد.

مجاز نخواهد بود  ، دوطرف تقاطع)SAG BENDS(مضاعف  بكار بردن خم سرد يا خمهاي پيش ساخته در بين خمهاي

جهت (COLD BENDS)از خمهاي ســـردكارفرما ولي چنانچه ضـــرورت عملياتي ايجاب نمايد ميتوان با اجازه نماينده 

 زير آب استفاده نمود مشروط به اينكه هنگام خواباندن لوله از روش كشيدن استفاده نگردد.

شترين حايل و تكيه گاه براي لوله  كهطريقي احداث گردد ه كانال بايد ب -٢-٥ شيدن لوله بي در زمان خواباندن و يا ك

 بوجود آيد

  تقاطع خاص -٦ 

ـــادي و اخذ  ـــي و اقتص ـــورت روگذر و يا روش هاي ديگر كه با انجام مطالعات كامل مهندس اجراي خطوط لوله بص

صورت ميگيرد  سازمان منابع طبيعي  ست  و  سازمان محيط زي ميتواند پس از تاييد نماينده كارفرما مجوزهاي الزم از 

 .اجرا گردد
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  فصل يازدهم

  

  

  نصب شيرآالت و اتصاالت

 

  

  

  

  

  صفحه  عنوان   

  ٨٢  نصب شيرها    -١

  ٨٢  نصب اتصاالت عايق  -٢

  ٨٣  نصب فلنج هاي مهاركننده   -٣

  ٨٣  نصب تاسيسات فرستنده و گيرنده توپك  -٤
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  نصب شيرها-١

طبق مشخصات مشروحه در نقشه ها و براساس تائيد نماينده كارفرما در محل مناسب نصب  دشير ها بايكليه  -١-١

  گردد.

مطابق روش مندرج در بخش  (PU)پيمانكار موظف است شيرها را در صورت عدم وجود پوشش كارخانه اي  -١-٢

زنگ زدائي تميز و مطابق دستورالعمل مندرج در قسمت عايقكاري پوشش نمايد.انچه در اثر حمل و نقل سطح پوشش 

مجدداً ودر هنگام نصب ، پوشش آن ابتدا تميز و سپس مطابق دستورالعمل  دشير آسيب ديده و يا كثيف شده باشد باي

  مرمت گردد.

است تمام سعي خود را بكار برد كه در نتيجه روش خاص نصب شيرها يا اتصاالتي كه بكار مي پيمانكار موظف  -١-٣

قبالً به تائيد نماينده كارفرما برسد با اينحال اين تائيد از تعهدات  دگيرد صدمه اي به آنها وارد نشود اين روش باي

 پيمانكار نخواهد كاست.

د متخصص آزمايش و بازرسي گرديده و پس از حصول اطمينان از قبل از نصب توسط افرا دكليه شير ها باي -١-٤

 اقدام به نصب در خط لوله گردد.و تميز بودن داخل آن سالم بودن آن 

اطالع و اجازه و در حضور نماينده كارفرما و مطابق دستورالعمل مربوطه كليه شيرها  اپيمانكار موظف است كه ب -١-٥

باز و بسته نمايد، بديهي است هرگونه گاز نتيروژن و چندين بار با دست و  را به دفعات كافي گريس كاري نموده

 اتفاقي ناشي از عدم انجام وظايف فوق متوجه پيمانكار خواهد بود.

داخل كليه شيرهاي مورد استفاده در پروژه بايد قبل از نصب به وسيله هواي فشرده تميز شود. پيمانكار مسئول  -١-٦

 كاري غلط و يا غيركافي شيرها مي باشد.هر نشتي به دليل تميز 

بعهده پيمانكار و اتصال به خط لوله نصب كليه متعلقات و تجهيزات شيرها نظير فرمان دهنده و كنترل كننده  -١-٧

 است .

امكانات الزم چنان فراهم گردد كه تنشي به شير و جوشهاي دوطرف آن وارد  ددر هنگام نصب شير ها باي -١-٨

 نگردد و در زير كليه شيرها جهت جلوگيري از اتصال به زمين از عايق مناسب استفاده گردد .

 

 

 



  IGS-C-PL-100 (2) ١٣٩٦ مهر شركت ملي گاز ايران

  

٨٣ 

  

  نصب اتصاالت عايق  -٢

 د شد.اتصاالت عايقي براساس نقشه هاي پيمان و در نقاط نشان داده شده در آن نصب خواهن -٢-١

شده و بعالوه  چشميقبل از نصب با حضور نماينده كارفرما بازديد دجهت حصول اطمينان از سالم بودن آنها باي -٢-٢

اندازه گيري مقاومت بين دو سر اتصال قبل از جوشكاري  بايداز نظر عايق الكتريكي آزمايش شود براي اين منظور 

پيمانكار MCو گواهي سالمت آن به تائيد مسئول كنترل كيفيت پيمانكار و دستگاه نظارت نماينده كارفرما و  شده 

  برسد.

  اتصاالت عايقي در حين نصب نبايد تحت تنش واقع گردد . -٢-٣

درحين جوشكاري اتصاالت عايقي بايدقسمت عايق آن به وسيله گونيهاي مرطوب خنك نگهداشته شده تا  -٢-٤

  سيب رسيدن به عايق آن دراثر حرارت ناشي ازجوشكاري جلوگيري گردد .ازآ

پس از نصب و آزمايش مجدد عايق  دچنانچه اين نوع اتصاالت كه به طور نيمه مدفون و مدفون نصب شوند باي -٢-٥

 عايقكاري گردد .هشتم الكتريكي، به روش مندرج در فصل 

  نصب فلنج هاي مهاركننده  -٣

ين نصب نبايد تحت تنش حبراساس استاندارد مربوطه و نقشه هاي پيمان نصب گردند و در بايدفلنج مهاركننده  -٣-١

 واقع گردد.

توسط نوار مخصوص در بتن قرار گيرد بايدكه قبل از نصب ، كاالي مذكور و قسمتي از لوله هاي متصل به  -٣-٢

 (ROCK SHIELD)نموده و سپس توسط يك اليه نوار سخت  پالستيكي و پرايمر مربوطه به صورت دو اليه نوار پيچي

طبق مشخصات  بايدكه انضمام قسمتي از لوله هاي متصل به آن ه گونه فلنج ها را ب پوشش مي گردد  بديهي است كه اين

 -PREآزمايش هيدرواستاتيكي ( بايد تحتپس از جوشكاري و قبل از عايقكاري و بتن ريزي گيردمربوطه در بتن قرار 

TEST   (قرارگيرند .  

  نصب تاسيسات فرستنده و گيرنده توپك -٤

كه در كارخانه سازنده آزمايش گرديده مطابق نقشه هاي اجرائي داده شده  بايد گيرنده و فرستنده توپك-٤-١

طبق مشخصات  سپس كليه تجهيزات ولوله كشي ها ايستگاهپس از آزمايش هيدروستاتيك ايستگاه نصب گردد .است

 با رنگ ) ابتدا تميز شده و بخشهايي كه در روي زمين قرار مي گيرند٨( فصل عايقكاري و حفاظت زنگ مشروحه در 

پيمان مفاد مندرج در شود و بخشهايي از آن كه در زيرزمين قرار مي گيرند مطابق با  آميزياپوكسي سفيد رنگ 

 عايقكاري گردند.
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قبل از برطبق نقشه و زيرنظر نماينده كارفرما  بايدالت) مربوطه به اين تاسيسات متعلقات ( شيرآالت و اتصا -٤-٢

 نصب گردد . تست

منجر به تحت تنش تامهار كافي در نظر گرفته شود  هدر محل نصب دقت شود كه براي كليه لوله هاي متصل -٤-٣

  نشود.قرار گرفتن و جابجايي فرستنده و گيرنده توپك و همچنين لوله هاي مزبور 
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  فصل دوازدهم

  

  

  آزمايش خطوط لوله انتقال گاز

  

  

  صفحه  عنوان 

  ٨٦  كليات   -١

  ٩١  روش كلي آزمايش خطوط لوله انتقال گاز   -٢
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 كليات -١

 مطابق روشگذاري و قبل از بهره برداري آنها  آزمايشات هيدرواستاتيك خطوط لوله بعد از اتمام عمليات لوله-١-١

جهت تست خطوط بايد لوله ها در كانال دفن نجام مي گردد پيمانكار پس از تاييد نماينده كارفرما توسط تهيه شده 

 .سانتيمتر روي آنها خاك ريخته شده باشد ٤٠شده باشد وحداقل 

  توسط پيمانكار تهيه گردد عمدتاً به شرح زير بوده ولي  ددستگاهها، وسايل و ابزار مورد نياز آزمايش كه باي-١-٢

 محدود به آنها نخواهد بود:

 اتصاالت كمكي موقت نظير شيرها و فلنج ها و غيره  -

 كمپرسور در ظرفيت هاي مختلف -

 پمپ پركن جهت پر كردن خط لوله -

 پمپ فشار جهت افزايش فشار خط -

 سطح لوله حرارت سنج ديجيتالي با سنسورهاي قابل نصب بر روي -

 وسايل ثبت كننده فشار و درجه حرارت -

 فشارسنج وزنه اي  -

 فشارسنج عقربه اي  -

 كنتور آب (ترجيحاً ديجيتال) -

 فيلتر آب  -

 مخزن آب  -

 مواد ضد زنگ ، ضديخ ، خشك كننده و وسايل تزريق اين مواد به داخل خط لوله (در صورت نياز) -

 ژنراتور برق  -

 وسايل و لوازم ايمني مورد لزوم -

 مناسب وكامال سالم هاي مختلف تميز كاري ، اندازه گيري ، پركن و تخليه آب با كاپ هاي  (PIG)توپك  -
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 (TEMPORARY TRAPS)گيرنده توپك تله هاي موقت فرستنده و  -

داراي  د. اين تجهيزات اتصال ( موقت) باي (HEADERS/TEST HEADS)تجهيزات جداكننده قطعات تست  -

و    TEST PRESSURE(TP)آزمايش خط برابر فشار   ٢٥/١فشار  با حداقل   درواستاتيكهي  گواهينامه هاي آزمون

مورد استفاده  حداقل معادل ضخيم ترين لوله بايد ها مي HEADERباشند. ضخامت  RT/PTآزمون هاي غير مخرب 

 در هر قطعه تحت آزمايش باشد.

وسايل مورد لزوم جهت تعميرات احتمالي در حين آزمايش مانند موتور جوش و غيره و همچنين كمپينگ  -

 مناسب براي نگهداري و محافظت لوازم و تجهيزات ابزار دقيق و قطعات مكانيكي 

 وسايل ارتباطي  -

 شده باشد. رعايتگيري بايد اصول ارگونومي دستگاههاي اندازه در نصب  -

 رايط كلي قطعات آزمايش:خصوصيات و ش-١-٣

 انجام مي گردد . ٢-٨تقسيم بندي قطعات برمبناي فشارهاي حداقل و حداكثر مشخص در بند  -

 تجاوز نمايد. ٢-٨اختالف ارتفاع نبايد از حد مجاز مشخص شده در بند  -

با نظر نماينده كافرما به ميزاني باشد كه آزمايشات هيدرواستاتيك با كيفيت و اطمينان كامل  بايدطول قطعات  -

 كيلومتر تجاوز ننمايد .  ٢٠ از اجرا گردد و اين ميزان

 منابع تامين آب در نظر گرفته شود. ددر زمان تقسيم بندي قطعات ، باي -

به طور جداگانه تست  ٢-١٤نصب مطابق بند  قبل از دلوله هاي جوشكاري و آماده شده جهت تقاطعها باي -

 گردند.

 (پس از قطعه بندي)مراحل آزمايش  -١-٤

 )(CLEANINGتميز كردن خط  -

 )(GAUGINGارسال صفحه اندازه  -

 ) (FILLINGپر كردن خط  -

 ) (PRESSURIZINGافزايش فشار  -
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 )(AIR CONTENT CHECKآزمايش عدم وجود هوا  -

 ) (STRENGTH TESTآزمايش مقاومت  -

 ) (LEAK TIGHTNESS TESTآزمايش نشتي  -

 ) (EVACUATION & DRYINGتخليه و خشك كردن خط  -

 هيدرواستاتيك برنامه آزمايشات-٥-١

برنامه جزء به جزء آزمايشات را حداقل از ارايه وتاييد روش تست توسط نماينده كارفرماپس  پيمانكار موظف است

طبق برنامه تائيد  دنماينده كارفرما برساند. بديهي است كليه آزمايشات بايروز قبل از شروع كار تهيه ، و به تائيد  ١٥

پروفيل خط لوله اجرا شده كه در آن محل هاي جدايش و  خاطر نشان ميگردددرروش تستشده انجام گيرد  

ضور در ح دمشخص شده باشد. كليه آزمايشات هيدرواستاتيك بايبايدبه طور جدا آزمايش شوند  بايدقسمتهايي كه 

نماينده كارفرما انجام پذيرد و حداقل از يك هفته قبل ايشان  از آزمايش مطلع گردد. همچنين تسهيالت استقرار 

  توسط پيمانكار در محل و در طول مدت آزمايش تامين شود. بايدناظرين بر آزمايش 

 رعايت مسائل ايمني  -٦-١

(فصل هفدهم مشخصات فني) را  HSEپيمانكار بايد كليه مسائل ايمني به شرح زير و همچنين موارد مندرج در فصل 

رعايت نمايد . مســـئوليت  هرگونه حادثه  ناشـــي از عملكرد نا ايمن تجهيزات و افراد  در طول آزمايشـــات  به عهده 

و نظارت بر استفاده از آنها از ورود و نزديك شدن  پيمانكار خواهد بود .تامين تجهيزات حفاظت فردي جهت پرسنل

ـــت در خارج از مناطق  ـــار در زمان آزمايش جلوگيري گردد .تجهيزات تس افراد غيرمجاز به خطوط لوله تحت فش

عمومي و مسكوني مستقر گردند .شيلنگ هاي مورد استفاده جهت تزريق آب و افزايش فشار و همچنين دستگاههاي 

شته  بايداندازه گيري  شده و از خرابيهاي احتمالي محافظت گردند.تابلوهاي اخطار و اعالم خطر با نو لطفاً « كامالً مهار 

ــويد  ــد –وارد نش درمكانهاي   AWAY – PIPELINE UNDER TEST )  (KEEP  »خط لوله در حال آزمايش مي باش

قطعه فاصله بگيرند و كليه عمليات متر از هدرهاي دو سر هر  ٢٠حداقل  دمناسب نصب گردد .افراد غير مسئول باي

و يا bar7 حداكثر در فشـــار  دمتوقف گردد .نشـــت گيري فلنج ها ( آچاركشـــي) باي داجرايي داخل اين محدوده باي

MAOP  ــور گردد.در زمان ــط نوار اخطار محص ــود .محدوده تجهيزات آزمايش توس ــد) انجام ش ( هر كدام كمتر باش

ـــورت نياز باي ـــر قطعه تحت آزمايش بازديد بعمل آيد .در ص ـــاس مانند هدرهاي دو س  دانجام عمليات از نقاط حس

ـــامكانهاي داراي خطر ( مانند ك ـــگاه و ايس ـــط پهاي انتهاي قطعات نزديك به پااليش ـــار ) توس تگاه هاي تقويت فش

ستفاده باي شيميايي مورد ا شن و غيره محافظت گردد .هر گونه مواد  سه هاي  بعنوان مواد  دديوارهاي محافظ و يا كي
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باشــند.در زمان حمل و  MSDS داراي دســتورالعمل حمل و نگهداري دســمي در نظر گرفته شــود.همه اين مواد باي

ستفاده  شيميايي ، ا شد.وضعيت زيست محيطي منابع آب و جابجايي مواد  سب ضروري مي با از تجهيزات حفاظتي منا

مدنظر قرار گيرد.آب استفاده شده  دمحلول هاي مورد استفاده و همچنين نحوه انتشار و تخليه آن پس از مصرف باي

حوضـچه ريخته  با رعايت موارد زيسـت محيطي بداخل مسـير آبرو، رودخانه و يا  دمحتوي يا بدون مواد شـيميايي باي

  تميز و زباله هاي باقيمانده جمع آوري ومحوطه به شرايط اوليه باز گردد. دشود .پس از انجام تست ، محل كار باي

 شيرها و اتصاالت كمكي موقت و هدرها -٧-١

مورد آزمايش   قبالً دو تخليه آب باي اندازه گيري، تزريق مربوط به نصب دستگاههاي  الزم  شيرها و اتصاالت  كليه 

بگونه اي طراحي و انتخاب گردند كه فشار كاري آنها از فشار تست كمتر نباشد.  دقرار گيرند. تجهيزات تست باي

جهت  از نظر ظاهري تميز و  و   از سازنده بوده  داراي گواهينامه ساخت و تست هيدرواستاتيك دباي تجهيزات  اين 

مطابق استاندارد خطوط لوله، طراحي و  دپيگ راني و هدرهاي تست باي كار مورد نظر مناسب باشند . هدرهاي موقت

اين تجهيزات   سازنده  جوش از طرف هيدرواستاتيك و غير مخرب  ساخته شده و داراي گواهينامه انجام آزمونهاي 

در هر ي گردد. مربوطه نگهدار ثبت و در گزارش دباشند. تعداد دفعات مورد استفاده و ميزان فشار وارده به آنها باي

صورت بايد كليه جوشهاي مربوط به هدر كه در كارگاه انجام ميشود اعم از انشعابات ، اتصال به خط لوله اصلي و ... 

اطمينان از درست كار كردن دستگاههاي اندازه گيري كليه دستگاههاي به تاييد دستگاه نظارت كارفرما برسد.جهت 

اين گواهي در موقع  گواهي صحت كار صادر گردد.  مجازكنترل شده و براي آنها  ات ستوسط موس داندازه گيري باي

آزمايش هر قطعه   مدارك مربوط به گزارش به   ارائه و يك نسخه از آن نماينده كارفرما  به  دباي شروع آزمايشات 

توسط دستگاه  قبل از شروع آزمايش هر قطعه  SITEمجددًا در  PRESSURE GAUGEضميمه گردد .ضروري است  

D.W.T(DEAD WEIGHT TESTER) ظرف مدرج كنترل گردد  توسط  دكاليبره گردد . همچنين دقت كنتور آب باي

، كليه تجهيزات اندازه گيري  به درخواست كارفرما و يا  ماه  ١٢آزمايشات بيش از   شدن دوره  . در صورت طوالني

  و پيمانكار موظف است تجهيزات الزم براي آنرا فراهم نمايد. مجدداً با حضور نماينده كارفرما كاليبره شده دباي

  اتصاالت جوشي بعد از آزمايش  -٨-١

با رعايت مشخصات فني و دستورالعمل هاي   شده  قطعات آزمايش دباي از تكميل آزمايش و برداشتن هدرها ،   بعد

جوشهاي نهايي   كه قبالً  مورد آزمايش قرار گرفته بهم متصل شده و از كليه  (TIE – IN)مربوطه توسط قطعه لوله اي

(GOLDEN WELDS ) .كه تحت آزمون هيدرواستاتيك قرار نمي گيرند به طور كامل و دقيق راديوگرافي بعمل آيد 
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  تعميرات  -٩ -١

در موقع آزمايشــات هر گونه تعميري كه الزم باشــد انجام داده و اگر آزمايش مورد قبول واقع نگرديد،  دپيمانكار باي

از خط رفع عيب نموده و آن را مجدداً آماده آزمايش نمايد. پيمانكار موظف اســت گزارش كامل تعميرات كه در آن 

شده شد را ( مطابق  تاريخ ، زمان، موقعيت، نوع و علت عيب و همچنين روش تعمير ذكر  ) تهيه و به نماينده ١-١١با

  .كارفرما ارائه نمايد

  گزارش نهايي مراحل انجام آزمايش  -١-١٠

قبل از نصب بر روي دستگاههاي  دپيمانكار موظف است از كليه مراحل آزمايش گزارش تهيه نمايد. همه نمودارها باي

ضاء گردند . پس از تكميل سط نماينده كارفرما ام شات يك گواهي نهايي  مربوطه تو  HYDROSTATIC TESTآزماي

CERTIFICATE   تهيه و توســط نمايندگان پيمانكار و كارفرما امضــاء گردد . گزارش آزمايش مربوط به ايســتگاههاي

جهت تائيد نهايي و صــدور مجوز  دجداگانه تهيه و امضــاء گردد . كليه مدارك باي دباي TIE- INشــير، عبور از موانع و 

  تخليه آب و تزريق گاز به نماينده كارفرما ارائه گردد.

  مجري آزمايش  -١١  -١

كامالً مطلع و مجرب و داراي اختيارات الزم بوده و همچنين مسئول تمامي فعاليتهاي در ارتباط با  دمجري آزمايش باي

يشات حضور دائم داشته و از هر گونه فعاليتي بجز آزمايشات آزمايشات هيدرواستاتيك باشد و در زمان انجام آزما

  .هيدرواستاتيك خودداري نمايد

  آب مصرفي  -١-١٢

باشد  برخودار  ازكيفيتي  دباي مورد آناليز قرار گيرد. در هر حال آب مورد استفاده  دتمامي تركيبات آب مصرفي باي

زيست   فلزي در داخل قطعه حداقل ممكن باشد و الزاماتكه امكان ورود و رشد مواد خارجي، رسوب و خوردگيهاي 

. باشدبشرح زير ميآب مصرفي جهت تست هيدرواستاتيك جدول آناليز محيطي در زمان تخليه نيز رعايت گردد

ورود به خط  قبل از  دآب باي بندرگاهها نبايد مورد استفاده قرار گيرند.  و هابه دريا  رودخانه محل ورود آبهاي شور 

در يك قطعه  آب مصرف شده   عبور داده شود. )متناسب با حجم و دبي آب ورودي(فيلتر  در صورت لزوم  از  لوله 

در   كنترل شود. زائد به قطعه بعد  مواد از ورود  لزوم جهت جلوگيري   در صورت دقطعه ديگر باي به   انتقال جهت 

مورد تأييد كارفرما، ضد يخ  مطابق دستورالعمل  مگر آنكه عمليات پر كردن خط نبايد انجام شود ،   C°2دماي زير 

  . به آب اضافه گردد
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  آب مصرفي جهت تست هيدرواستاتيكجدول آناليز

  حد مجاز  نوع آزمايش

PH (اسيديته)  9.2-7 

T.D.S 1500  ppm 

 cl  600   ppmكلرورها 

 so4 400   ppmسولفاتها 

 caco3  500   ppmسختي كل 

 ppm    450  سختي دائم

  

در صورت عدم تطابق مشخصات آب مصرفي بايد تمهيدات الزم جهت بازدارندگي وخنثي سازي خوردگي :١٣تبصره 

ست محيطي در زمان تخليه  ست مالحظات زي صورت پذيرد ليكن الزم ا سب  ستفاده از مواد منا سوب با ا و  كنترل ر

  رعايت گردد.

باشد  شده  استفاده   در صورتيكه در بخش تحت آزمايش از تجهيزاتي كه داراي اجزاي آلياژي  ميباشند :١٤ تبصره

  بايد مالحظات الزم از نظر جلوگيري از اثرات مخرب آب مصرفي بر روي آن در نظر گرفته شود .

  روش كلي آزمايش خطوط لوله انتقال گاز  -٢

  مشخصات دستگاههاي اندازه گيري  -٢-١

  فشار سنج ها  -٢-١-١

  ) (PRESSURE RECORDERدستگاههاي ثبات فشار  –الف 

كل دامنه دســتگاه بوده و كاغذ ثبت نمودار  %١و دقت كار آن TP برابر ١ /٥از صــفر تا   دحدود كار اين دســتگاه باي

  ساعته و دستگاه هفته كوك باشد. ٢٤تغييرات فشار آن از نوع 

  ) (PRESSURE GAUGEفشار سنج مدل ساعتي –ب 

  % دامنه دستگاه باشد . ١ دو  دقت آن بايTP برابر ١ /٥حدود كار اين نوع فشارسنج ها از صفر تا 
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  ) (DEAD WEIGHTTESTERدستگاه فشارسنج وزنه اي  -ج

  پوند بر اينچ مربع باشد . ١/٠و دقت آن TP برابر ١ /٥حدود كار اين دستگاه از صفر تا  

  حرارت سنجها  -٢-١-٢

  ): (TEMPERATURE RECORDERدستگاههاي ثبات درجه حرارت  –الف 

  دامنه دستگاه خواهد بود . %١و دقت آن  ٦٠ 0Cحدود كار اين دستگاه از صفر الي  

  oC٥/٠ و دقت  oC٦٠تا  -oC١٠دماسنج جيوه اي جهت اندازه گيري دماي محيط با دامنه كاري –ب 

  و دقت  ٦٠ Coترمومتر ديجيتال با سنسور قابل نصب بر روي سطح بدون عايق لوله با دامنه كاري صفر تا  -ج 

Co ١/٠  

  ساير دستگاهها  -٢-١-٣

  فيلتر آب با اندازه چشمه متناسب با دبي آب ورودي-

 پمپ پركننده :-

سير خطوط لوله از  ضعيت ، قطر و م ستي و بلندي انتخاب مي گردد، به ظرفيت اين پمپ با توجه به موقعيت ، و نظر پ

ـــه هاي هوا جلوگيري  ـــود تا از به وجود آمدن كيس طوري كه خط لوله با توجه به دبي آب ورودي به گونه اي پر ش

  گردد.

 پمپ فشار قوي :-

شد با توجه به قطر و طول لوله افزاي داين پمپ باي شار خط  شقادر با شرح ذيلبا ف سب در خطوط لوله به  را  دبي منا

  تامين نمايد.

  D> ٣٠"ليتر در دقيقه  ١٢٠

   ٣٠" ≥D> ٤٨"ليتر در دقيقه  ١٦٠

  D≤ ٤٨"ليتر در دقيقه  ٢٠٠

  )  ٠١/٠ m3كنتور آب (جهت اندازه گيري مقدار آب مصرفي با دقت و تقسيمات-
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  نصب دستگاههاي اندازه گيري  -٢-٢

در محلي مناسب ( كابين تست ) ، ثابت و بدون لرزش نصب گردند  ددستگاههاي اندازه گيري و ثبات فشار باي –الف 

  كه تغييرات درجه حرارت روي آنها حداقل ممكنه باشد .

متري از ابتدا و انتهاي قطعه روي لوله را برداشته و سطح  ٥٠جهت نصب دستگاههاي ثبات حرارت ، در فاصله  –ب 

ساس سمت ح سنج ثبات را روي محل مورد نظر قرار داده و  آنرا از مواد عايقي كامالً پاك نموده و ق ستگاه حرارت  د

مقداري پشم شيشه به طوريكه كامالً آنرا بپوشاند روي آن قرار مي دهيم و سپس به وسيله نوار عايقي اتصال فوق را 

  روي لوله محكم كرده با خاك روي آنرا مي پوشانيم به طوريكه هم سطح اطراف گردد.

ــاس ترمومتر ديجيتال مطابق بند فوق (جهت اندازه گيري تغ -ج ــمت حس ب) -٢-٢ييرات  دماي آب داخل لوله، قس

صل هر  صله  ٣كيلومتر ( حداقل  ٣برروي لوله و در فوا صب مي گردد . نقاط ابتدا و انتهايي در فا متري  ١٠٠نقطه ) ن

  از هدرهاي دوسر قطعه نصب مي گردد .

و فشار قوي ، كمپرسور، فيلتر آب ، مخزن ، كنتور آب و تجهيزات محل مناسبي براي نصب پمپهاي پركننده  دباي -د

  ارسال و دريافت توپكها در نظر گرفته شود.

  پيگ راني  -٢-٣

عمليات پيگ راني به منظور تميز كاري، بررســـي كيفيت خط (ازنظر دوپهني وفرورفتگي)، پر كردن خط و تخليه آب 

فشار مناسب ، حجم و دبي هوا و يا آب مورد نياز را  دمانكار بايانجام مي شود .جهت كنترل سرعت حركت پيگ  ، پي

قبل از استفاده مورد تائيد نماينده كارفرما قرار گيرند. در  دباي (TEST HEADS)محاسبه و تامين نمايد. تله هاي پيگ 

عاري از هر گونه مواد روغني و دصــورت اســتفاده از كمپرســور هوا جهت رانش پيگ، هواي خروجي از كمپرســور باي

شار وارده به خط جهت حركت مجدد و خروج آن نبايد از  صورت توقف پيگ در داخل قطعه ، ف شد. در   barچربي با

درصــورت اســتفاده از آب تجاوز نمايد. حداكثر طول قطعه جهت   MAOPدرصــد ٥٠در صــورت اســتفاده از هوا و ٧

ـــورت اين پيگ راني به جهت انجام پيگ راني با كيف يت و مطمئن با نظر نماينده كارفرما تعيين مي گردد و در هر ص

  كيلومتر تجاوز نمايد . ٢٠از حداكثر طول  دميزان نباي

به سطح   از هر گونه آسيب پر هيز   استفاده از توپك مناسب با كاپهاي پليمري (پلي اورتان و ....) جهت: ١٥تبصره 

از   تميزكاري و خشك كردن  لوله پس  بهتر  ده از پوشش داخلي ) و كيفيتدر صورت استفا"خصوصا (  داخلي لوله 

  نماينده كار فرما الزامي مي باشد. تاييد  اتمام تست هيدرواستاتيك  با
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  ) (CLEANINGتميز كردن خط  -٢-٤

سال توپك تميزكننده به دفعات الزم كامًال  دپس از پايان عمليات احداث خط لوله، باي شرده و ار سط هواي ف آن را تو

ــش داخلي  دتميز نمود. پيگهاي تميز كاري باي ــند. ( درخطوط داراي پوش ــيمي باش ــهاي  بايدمجهز به برس س از برس

ضايعات مواد فلزي مثل باقيمانده الكترودهاي جوشكا ستفاده نمود). جهت جمع آوري و خروج  ري وسيم پالستيكي ا

شده از برس و غيره باي شود .  دهاي كنده  سي بعد از اتمام عمليات تميز كاري در قطعه رانده  يك عدد پيگ مغناطي

به روش  دمتر بر ثانيه باشد . مواد زايد خارج شده از خط باي ٥/٢و بيشتر از  ٥/٠سرعت حركت پيگ نبايد كمتر از 

  مناسب و به يك مكان مجاز انتقال يابند.

  ) (GAUGINGعبوردادن توپك اندازه  -٢-٥

براي حصول اطمينان از يكنواختي قطر داخلي لوله در طول خط انجام عمليات ارسال توپك اندازه ضروري مي باشد . 

 دســتاتيك انجام مي گيرد.صــفحه اندازه عقب پيگ بايااين عمل پس از تميز كردن خط لوله و قبل از آزمايش هيدرو

شد. ٩٥با قطر فوالد/از جنس آلومينيوم شرح زير با ضخامت ب ضخيم ترين لوله در هر قطعه و با  صد قطر داخلي  در

ـــد،در صـــورت تائيد نماينده كارفرما از آن  ـــته باش ـــع مطلوبي داش پس ازخروج توپك اندازه از خط چنانچه وض

ط مرتفع و مجدداً اشكاالت خ دعكسبرداري بعمل آمده و عكس آن در پرونده ضبط خواهدشد ، در غيراينصورت باي

  توپك اندازه ارسال تا رضايت كامل حاصل گردد.

  از جنس آلومينيوم اينچ ١٢ميليمتر براي خطوط لوله تا قطر  ٤

  جنس آلومينيوماز اينچ ٢٠تا١٤قطر  ازميليمتر براي خطوط لوله  ٦

  از جنس فوالد اينچ ٣٠تا ٢٠ميليمتر براي خطوط لوله باالتر از  ٦

  از جنس فوالد اينچ ٣٠باالتر از ط لوله ميليمتر براي خطو ٨

  

  ) (LINE FILLINGكردن خط پر  -٢-٦

ــط توپك پركننده و پمپ ، تمام  ١٠٠مقداري معادل حجم  دابتدا باي ــپس توس متر از طول لوله را از آب پر كرده ، س

سرعت  شد كه بتواند توپك را با  سمت مورد آزمايش را از آب پرنمود . دبي آب خروجي پمپ بايد  به حدي با  ١٠ق

لوله انجام شود . حجم  از پائين ترين انتهاي خط دمتر در دقيقه به جلو براند .در صورت امكان پر كردن خط باي ١٥تا 

آب جلوي پيگ در موارديكه اختالف ارتفاع زياد باشـد بسـته به مورد افزايش خواهد يافت . فشـار جلوي پيگ جهت 
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باشــد و بســته به فشــار پيگراني و اختالف ارتفاع قطعه، اين فشــار  ٢ barكمتر از  دكنترل ســرعت حركت آن نباي

  افزايش مي يابد . 

  د هواآزمايش عدم وجو -٢-٧

وجود هوا در شــبكه آزمايش را مختل نموده و نتايج را بي ارزش ميســازد.لذا بايد شــبكه از هوا تخليه شــده و ازعدم 

ـــل گردد.اين آزمايش قبل از آزمايش مقاومت و به ترتيب زير  وجود هوا ي بيش از حد مجاز در خط اطمينان حاص

  .انجام مي شود 

  HFW خط لوله با  درزجوش -الف

شار واقعيابتدا  شده و افت ف شته  سنج وزنه اي به دقت )BAR 1(حجم معيني از آب لوله بر دا شار  ستگاه ف سط د تو

اندازه گيري و همچنين افت فشار تئوري از طريق رابطه زير محاسبه و سپس هر دو افت با هم مقايسه و نسبت آنها 

  .بدست مي آيد

21 a  
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(
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1P فشار خط قبل از برداشت آب  PSI  

M (توسط ظرف مدرج) مقدار آب برداشته شده      (lit)3M  

P2 فشار خط بعد از برداشت آب PSI  

aنج ــــار ســــ ــــده از فش قرائــت ش ــــت آب  برداش خط نــاشــــي از  عي  ق ــــار وا   افــت فش

  (ACTUAL)وزنه اي 

PSI  

th  افت فشار محاسبه اي)THEORETICAL(  PSI  

V حجم داخلي خط لوله  (lit)3M  

D قطر خارجي لوله in 
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t ضخامت لوله in 

E  2  2.11×610مدول االستيسيته فوالدkg/cm  

X  ضريب فشردگي آب ( مقدارX  مي آيد.) از منحني پيوست با توجه به درجه حرارتي كه خط لوله دارد بدست  

مقدار ضخامت معادل را با استفاده از رابطه زير بدست  دلوله با ضخامتهاي مختلفي ساخته شده باشد بايچنانچه خط 

  آورده و در رابطه فوق قرار داده شود . 
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  درصــد و براي لوله هاي با قطر  ٩٠ميلي متر برابر  ٤٠٠براي لوله هاي تا قطر

شتر از  شد مقدار هواي موجود در خط در حد قابل قبول بوده و در نتايج آزمايش  ٩٥ميلي متر برابر  ٤٠٠بي صد با در

  تأثيري ندارد. 

اين هوا از لوله خارج  دحد مجاز بوده و بايچنانچه نسبت فوق از اعداد داده شده كمتر باشد هواي داخل لوله بيش از 

  و با تخليه مقادير زيادي از آب خط لوله و ترزيق مجدد ، هواي موجود را به حداقل رساند.

  : DSAWخط لوله با درزجوش  -ب 

پس از پر شدن خط از آب و شروع افزايش فشار،  ميزان افزايش حجم آب به خط در مقابل افزايش فشار تا رسيدن 

قرائت و در جدول مربوطه ثبت و نهايتاً در  bar١هر كدام كمتر شد، در فواصل هر MAOPو يا نصف  bar35به فشار
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صات حجم  شار  –محور مخت ست آمده ميزان هواي موجود (P/V PLOT)ف ستفاده از منحني به د سيم ميگردد. با ا تر

ـــتقيم و مماس برآن خارج تا در ادامه ،  محور حجم را  ـــمت خطي منحني ، خطي مس در خط تعيين مي گردد . از قس

د قطع نمايد. حجم هوا از نقطه تالقي اين دو خط بدســت آمده و متعاقب آن ميزان درصــ STATIC HEAD)درفشــار  (

  ) ١هواي موجود در خط از رابطه زير محاسبه ميگردد.( شكل 

  

  درصد هواي موجود در خط×               =  ١٠٠≥درصد حجم خط   ٢/٠

  

  همچنين يك مقايسه مابين شيب خط بدست آمده(عملي) باشيب خط تئوري حاصل از رابطه زير انجام گردد.
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)/bar3theoretical m( ( شيب خط تئوري ) تغييرات حجم آب در مقابل فشار محاسبه اي  

  

V                                3                                حجم خط m  

D                          قطر خارجي لوله                                in  

E  ٠٧/٢×  ٦١٠مدول االستيسيته فوالد (براي كربن استيل =E( bar  

t         ضخامت لوله                                                        in  

  ٣/٠نسبت پواسون (براي فوالد (                                        -  

B  ٣مدول بالك آب (شكل (                                             bar  

  

  حجم هوا

 حجم خط
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P

V


)ACTUAL(( شيب خط عملي يا واقعي ) در صورتي كه خط از ميزان افزايش فشار خط در اثر افزايش حجم آب

  ضخامتهاي مختلف تشكيل شده باشد،ضخامت معادل از رابطه زير تعيين و جايگزين ضخامت اسمي مي گردد. 

  

ie t

Vi

Vtt 
11

 

et                                                                             ضخامت معادل  

  tV م كل قطعهحج  

it  ضخامتهاي بكار رفته  

iV حجم مربوط به هر ضخامت  

درصد ١٠درصد حجم خط و همچنين اختالف دو شيب تئوري و عملي نيز از  ٢/٠اگر درصد هواي موجود در خط از 

شخص و رفع گردد . در  دشيب خط تئوري تجاوز نمايد ، آزمايش مورد قبول نبوده و  باي شده و علت عيب م متوقف 

  خط از آب تخليه و مجدداً پر گردد. دنماينده كارفرما باي صورت لزوم و با نظر

  آزمايش مقاومت -٢-٨

  آزمايش مقاومت به دو روش زير انجام مي شود.

  EFWجهت لوله هاي با درزجوش  (CYCLE TEST)سيكلي  روش –الف 

فشار  برابر  )(TPنقطه هر قطعه  مي گردد كه فشار در پائين ترين   تقسيم بندي  بگونه اي  اين آزمايش خط جهت 

هر كدام كمتر )DP(برابر فشار طراحي  ٥/١  لوله با كمترين ضخامت در آن قطعه و يا  درصد تنش تسليم  ٩٥معادل

رسيد،  TPباشد.پس از اينكه فشار آزمايش به حد فشار )DP(فشار طراحي برابر ١/١اقل  حد شد و در باالترين نقطه

را   فشار و مجددًا   تقليل داده شده سپس فشار به نصف   نگاه داشته مي شود و  دقيقه در اين فشار ٣٠به مدت   خط

دوبار ديگر تكرار گردد و چنانچه اشكالي در زمان آزمايش پيش نيايد ، آزمايش   داين عمل باي افزايش مي دهيم و 

  مقاومت مورد قبول واقع مي گردد .

  

  

i =1 

 



  IGS-C-PL-100 (2) ١٣٩٦ مهر شركت ملي گاز ايران

  

٩٩ 

  

  DSAWبراي لوله هاي با درزجوش  (YIELD TEST)روش تسليم شدن  –ب 

 ١١٠معادل فشار)TP(پائين ترين نقطه هر قطعهدردراين نوع آزمايش تقسيم بندي خط بگونه اي مي باشد كه فشار 

درصد تنش تسليم لوله با كمترين ضخامت  ٩٥ معادل فشار ) و در باالترين نقطه حداقلSMYSدرصد تنش تسليم(

، با ثبت تغييرات فشار در مقابل حجم آب افزوده  TPدرصد ٥٠. پس از رسيدن فشار به  محاسبه شود در آن قطعه

شده به خط لوله تا حد فشار آزمايش ، نمودار آزمايش مقاومت رسم مي گردد. هدف از ترسيم اين نمودار، مشاهده 

براي اينكار الزم است جدولي   مي باشد . OFFSETدرصد  ٢/٠با نمودار   حجم خط و مقايسه آن افزايش بررسي  و 

،  P-Vروي نمودار   بر در هر مرحله از افزايش ، قبل از رسم  ( نمونه پيوست) تهيه نمود تا اعداد و ارقام قرائت شده 

، ابتدا حجم داخلي OFFSETدرصد  ٢/٠ودار در اين جدول ثبت و مورد بررسي و محاسبه قرار گيرد. جهت ترسيم نم

از  و   بدست آمده را بر روي محور حجم تعيين كرده  ضرب مي كنيم ، عدد ٠٠٢/٠خط را محاسبه نموده و در عدد 

درصد تنش تسليم لوله در نمودار مذكور  ٨٠آن خطي به موازات خط حاصل از ارقام ثبت شده تا حدود فشار معادل 

در صورتيكه شيب نمودار  و  گردد هنگام ترسيم مرتباً كنترل ميتزريقي  مودار فشار وحجم آب نترسيم مي نمائيم. 

رسيدن فشار به حد فشار آزمايش،  درصد را قطع ننمايد  بعد از ٢/٠ نمودار با شيب برابر تغيير ننمايد يا  بيش از دو

افت نمود با   1barساعت ، فشار بيش از  ٤چنانچه در طول   ماند.  ساعت تحت اين فشار باقي خواهد ٤خط به مدت 

با تخليه مقداري آب ، فشار خط را كاهش   افزايش نمود  1barافزايش و چنانچه بيش از  تزريق آب به خط فشار را 

اين مدت و پس از پايان  اندازه گيري و يادداشت مي نمائيم.  به دقت   را  شده و مقدار آب تزريقي و يا تخليه  داده 

    نشتي  آزمايش حد فشار  تا   و سپس آزمايش نشتي ، فشار خط  يكنواخت سازي  مقاومت ، جهت آزمايش   تائيد

  كاهش داده خواهد شد. ) ٢-١٠( مطابق بند 

  يكنواخت سازي  -٢-٩

ـــتي( ـــار نش ـــار به حد فش جهت )، خط ٢-١٠پس از تائيد آزمايش عدم وجود هوا و آزمايش مقاومت و كاهش فش

ــود . مدت زمان دوره يكنواختي بســتگي به  ــدن فشــار و حرارت براي مدتي تحت نظر قرار داده مي ش يكنواخت ش

ميزان اختالف دماي آب داخل خط و دماي محيط دارد. در هر حال خط جهت يكنواخت شــدن فشــار و درجه حرارت 

  شرح زير تحت نظر قرار داده شود  به دباي

 يك روز  ينچا ١٤لوله هاي تا قطر  -الف

 اينچ دو روز ٢٨تا  ١٦از قطر لوله هاي  -ب 

  اينچ و باالتر سه روز ٣٠لوله هاي با قطر  -ج 
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صره رعايت زمانهاي فوق الزامي  اســت  در صــورتيكه مشــخص گردد دما در مدت زمان كمتر يكنواخت شــده:١٦تب

ست.  ستگاههاي ثبات و حداقل هرني سط د شار تو شار ودماي خط در طول زمان ساعت يكبار  ٢٤ثبت دماو ف قرائت ف

  آزمايش يكنواختي ضروري است.

  فشار آزمايش نشتي   -٢-١٠

درصد تنش تسليم لوله  ٩٥حداقل معادل فشار در باالترين نقطهبايدTEST110%YIELDدر روش فشار آزمايش نشتي

عه( طه هر قط پائين ترين نق عه و  فشـــار در مت در آن قط خا ـــ عادل TPبا كمترين ض درصـــد تنش ١١٠فشـــار)م

در پايين فشار معادلو   )DPبرابر فشار طراحي (٢٥/١باالترين نقطهدرCYCLE TESTدر روش و  باشد) SMYSتسليم(

(هر كدام كمتر )DPبرابر فشـــار طراحي (٥/١ فشـــاري معادل يا درصـــد تنش تســـليم ٩٥ترين نقطه تنشـــي معادل

  .گردداعمال بايدباشد)

  آزمايش نشتي  -٢-١١

شتي آزمايش هدف از شد .  ن شار غير قابل توجيه مي با شتن افت ف سطح لولهندا  در اين آزمايش دماي خط (زمين يا 

پس از رســيدن فشــار به حد ) درجه ســانتيگراد نباشــد٥توصــيه مي گردد دماي خط حين آزمايش كمتر از "كه اكيدا 

مايش نشتي مي باشد. از اين به بعد خط به فشار آزمايش و پس از پايان زمان آزمايش يكنواختي ، خط لوله آماده آز

سنج وزنه اي و هر  ٢٤مدت  شار سط ف شار تو ساعت ف شتي قرار گرفته و راس هر  ساعت  ٣ساعت تحت آزمايش ن

توسـط ترمومتر ديجيتال قرائت مي گردد. اين دما اينچ و كمتر دماي زمين) ٣٠( و يا براي لوله هاي دماي سـطح لوله 

سط دستگاههاي ثبات ثبت شده و بعنوان دماي آب داخل لو له در نظر گرفته مي شود. همچنين فشار و دماي خط تو

  ساعت زمان آزمايش با بررسي و  ٢٤دماي محيط نيز هر ساعت توسط دماسنج اندازه گيري مي شود . پس از پايان 

شتي  شده در جدول گزارش آزمايش ن شت  شار و درجه حرارت و ارقام ياددا سه نمودارهاي ف ست)و مقاي ( نمونه پيو

ســـاعت مدت آزمايش ثابت و يكنواخت نبوده و با تغييرات دماي  ٢٤در صـــورتي كه روند افت فشـــار خط در طول 

  محيط نيز هماهنگي و همخواني داشته باشد نتيجه آزمايش طبق محاسبه از طريق روابط زير بدست مي آيد.

  :  و كمتر "30الف) آزمايش نشتي براي لوله هاي به قطر 

  

=  
( − )

Χ +
 

 

 21 TTFKth   
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FK
F

F
H th 


 2.0  

  

21 PPa   

  

thPa   

  

  ازدياد حجم آب و فوالد (از روي منحني پيوســـت  در درجه حرارتي كه خط تحت آزمايش  ضـــرايباختالف

  قرار دارد بدست مي آيد).

X.(از منحني مربوطه و در درجه حرارتي كه خط تحت آزمايش قرار دارد بدست مي آيد) ضريب فشردگي آب  

K                                                      ضريب محاسبات  copsi/  

E  = 2 2.11×610مدول االستيسيته فوالدkg/cm  

F                                           از منحني و براساس قطر لوله --  

F

F                                      از منحني و براساس قطر لوله --  

th                                                ( محاسبه اي ) افت تئوريك فشار                          psi  

a  افت واقعي فشار  Psi 

H                                                                   دامنه خطا Psi 

1P                                                   فشار شروع آزمايش Psi 
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2P                                                   فشار انتهاي آزمايش Psi 

1T  متوسط دماي لوله هاي روغن در شروع آزمايش C0  

2T  پايان آزمايش متوسط دماي لوله هاي روغن در  

D    قطر خارجي لوله  

te ضخامت معادل  

  افت فشار با در نظر گرفتن تغييرات درجه حرارت

C0  

in 

 

in  

Psi  

  شرط قبولي آزمايش : 

H     آزمايش قابل قبول است  

      H تمديد گردد بايد آزمايش  

      Hآزمايش مردود مي باشد  

  

  :"30قطر باالتر از ب) آزمايش نشتي براي لوله هاي با 

  

BtE

DT

Pth
1

)1(
.

)1(2

2 










  

  

  

  

htP)THEORETICAL(   تغييرات فشار محاسبه اي  Psi  

Tلوله تغييرات دماي سطح 21 TTT   C0 

1T لوله در شروع آزمايش  متوسط دماي سطح  C0 
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2T لوله در پايان آزمايش  متوسط دماي سطح  C0 

D  قطر خارجي لوله  in 

E  ٠٧/٢× ٦١٠مدول االستيسيته فوالد ( براي كربن استيل  =E(  bar  

t  لوله  معادلضخامت  in 

  ٣/٠نسبت پواسون ( براي فوالد(  - 

B  ٢مدول بالك آب ( شكل (  Bar 

  1 ) ٣ضريب انبساط حجمي آب ( شكل-C0  

  1  )١٧/١×  ١٠-٥ضريب انبساط خطي (طولي ) فوالد ( براي كربن استيل-C0 

)(actualP  تغييرات فشار خط در زمان آزمايش)21 PPPa (  Psi 

1P  فشار شروع آزمايش  Psi 

2P  فشار پايان آزمايش  Psi 

  :شرط قبولي آزمايش

.)(actuP كمتر يا مساوي  دباي.)(theorP  و يا مقدارipsهر كدام كمتر شد باشد . ٥/١ 

  

PsiactuPandtheorPactuP 5.1.)(.)(.)(   

  

  

  شرايط تمديد آزمايش نشتي  -١-١٢

صل نگرديد  شرايط مذكور حا صورتيكه هر كدام از  شار و و در سب و ناهماهنگ ف صورت تغييرات نامنا همچنين در 

ـــار در طول  ـــاعت،  ٢٤دما و يا افت يكنواخت و ثابت فش ـــاعت ديگر تمديد گردد.  ٢٤به مدت  آزمايش دبايس س

ـــود باي ـــپس  ددرمواقعي كه تغييرات ناگهاني درجه حرارت ديده ش ـــته س تأمل نمود كه دما به حالت عادي برگش

شروع آزمايش مجدد، خط لوله باي شروع گردد. تا  شار و درجه  دآزمايش  در تمام مدت تحت نظر بوده و تغييرات ف

  توسط دستگاههاي ثبات ثبت گردد . دحرارت باي
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  تخليه و خشك كردن خط  -٢-١٣

ــط ناظرين بر آزمايش ــتي توس ــك گردد . دباي پس از تائيد آزمايش نش همچنين جهت  خط لوله از آب تخليه و خش

ــله پس از اتمام عمليات خشــك كردن ،دو ســر هر قطعه  ــياء خارجي بايد بالفاص جلوگيري از نفوذ مجدد آب و يا اش

مواد ضـدزنگ به آب افزوده شـود .  دچنانچه به عللي آب بايد مدتي در لوله باقي بماند باي بطور كامل مسـدود گردد.

رصورت حتي اگر آب داراي مواد ضد زنگ هم باشد بيشتر از شش ماه نمي توان آب را داخل لوله نگاهداشت و به ه

ـــك نمود. عمليات  تخليه آب باي دباي ـــط چند توپك با كاپهاي  دآب را از خط تخليه و آن را خش بدفعات الزم و توس

شود سب كه با هواي گرم به جلو رانده مي  سالم و از نوع منا شده از  كامال  شود كه آب تخليه  انجام گردد. بايد دقت 

ــاراتي به بار نياورد.  ــبنم هواي گرم خروجي از لوله بالوله خس ــبنمحداكثر اختالف دماي  نقطه ش هواي  دماي  نقطه ش

در صــورت عدم حصــول موارد  فوق پيمانكار بايد با تمهيدات الزم از  باشــد.در جه ســانتيگراد٣نبايد بيشــتر از محيط 

اگر پس از خشك كردن ، قرار استفاده از متانول  و ...  عمليات خشك كردن را تا بر قراري شرائط ادامه دهد.  جمله

خط لوله را با نيتروژن و يا گازهاي بي اثر با فشـــار  داســـت خط براي مدت طوالني مورد بهره برداري قرار نگيرد باي

  داشته شود. ره برداري تحت اين فشار نگاهيك كيلوگرم بر سانتي متر مربع پر نموده و تا زمان به

شعاب، دريافت و ارسال پيگ ولوله هايمورد استفاده جهت -٢-١٤ شير، ان ستگاههاي  و عبور  Tie-inآزمايش اي

  :و بدون پوشش بتني  پوشش بتني  با از تقاطع ها

صــورت چشــمي و ظاهري با ســرجوشــهاي قابل  بهكاليبره  با نصــب دو عدد فشــار ســنجرو باز و  دكليه موارد فوق باي

نقشـــه ايســـتگاه مورد نظر كه در آن  درويت و بدون عايق تحت آزمايش هيدوراســـتاتيك قرار گيرند . همچنين باي

شار  شها قيد گرديده باشد تهيه و به همراه گزارش كامل راديوگرافي به نماينده كارفرما ارائه گردد.  ف شماره سرجو

ـــار طراحي و مدت زمان آزمايش برابر ف ٥/١آزمايش  ـــد . در طي اين مدت باي ٤ش ـــاعت مي باش ـــار ثابت  دس فش

در حالت نيمه  باز تحت دنگهداشــته شــود و هيچگونه نشــتي در زمان آزمايش قابل قبول نمي باشــد . كليه شــيرها باي

ه خط بايد مجدداً همراه با نصب و اتصال بآزمايش قرار گيرند .لوله هاي مورد استفاده جهت عبور از تقاطع ها پس از 

  قطعات آزمايش ،تحت آزمون هيدرواستاتيك(مقاومت و نشتي) قرار گيرند.
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The theoretical slope shall be calculated from the formula of Section (2-7) and 
plottedin the actual P/V plot by the test engineer before pressurizing commences. 
The bulk modulus for the line-fill water should be taken at the average test section 
temperature and at a pressure of 35 bar from Figure2.  

NOTES: 1. To ensure accuracy, the P/V plot shall be made only up to 50 bar. 

2. If the P/V plot has not become linear at 50% of the MAOP it should  
    be continued up to a maximum value of 35 bar or the test pressure,  
    whichever is the lesser. 
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FIGURE 2 BULK MODULUS OF FRESH WATER FIGURE 
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            FIGURE 3 VOLUMETRIC EXPANSION COEFFICIENT OF 
FRESH WATER  

 

 

 

δ
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 جدول ثبت ارقام آزمايش مقاومت   :جدول نمونه   

  

  شماره قطعه:  نام پروژه:  
  طول قطعه:              متر                          مشاور:  
  تاريخ:  پيمانكار:  

  

ف
دي

ر
  

زمان 

  (ساعت)

  فشار 

(Psi)  
  عدد كنتور

آب تزريق شده 

)3M( 

  مجموع آب 

  )3M(تزريق شده 
  مالحظات

١              
٢              
٣              
٤              
٥              
٦              
٧              
٨              
٩              
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  فصل سيزدهم

  

  

  مدارك ، نقشه هاي كار اجراء شده و گزارشات روزانه
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   (DOCUMENTS &AS BUILT DRAWING)تهيه مدارك و نقشه هاي كار اجراء شده  

  مقدمه : 

  شدن كارهاي اجرائي روزانه ( خط لوله ، حفاظت از زنگ ، فيبر نوري و ستور  ست قبل از م پيمانكار موظف ا

ارض طبيعي، ضــخامت غيره ) اطالعات الزم ( نظير محل خم ها و جوشــها ، نوع پوشــش با عايقكاري ، عمق كانال ، عو

لوله ها و محل اتصـال فيبر نوري به يكديگر وغيره) را از كار اجرا شـده برداشـت نموده و كروكي آن را همان روز به 

  تائيد و امضاي دستگاه نظارت برساند . 

  كليه نقشه هاي كار اجرا شده  بايدپيمانكار(AS BUILT )   را مطابق دستورالعمل هاي ذيربط تكميل نموده و

ضمام  سخه آن را به ان صل ن صورت آلبوم مجلد نموده و به همراه فايل كامپيوتري در چارچوب  ٥ا سخه چاپ و به  ن

دســـتورالعمل فراوري و رقومي ســـازي خطوط ســـراســـري انتقال گاز ، حداكثر يك ماه پس از پايان اجراي پروژه و 

شاور و روز قب ٢٠حداكثر  سط م صورت نظارت تو شه هاي طراحي و  بايد MCل از تزريق گاز پروژه تحويل و در  نق

AS BUILT  . توسط ايشان تائيد و تصويب شود 

  تهيه وتدارك گردد:عناوين زير  بايد بطور مجزا تحتنقشه هاي ازبيلت 

  ١، پيوست  (R&P)الف :  نقشه هاي ازبيلت مسير و برش طولي 

   ١بيلت تقاطع ها ، پيوست ب : نقشه هاي از

   ١ج : نقشه هاي ازبيلت مكانيكال ايستگاهها ، پيوست 

   ١د : نقشه هاي ازبيلت ايستگاهها حفاظت كاتدي ، پيوست 

   ٢هـ : نقشه هاي ازبيلت فيبر نوري ، پيوست 

سط پيمانكار تهيه و پس از اخذ نظر نماينده كارف - شرح زير بايد تو رما جهت تحويل خط لوله مدارك فني حين اجرا نيز به 

  دار گردد . ه بردر زمان تزريق گاز آماده تحويل به بهر

  ٣فرم مربوط به دفترچه اطالعات كار اجرا شده و گزارش فيلم راديوگرافي طبق نمونه ، پيوست -١

  ٤اظهار نامه كيفيت اجراي پروژه هاي خطوط انتقال ، پيوست  -٢

   ٥مدارك آزمايش هيدرواستاتيك طبق فرم هاي مربوطه ، پيوست  -٣

  ٦جداول و صورتجلسات آزمايش پوشش الكتريكي ، پيوست  -٤

مدارك تحصيل اراضي تهيه نقشه كاداستر موقعيت زمين هاي كشاورزي ، منابع طبيعي ، موانع ،ابنيه يا جاده و... و  -٥

   ٧پيوست  –در امتداد مسير خط لوله با عرض مندرج در مقررات حريم شركت ملي گاز ايران (y,x)داراي مختصات 
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  پيوست ها 

  دستورالعمل تهيه نقشه هاي ازبيلت   : ١-پيوست 

دستورالعمل فرآوري و رقومي سازي داده هاي مكاني خطوط سراسري انتقال گاز و "دستورالعمل حاضر تحت عنوان 

 دپيمانكارملزم به رعايت آن مي باشند. كليه نقشه هاي مورد اشاره در اين دستورالعمــل بايتأسيسات مربوطه بوده و 

برنامه ريزي و نظارت راهبردي  توسط يك شركت نقشه برداري حائز صالحيت و رتبه بندي شده توسط معاونت

  ياست جمهوري تهيه و تائيد گردد ر

 باشد: توليد نقشه هاي چون ساخت بشرح زير ميرداشت اطالعات مكاني و توصيفي الزم براي ب -١

  در  CADعالوه بر قرار داشتن در فرمت  دنقشه چون ساخت برداشت شده از مسير خط لوله باي

يه گردند . مسير خط لوله در اين نقشه ... تهو   SHAPEFILEفرمت هاي متداول سيستم هاي اطالعات مكاني از جمله 

موقعيت  ددر نقاط شكستگي داراي كيلومتراژ نيز باشند ، به عبارت ديگر باي Yو  Xعالوه بر مختصات  دها باي

 CALIBRATEDكيلومتراژي خط در تمامي نقاط آن معلوم باشد ( به اين نوع خطوط در سيستم هاي اطالعات مكاني ، 

ROUTES فزارهاي متداول شود. عمليــات تهيه اين نوع خطوطبه كاليبراسيـون خط موسومنــد كه در نرم ا گفته مي

كليه عوارض روي خط و خارج ازخط لوله  قابل انجام مي باشند ) و كدگذاري ARCGISسيستم هاي اطالعاتي از جمله 

ها ودستورالعملهاي طراحي وپياده براساس استاندارد دباي دستورالعمل حاضر)٢-٥-٣هاي انتقال گاز(موضوع بند

  صورت پذيرد .  (GAPDM)شركت مهندسي وتوسعه گازكشور  GISسازي

بصورت جدول  دباي CADكليه عوارض و خصوصيات برداشت شده از مسير خط لوله عالوه بر ترسيم در نقشه با فرمت 

  شامل سه فيلد اصلي و ثابت ( براي عوارض خطي ) بشرح ذيل باشند :  دنيز تهيه گردند. كليه اين جداول باي

 آن قرار دارد فيلد كد خط لوله اي كه عارضه موردنظر بر روي -

 كيلومتر محل شروع عارضه -

 كيلومتر محل انتهاي عارضه-

 نام عارضه-

  اين سه فيلد به دوفيلد بشرح ذيل تقليل پيدا مي كنند : ، براي عوارض نقطه اي 

 فيلد كد خط لوله اي كه عارضه موردنظر بر روي آن قرار دارد-



  IGS-C-PL-100 (2) ١٣٩٦ مهر شركت ملي گاز ايران

  

١١٤ 

  

 كيلومتر محل عارضه -

 نام عارضه-

  مي باشد: فيلد اصلي و ثابت دوشامل ،  پهنه ايعوارض  

  .فيلد كد خط لوله اي كه عارضه موردنظر بر روي آن قرار دارد-

  تعيين عوارض خط لوله -١-١

كليه عوارض مشخص شده در  دعالوه بر نقاط حائز اهميت مشروحه ذيل كه برداشت آنها ضرورت دارد ، پيمانكار باي

  دستورالعمل حاضر برداشت نمايد.١-٣را نيز مطابق بخش ٣-٥-١جداول بند 

  محل و نوع تقاطع ها با ذكر كيلومتراژ ، عرض تقاطع ، اختالف ارتفاع با خط لوله 

  برداشت ماركرها و پياده سازي آنها بر روي نقشه به نحوي كهINSERT TEXT  محل دقيقاً در همان نقطه باشد 

  نقاطي كه خط لوله تغيير جهت افقي مي دهد (شماره ايستگاه هاي نقشه برداري در زمان اجراء) با ذكر كيلومتراژ 

  متر باشد . ٢٠٠محل هاي تغيير ضخامت لوله براي طولي از تغيير ضخامت كه بيش از 

 دستورالعمل برداشت عوارض تعيين شده  -١-٢

  در برداشت عوارض الزامي است: GISجهت بكارگيري و انتقال نقشه هاي چون ساخت به محيط وارد زير رعايت م

براي كليه نقطه هاي برداشت شده عالوه بر مختصات مسطحاتي، الزم است ارتفاع از سطح دريا نيز برداشت گردد. 

ختصات قطبي ( طول و زاويه ) نسبت به براي كليه عوارض خارج مسير خط لوله عالوه بر مختصات كامل ، الزم است م

مختصات چهارگوشه چند ضلعي هاي مهم (مانند محدوده هاي محل پيوستن اين عوارض به خط لوله توليد گردد .

در حد دسي متر باشد ) و به صورت پلي گون و با  دايستگاه هاي شير) برداشت شود(دقت برداشت اين نقاط باي

مختصات پياده گردد. زاويه افقي خط در نقاطي كه خط لوله تغيير جهت افقي مي دهد اندازه گيري شود. كليه عوارض 

 متر از طرفين محور لوله مشخص شود. ٢٥٠طبيعي و مستحدثات و موانع در باندي به عرض 

 مطابق استاندارد اطالعات مكاني  تكميل جدول نظير هر عارضه  -١-٣

پيمانكار مــوظف است اطالعات توصيفي توليدي در حين تهيه نقشه هــاي چون ساخت را، عالوه بر درج در نقشه 

  هاي چون ساخت، در جداول نظير بانك اطالعاتي مربوطه درج نموده و به كارفرما تحويل نمايد.
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  آماده سازي و فرآوري داده هاي مكاني و توصيفي توليد شده  -٢

  سيستم مختصات -١-٢

 (UNIVERSAL TRANSFER MERCATOR)هاي چون ساخت،سيستمسيستم مختصات مورد استفاده درتهيه نقشه

UTM  و با بيضوي مبنايWGS84  در  دايبقرار دارد،  ٤١و  ٤٠، ٣٩، ٣٨است. با توجه به اينكه ايران در چهار زون

مناسب به نقشه معرفي گردد.در ضمن در صورتيكه مسير در دو يا چند زون قرار مي گيرد ، نقشه  افزار ابتدا زوننرم

  هر زون به طور مجزا تهيه گردد .

  (DEREFERENCING)زمين مرجع نمودن داده هاي مكاني -٢-٢

  با مختصات واقعي جانمايي گردد. دنقشه توليد شده باي

  )(ASSIGN PROJECTION SYSTEMالحاق سيستم تصوير به داده هاي مكاني  -٣-٢

  به داده هاي مكاني الحاق گردد. دسيستم تصوير باي

 محيط نرم افزاري -٤-٢

تهيه نقشه پالن يكپارچه از .جهت توليد نقشه هاي چون ساخت استفاده نمايد AutoCADاز نرم افزار  دپيمانكار باي

ROUTE خط لوله در دو  يا سه زون قرار گرفته باشد نقشه هر زون مجزا تهيه گردد.خط لوله و چنانچه  

  )GIS )Make GIS Ready Data آماده سازي داده ها براي ورود به محيط -٥-٢

  ، داده هاي مكاني را جهت ورود به سامانه اطالعات مكاني آماده سازي نمايد. دپيمانكار باي

تهيه نقشه هاي چون ساخت مسير ، تقاطع در ايستگاههاي شير و حفاظت از زنگ و  رفع نقص اطالعات  -٣

  مكاني و توصيفي توليد شده در مراحل پيشين

 كليات-١-٣

  اهم مدارك و اطالعاتي كه پيمانكار موظف به تهيه و درج آنها در نقشه هاي چون ساخت است عبارتند از: 

 با درج اطالعات الزم.  A0در نقشه  ١٠٠٠/١و مقياس عمودي  ١٠٠٠٠/١پروفيل طولي مسير با مقياس افقي  -

 اجرا شده.  R.O.Wخط پروژه در پروفيل طولي چون ساخت بر اساس رقوم ارتفاعي كف -

سير و درج با عمق حفر كانال م ١٠٠/١طبقه بندي واقعي جنس زمين در طول مسير روي پروفيل طولي با مقياس  -

 مربوطه سمت راست باالي نقشه. LEGENDآن در

مسير  ١٠٠٠٠/١و مستقل از تقشه و با هماهنگي كارفرما محدوده زمين هاي تحصيل اراضي شده در مقياس مناسب  -

 ارائه گردد 
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 اطالعات حقوقي مربوط به تحصيل اراضي از جمله مدارك مالكيت و واگذاري بصورت رقومي تهيه گردد.  -

بصورت نرم  ١٠٠٠٠/١نقشه مسير بصورت يك نقشه پالن كلي از مسير خط لوله به صورت پيوسته در مقياس  -

  افزاري ارائه گردد . 

  اطالعات مربوط به قسمت پايين پروفيل طولي: 

 .فواصل افقي و مايل نقاط نقشه برداري و اجرا شده تا دو رقم اعشار درج گردد 

)HORIZONTAL & PARTIAL SLOPE DISTANCE(  

  ارتفاع نقاط نقشه برداري و اجرا شده تا دو رقم اعشار درج گردد (زمين طبيعي و كفR.O.W   .(اجرا شده 

 .(...سنگي, قلوه سنگي, ماسه اي، خاكي و) :محدوده تغييرات جنس زمين در رديف مربوطه از قبيل 

  درج گردد (از قبيل: حفاري با ترنچر، روش اجرايي عمليات حفاري كانال با ذكر نوع جنس زمين در رديف مربوطه

 انفجاري، پيكور، بيل مكانيكي، دراگ الين و...)

 .طبيعت و نوع كاربري زمين در محدوده مورد نظر مشخص گردد 

  تهيه يك نقشه پروفيل پيوسته كلي از مسير و نمايش كليه موارد مشخص شده نظيرCCW  و موقعيت ساختماني

 خط لوله دقيقاً در كيلومترهاي اعالمي و با طول واقعي بر روي آن . 

  . محل و نوع تقاطع ها در طول مسير در پالن مشخص و شماره نقشه آن درج گردد 

  . فواصل افقي و مايل نقاط نقشه برداري و اجرا شده تا دو رقم اعشار درج گردد 

 جرا شده تا دو رقم اعشار درج گردد .ارتفاع نقاط نقشه برداري و ا 

 در ترسيم پالن موارد زير بايد رعايت گردد:

 ) نقشه هاي  ) و استانداردهاي مربوطه و همچنين كليه٢٠٠/١شماره كليه نقشه هاي اجرائي تقاطع ها با مقياس

 مكانيكال ايستگاه ها و غيره در محل نقشه هاي مورد استفاده و ساير مراجع قيد شود.

 .راهنماي محل قرار گرفتن شيت مربوطه در كل پروژه 

 .درج اطالعات جدول مخصوص نقشه هاي مرجع 

 .درج ارتفاع خاك روي لوله اجرا شده 
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  متر از طول لوله .                ٢٠٠درج شماره سرجوش در محل تغيير ضخامت لوله ها و در هر 

  ٤،٣،٢،١(  محليقعيت محدوده موقعيت منطقه اي مسير خط لوله از نظر موذكر.( 

  محل استقرارT/P  (تست پوينت)BAND BOX  وL/M  .(الين ماركر) در پالن مزبور مشخص گردد 

  محل ايستگاههاي شير وL/R  وCP  . (ترانس ركتيفاير) در نقشه درج گردد 

 اطالعات مربوط به فيبر نوري ، محل ايستگاهها و تجهيزات مربوطه در يك رديف مستقل درج گردد  . 

  . جمع متراژ لوله در ضخامت هاي مختلف در محل مشخص شده در نقشه درج گردد 

  . تعداد اسلب هاي مصرف شده و محل و مقدار ژئوتكستايل و راكشيلد درج گردد 

  . تايتل نقشه مطابق دستورالعمل تهيه گردد 

 مشخصات و موارد الزم االجراء در تهيه نقشه هاي چون ساخت ايستگاهها -٢-٣

  قطع نقشهA2  انتخاب گردد (براي نقشه هايL\R  اندازه نقشه A1 .(انتخاب گردد 

 .يك شيت شامل نقشه پالن كلي ايستگاه  

 .يك شيت شامل نقشه ايزومتريك يا مقاطع سه گانه 

 تمام نقشه ها بايد داراي عنوان (مطابق نمونه تعريف شده)، توضيحات، نقشه هاي مرجع وLEGEND  .باشد 

 مشخصات مكاني و فني كليه  بايدشده بايد داراي ابعاد و اندازه واقعي كار انجام شده باشد. (در اين پالن الن تهيه پ

با دقت دسي  ... اجزاي موجود در يك ايستگاه اعم از كليه شيرهاي فرعي ، شير اصلي ، كليه اتصاالت ، مسير لوله ها و

 گردد.متر برداشت 

  برداشت گردد .  دنيز باي... اجزاء شامل قطر لوله ، قطر شير ، جنس شير وضمن اينكه كليه مشخصات فني اين

تهيه  دهاي نصب شده بر روي اين اجزا كه شامل كليه مشخصات فني آنها مي باشد نيز باي PLATEتصوير مربوط به 

 گردد . 

 .نقشه ايزومتريك و يا نماها و مقاطع بايد نشان دهنده ابعاد دقيق كار انجام شده باشد 

  در نقشه ايزومتريك بايد كليه اقالم و اجناس روي نقشه شماره گذاري و در جدول حاشيه نقشه و همچنين در

 جداول نظير بانك اطالعاتي كاالها درج گردد . 
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 ) كليه قطعات لولهCUT PIPES .بايد شماره گذاري و در جدول حاشيه با ذكر طول و قطر آورده شود ( 

 كاني در نقشه نمايش داده شده و شماره و نوع آنها در جداول مربوطه وارد و هنگام كليه سرجوشها بايد بصورت م

 تهيه نقشه با رعايت اصول كارتوگرافيك در محل مناسب درج شود.

 C.Pمشخصات و موارد الزم االجرا در تهيه نقشه هاي چون ساختايستگاههـاي حفاظت كاتديك( -٣-٣

STATIONS 1: 50(  

  قطع نقشهA4 .انتخاب گردد 

  :اتاقك حفاظت كاتديك و تجهيزات داخل آن مطابق موارد زير ترسيم گردد  

   متر). ١,٨متر و درب ورودي به عرض  ٣×  ٣ترسيم خطوط ديوارهاي اتاقك حفاظت كاتديك (به ابعاد 

  نمايش موقعيت ترانس/ركتي فاير با مسيركابل كشي برق AC  ورودي و باند باكس AC شي برق و مسيركابل ك

DC .خروجي 

 .درج فواصل نصب تجهيزات و ابعاد داخل اطاقك  

  :مشخص نمودن خط لوله 

  ،مسير خط لوله در داخل ايستگاه به صورت گرافيكي مشخص شده و اطالعات موجود در مورد مبداء و مقصد خط

 درج شود. )SP,LPقطر لوله، كيلومتراژ ايستگاه از مبداء خط و عالئم مشخصه دو طرف ايستگاه (شماره

  ترسيم باند باكسDC  (منفي) با رعايت اصول كارتوگرافيك و متمايز از خطوطAC  و مسير اتصال آن به اتاقك

 كاتدي و ترانس/ركتي فاير به همراه ابعاد مسير.

  :نمايش بستر آندي 

 آند. نمايش محدوده بستر آندي به صورت مستطيل با طول و عرض متناسب با طول بستر آندي و درج تعداد 

 .لوپ كابل بستر آندي در داخل مستطيل محدوده بستر آندي ترسيم گردد 

 .نقاط اتصال كابل آند به كابل لوپ بستر به صورت نقطه درج گردد 

 .محل باند باكس مثبت در نقشه مشخص گردد  

 .فواصل كابلها و بستر آندي با توجه به طوالني بودن بصورت خطوط شكسته مشخص گردد 



  IGS-C-PL-100 (2) ١٣٩٦ مهر شركت ملي گاز ايران

  

١١٩ 

  

 ) توضيحاتNOTES(. 

 ) مقياس ترسيم نقشه و تعداد آن در محل توضيحات با عنوانNOTES.در باالي سمت راست نقشه درج گردد ( 

 )  عالئم(LEGEND :  

  عالئم بكار رفته باند باكسهاي مثبت و منفي وAC بستر آندي، كابلهاي ،AC مثبت و منفي، خط لوله، ديوار اتاقك ،

  ) قيد گردد.(LEGENDدر قسمت مياني سمت راست نقشه عنوان 

  :نقشه هاي مرجع  

 ) ليست نقشه هاي مرجعIPS در قسمت مياني و پايين عالئم با عنوان (REFERENCE DRW.S .درج گردد  

 ) جدول عنوان نقشهTITLE BLOCK :(  

  :طبق روش استاندارد انجام شود و براي كليه نقشه ها يكسان است  

 ) درج شماره ويرايشRev.ترل كننده ) شرح علت تغيير، كن(CHECKED).تصويب كننده و تاريخ آن ،  

   در كليه نقشه ها اين نكته ذكر گردد كه نقشه ها تنها با مهر و امضا پيمانكار/مشاور قابل قبول بوده و تمامي نقشه

 هاي اصل و كپي داراي ارزش برابر هستند.

  .درج عنوان پروژه  

  عنوان نقشهC.P.STATION ايستگاه حفاظت كاتديك. با ذكر كيلومتراژ و شماره 

  ترسيم گردد .  ٥٠/١نقشه با مقياس 

 )(CROSSINGSمشخصات و موارد الزم االجراء در تهيه نقشه هاي چون ساختتقاطع هاي خط لوله -٤-٣

  قطع نقشهA1 .انتخاب گردد 

  ترسيم گردد. ٢٠٠/١پالن و پروفيل تقاطع ها با مقياس 

 و در يك باند تعريف شده ترسيم  ٢٠٠/١سرويس با مقياس  پالن مسير احداث شده متناسب با عرض جاده

 گردد.

  متر در طرفين تقاطع  ٥٠متر در طرفين تقاطع براي جاده ها و  ٣٠پروفيل مسير احداث شده بصورتي كه حداقل

  براي رودخانه ها را نشان دهد ترسيم شود.
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 ذكر كيلومتراژ مشخص گردد. نقاطي كه خط لوله تغيير جهت احتمالي دارد (عمودي/افقي) در نقشه با 

 .ارتفاع خط زمين مطابق با مسير احداث شده ذكر شود 

  شماره ايستگاه نقشه برداري مطابق با شرايط اجراي كار در نقشه درج گردد. اين نقاط بعد از احداث مسير بوده

  و قطعاً با نقاط برداشت شده اوليه طراحي متفاوت مي باشد.

 ذكر گردد. ٢٠٠/١شه برداري ع برابر برداشت انجام شده و با مقياس نقفاصله بين نقاط در عرض تقاط  

 ضخامت رنگ نوع عارضه اليه ها

 ٠ ٠ مناطق مسكوني ٣

 ٠ ٠ تك ساختمان ٣

 ٠ ٠ ديوار ٤

 ٠ ٦ شاهراه ٥

 ٠ ٦ جاده آسفالته ٦

 ٠ ٠ جاده شوسه ٧

 ٠ ٥ جاده جيپ رو ٨

 ٠ ٥ جاده مالرو ٩

 ٠ ٠ راه آهن ١٠

 ٠ ٠ پل ١١

 ٠ ٠ خط انتقال نيرو ١٢

 ٠ ٠ خط تلفن و تلگراف ١٣

 ٠ ٠ خط لوله ١٤

 ٠ ٠ حد ١٥

 ١ ٣ پرچين ١٦
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 ضخامت رنگ نوع عارضه اليه ها

 ٠ ٠ گورستان ١٧

 ٠ ٠ نقطه مثلث بندي ١٨

 ٠ ٠ بنچ مارك ١٩

 ٠ ٠ مراكز عكس هوايي ٢٠

 ٠ ٠ نقطه ارتفاعي ٢١

 ٠ ١ كانال –رودخانه  ٢٢

 ٠ ٦ مسيل ٢٣

 ٠ ٧ آب بندان ٢٤

 ٠ ١ باتالق ٢٥

 ٠ ١ قنات ٢٦

 ٠ ١ چشمه  ٢٧

 ٠ ٦ شنزار ساحلي  ٢٨

 ١ ٦ منحني اصلي  ٢٩

 ٠ ٦ منحني فرعي  ٣٠

 ٠ ٦ منحني واسطه  ٣١

 ١ ٦ منحني ميزان تقريبي اصلي  ٣٢

 ٠ ٦ منحني ميزان تقريبي فرعي  ٣٣

 ٠ ٠ بريدگي  ٣٤

 ٠ ٦ صخره  ٣٥

 ٠ ٢ زراعت  ٣٦
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 ضخامت رنگ عارضه نوع اليه ها

 ٠ ٢ درخت و باغ  ٣٧

 ٠ ٢ بوته زار  ٣٨

 ٠ ٠ فارسي نويسي  ٣٩

 ٠ ٠ التين  ٤٠

 ٠ ٢ جنگل متراكم  ٤١

 ٠ ١١ جنگل نيمه متراكم  ٤٢

 ٠ ١٢ جنگل تنك  ٤٣

 ١ ١٠ حد جنگل هاي حفاظت شده  ٤٤

 ١ ١٠ حد جنگل هاي حفاظت شده ٤٤

 ١ ٤ حد تيپ بندي گونه هاي جنگلي ٤٥

 ٠ ١٠ جنگلداري ٤٦

 ٠ ٢ شاليزار ٤٧

 ٠ ٠ نرده ٤٨

 ٠ ٠ چپر ٤٩

 ٠ ٢ بيشه ٥٠

 ٠ ٠ سيم خاردار ٥١

 ٠ ٠ عوارض ناشناخته ٥٢

  

 .در ستون كيلومتر تقاطع بايد حداقل كيلومتر يك نقطه مرجع از مسير در طول تقاطع مشخص گردد 
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  در ستون پوشش حفاظتي لوله نوع پوشش لوله ذكر شود و اگر تقاطع مربوط به رودخانه است و نياز به پوشش

و تجهيزات جنبي  INSULATOR) و تعداد CASSINGو براي تقاطع با جاده طول غالف ( CCWبتني مي باشد طول 

 درج گردد.

  تقاطع مورد نظر دقيقاً درج شود.در ستون مربوط به ضخامت لوله مي بايد ضخامت لوله در محدوده 

  در پالن تقاطع در صورت نصبLINE MARKER .محل دقيق آن مشخص و نشان داده شود  

  وضعيت لوله اجرا شده در پروفيل مشخص گردد و زاويه هاي عمودي اجرا شده 

 )SAG/OVER BENDSطور دقيق مشخص و زاويه خم براي هر شاخه لوله نشان داده شود.ه ) ب  

 نوع جوش مربوط به تقاطع در پروفيل مسير ذكر گردد (در روي لوله ترسيم شده در پروفيل). تعداد و  

 .كليه اطالعات مندرج در نقشه هاي طراحي بايد در نقشه هاي چون ساخت نشان داده شود  

  در محلREFERENCE DWG .شماره كليه نقشه هاي مرتبط با اين نقشه درج گردد 

 ي اليه هاتقسيم بندي ونام گذار  -٥-٣

 اليه هاي عمومي  -١-٥-٣

  الزم است نامگذاري اليه هاي عمومي مطابق استاندارد سازمان نقشه برداري كشور و به شرح زير انجام گيرد.

  اليه هاي تخصصي -٢-٥-٣

  مطابق استاندارد اطالعات مكاني به شرح زير انجام گيرد.  دهاي تخصصي باينامگذاري اليه

 ايستگاه شير  -١

 حفاظت از زنگ ايستگاه -٢

 تاسيسات تقويت فشار  -٣

 ايستگاه مخابراتي  -٤

 مركز تعميرات خطوط لوله (يارد) -٥

 ايستگاههاي اندازه گيري گاز  -٦

 ايستگاههاي كنترل فشار  -٧

  )R)-Lايستگاههاي ارسال و دريافت جاروبك   -٨
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  ايستگاههاي انشعاب  -٩

 پااليشگاه  -١٠

  تحصيل اراضي  -١١

 )RIGHT OF WAYحريم خط لوله ( -١٢

 لولهتست فشار خط  -١٣

 MARKERنشانگر  -١٤

  نقاط اندازه گيري حفاظت كاتديك -١٥

 فيبر نوري  -١٦

  شير  -١٧

 تپ  -١٨

 لوازم اندازه گيري -١٩

  درپوش -٢٠

 سه راه   -٢١

 زانو -٢٢

 كاهنده -٢٣

 مخزن -٢٤

 لوله پوشش خارجي -٢٥

  

 

  رقومي سازي عوارض -٤

  مواردي كه در هنگام رقومي سازي عوارض بايد رعايت گردند عبارتند از: 

  بايد در نقطه مختصات دار به هم متصل شوند.تمامي عوارض خطي كه به هم ميرسند Node ها عوارض پيوسته

 ها شروع و به آنها ختم مي شود. NODEرا به قطعات جدا متصل مي كنند كه از 

 ) مختصات دو عارضه در محل اتصال به يكديگر بايد از نظر رياضي بر هم منطبق باشدSNAP .( 

  مگر اينكه نقطه مورد نظر محل بستن عارضه خطي و ايجاد روي عوارض خطي هيچ نقطه اي تكرار نمي گردد

  عارضه سطحي باشد.

 .به غير از رديف درختان، هيچ نقطه اي نبايد جابه جايي داشته باشد 
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  در مورد عوارض خطي كه براي آنها از سمبول هاي دو خطي يا... استفاده گرديده است محور عارضه مذكور

 د؛ مانند لوله، راه ها و راه آهن.براي رقومي سازي, اصل قرار مي گير

  براي رقومي كردن عوارض سطحي كه مجاور عوارض خطي قرار دارند نبايد از عارضه خطي استفاده نمود و

عارضه سطحي جداگانه بايد رقومي گردد, مانند ساختماني كه در كنار خط لوله قرار دارد و بايد به تنهايي و به طور 

 مستطيل و كامل رقومي گردد.

  براي ايجاد سطوح بسته بندي تمام عوارض خطي تشكيل دهنده يك سطح بايد در نقطه اتصال داراي مختصات

  حتي اگر در فايل نهايي مورد نياز نباشد. SNAPواحد باشند 

 سمبل ها كه جزو عوارض نقطه اي هستند بايد به صورتPOINT  .رقومي گردند  

 آنها مطابق استاندارد اليه هاي عمومي و اختصاصي باشد. هر عارضه در اليه مخصوص خود قرار گيرد و نام 

 ) نقاط ارتفاعي و منحني هاي ميزان بايد داراي ارتفاعELEVATION.باشند (  

 ) منحني هاي ميزان هم ارتفاع بايد به هم متصلJOINT.شده باشند ( 

 بصورت  دگيرند باينقشه هاي استاندارد كه در پروژه مورد استفاده قرار ميGEOREFERENCED  ارائه گردد 

  در رقومي سازي حتي االمكان از قانون دست راست استفاده گردد به اين صورت كه عارضه بايد سمت راست

نبايد بر روي يكديگر تكرار گردند و ضروري است كه در محل اتصال با   ( CURSOR)جهت حركت نشانه رقومگر 

 يك مختصات مشترك به هم وصل گردند . 

 

در قالب شرح خدمات نقشه برداري اوليه  بايدكليه نقشه هاي اوليه مسير و تقاطع ها و ايستگاههاي شير -٥

  .پيمان ارائه گردد 

  ) ROUTE  PLAN  &  PROFILEدستورالعمل تهيه نقشه هاي ازبيلت (پالن/ پروفيل   :١-١پيوست 

  A0اندازه كاغذ  -١

 با درج اطالعات الزم ١٠٠٠/١و مقياس عمودي  ١٠٠٠٠/١ترسيم پروفيل طولي مسير با مقياس افقي  -٢

  (اجرا شده) ترسيم شود. R.O.Wخط پروژه در پروفيل طولي ازبيلت بايد براساس رقوم ارتفاعي كف  -٢-١

با عمق حفر كانال  مسير نشان  ١٠٠/١طبقه بندي واقعي جنس زمين درطول مسير روي پروفيل طولي با مقياس  -٢-٢

  مربوطه در سمت راست باالي نقشه نشان داده شود. LEGENDداده شود و ضمناً 

  محل و نوع تقاطع ها با ذكر كيلومتراژ در نقشه قيد گردد. -٢-٣
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افقي مي دهد (شماره ايستگاههاي نقشه برداري در زمان اجرا) با ذكر كيلومتراژ نقاطي كه خط لوله تغيير جهت   -٢-٤

  مشخص شود.

  اطالعات مربوط به قسمت پايين پروفيل طولي -٣

  HORIZONTALفواصل افقي و مايل نقاط نقشه برداري و اجرا شده تا دو رقم اعشاري درج گردد.( -٣-١

DISTANCE  , PARTIAL  SLOPE DISTANCE(.  

  اجرا شده ) مشخص شود. R.O.Wارتفاع نقاط نقشه برداري اجرا شده تا دو رقم اعشاري (زمين طبيعي و كف  -٣-٢

) در ايستگاههاي نقشه برداري مطابق با شرايط واقعي اجرا درج  LEFT  & RIGHTاندازه و جهت زواياي افقي (  -٣-٣

  و ترسيم گردد. مطابق شكل روبرو :                                                      

محدوده تغييرات جنس زمين در رديف مربوطه مشخص گردد از (قبيل سنگي ، قلوه سنگي، ماسه اي و خاكي   -٣-٤

  و ....)

حوه عمليات اجرايي حفاري كانال با ذكر نوع جنس زمين در رديف مربوطه درج گردد( از قبيل حفاري با ن -٣-٥

  بلدوزر ، انفجاري ، پيكور ، بيل مكانيكي و غيره )

  طبيعت و نوع كاربرد زمين در محدوده مورد نظر در رديف مربوطه مشخص گردد. -٣-٦

 ترسيم پالن -٤

  متر از طرفين محور لوله مشخص شود. ٢٥٠ثات و موانع  در باندي به عرض كليه عوارض طبيعي و مستحد-٤-١

  نقاط تغيير زاويه خط لوله در پالن مزبور بايد مشخص گردد.  -٤-٢

  ( الين ماركرها ) در پالن مزبور مشخص شود. L/M( تست پوينت ها ) و  T/Pمحل استقرار  --٤-٣

شيرهاي بين راهي و نقاط انشعاب بايد در يك رديف مشخص  محل ايستگاههاي فرستنده و گيرنده توپك ، -٤-٤

  گردد.

( حفاظت از زنگ) بايد در رديف مربوطه و نيز روي پروفيل و پالن خط لوله مشخص  CPمحل ايستگاههاي  -٤-٥

  گردد.
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  ) و استانداردهاي مربوطه و همچنين كليه ٢٠٠/١شماره كليه نقشه هاي اجرايي تقاطع ها (-٤-٦

 DRAWINGSهـاي مكـانيكـال ايستگـاهـها و غيـره در محـل نقشه هاي مـورد استفاده و سايـر مـراجع (نـقـشـه 

AND OTHER  REFERENCE.ذكر گردد (  

 DRAWINGS AND) ايـستـگـاههـاي نـقـشـه بـرداري اجـرا شـده در مـحـل X,Yمخـتصـات جـغـرافـيـايـي (-٤-٧

OTHER REFERENCE  گـردد. درج  

  يحات و اطالعات الزم طراحي در زير پالن توض -٥

  ) CLASS  LOCATION( ٤,٣,٢,١نشان دادن محدوده موقعيت منطقه اي مسيرخط لوله از نظر تراكم  -٥-١

  مشخصات لوله ( قطر و جنس)  در رديف مربوطه درج گردد . -٥-٢

  محل هاي تغيير ضخامت لوله و طول قطعه اي آنها در رديف مربوطه درج گردد. -٥-٣

موقعيت ايستگاههاي شير ، گيرنده و فرستنده توپك و انشعابات در طول مسير در رديف مربوطه مشخص  -٥-٤

  گردد.

نقشه در رديف  ( الين ماركرها ) با توجه به عالئم مندرج در ذيلL/M (تست پونيت ها) و  T/Pمحل و نوع  -٥-٥

  مربوطه مشخص گردد.

-TIEشماره سرجوش در محل تغيير ضخامت لوله ها و همچنين درج شماره سرجوشهاي انجام شده در محل  -٥-٦

IN  .در رديف مربوطه درج گردد  

  .ارتفاع خاك روي لوله اجراء شده درج گردد  -٥-٧

اطالعات مربوط به فيبرنوري از قبيل محل ايستگاه و محل مفصل ها و تجهيزات مربوطه در يك رديف مستقل   -٥-٨

  درج گردد.

و  C.C.W  ،SLABنوع محافظت هاي مكانيكي لوله از قبيل ، غالف در محلهاي تقاطع با جاده ، ژئوتكستايل ، -٥-٩

  ) نوع مشخصات پوشش لوله بطور كامل درج گردد.  PIPE PROTECTIONراكشيلد و نوع عايق لوله در رديف ( 

  جدول مصالح بكار رفته  -٦

  جمع متراژ لوله در ضخامت هاي مختلف  -٦-١

  جمع متراژ غالف گذاري به همراه مقدارمصالح كاربردي مربوط به غالف -٦-٢
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  C.C.Wطول و ضخامت  -٦-٣

  تعداد اسلب ها با ذكر ابعاد مربوطه -٦-٤

  تايل ، راكشيلد ، فيبرنوري ، مفصل و نوع ترانس ركتيفاير مشخص گردد.مقدار ژئوتكس -٦-٥

  )٢٥٠٠٠٠/١ترسيم راهنماي نقشه ( با مقياس  -٧

  ) KEY  PLANدرج راهنماي محل قرار گرفتن شيت مربوطه در كل پروژه ( -٨

  ) REFERENCE  DRAWINGSدرج نقشه هاي مرجع ( -٩

  ) با عنوان نقشه ازبيلت  REVISIONSتغييرات نقشه با ذكر آخرين ويرايش ( -١٠

 ) مطابق دستورالعمل تهيه شده ترسيم گردد. TITLEل نقشه (يتتا -١١

  

  ) CROSSINGS 1/200دستورالعمل تهيه نقشه هاي ازبيلت (تقاطعهاي خط لوله     :٢-١پيوست 

  

  A1اندازه كاغذ  -١

  1/200ترسيم پالن و پروفيل تقاطعها با مقياس  -٢

و در يك باند تعريف شده ترسيم  ٢٠٠/١پالن مسير احداث شده متناسب با عرض جاده سرويس با مقياس  -٢-١

  گردد .

متر در طرفين تقاطع  ٥٠متر در طرفين تقاطع براي جاده ها و  ٣٠پروفيل مسير احداث شده بصورتي كه حداقل  -٢-٢

  براي رودخانه ها را نشان دهد ترسيم شود.

  وله تغيير جهت احتمالي دارد ( افقي / عمودي ) در نقشه با ذكر كيلومتر مشخص گردد . نقاطي كه خط ل -٢-٣

  تقاطع   ٢٠٠/١اطالعات مربوط به قسمت پائين پروفيل  -٣

  ارتفاع خط زمين مطابق با مسير احداث شده ذكر شود . -٣-١

دد اين نقاط بعد از احداث مسير بوده شماره ايستگاه نقشه برداري مطابق با شرايط اجراي كار در نقشه درج گر -٣-٢

  و قطعاً با نقاط برداشت شده  اوليه طراحي متفاوت مي باشد .
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200فاصله بين نقاط در عرض تقاطع برابر برداشت انجام شده و با مقياس نقشه برداري  -٣-٣

1

  ذكر گردد .

  درستون كيلومتر تقاطع بايد كيلومتر يك نقطه مرجع از مسير در طول تقاطع مشخص گردد. -٣-٤

در ستون پوشش حفاظتي لوله نوع پوشش لوله ذكر شود و اگر تقاطع مربوط به رودخانه است و نياز به پوشش  -٣-٥

و تجهيزات جنبي  INSULATORوتعداد ( CASSING ) و براي تقاطع با جاده طول غالف  CCWبتني مي باشد طول 

  درج گردد .

  درج گردد .وده تقاطع مورد نظر دقيقاً ضخامت هاي لوله در محد ددر ستون مربوط به ضخامت لوله باي -٣-٦

  محل دقيق آن مشخص و نشان داده شود. LINE MARKERدر پالن تقاطع در صورت نصب  -٣-٧

 ( SAG/OVER BENDS )وضعيت لوله اجرا شده در پروفيل مشخص گردد و زاويه هاي عمودي اجرا شده -٣-٨

  بطوردقيق مشخص و زاويه خم براي هرشاخه لوله نشان داده شود.

تعداد و شماره و نوع جوش مربوط به محدوده تقاطع در پروفيل مسير ذكر گردد . ( در روي لوله ترسيم شده  -٣-٩

  در پروفيل )

  كليه اطالعات مندرج در نقشه هاي طراحي بايد در نقشه هاي تقاطع ازبيلت نشان داده شود. -٣-١٠

  شماره كليه نقشه هاي مرتبط با اين نقشه درج گردد .  REFERENCE DWGدر محل  -١١-٣

  مكانيكال خط لوله ( ايستگاهها ) AS BUILTروش تهيه نقشه هاي  :٣-١پيوست 

  مي باشد )  A1اندازه نقشه   L/Rمي باشد ( براي ايستگاههاي   A2اندازه نقشه  -١

  يك شيت شامل نقشه پالن كلي ايستگاه  -٢

  يك شيت شامل ايزومتريك يا مقاطع سه گانه  -٣

  باشند .   LEGENDهر دو نقشه بايد شامل عنوان ( مطابق نمونه تعريف شده ) ، توضيحات ، نقشه هاي مرجع و  -٤

  يد حاوي ابعاد و اندازه واقعي كار انجام شده باشد . نقشه پالن با -٥

نقشه ايزومتريك و يا نماها و مقاطع نيز بايد نشان دهنده ابعاد  دقيق كار اجراء  شده باشد . ( بخصوص فواصل  -٦

  عمودي )
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در نقشه ايزومتريك بايد كليه اقالم و اجناس روي نقشه شماره گذاري و در جدول كنار نقشه مشخصات آنها بطور  -٧

  (BILL OF MATERIALS)دقيق درج گردد . 

ها در نقشه ايزومتريك بايد شماره گذاري و در يك جدول با ذكر طول و قطر آن ( CUT PIPES )كليه قطعات لوله  -٨

  درج گردد 

  (.WELD NO)سرجوشها بايد نشانه گذاري و شماره و تايپ آنها مشخص گردد .  كليه -٩

  كليه عالئم از جمله لوله هاي روزميني ، زيرزميني و تاسيسات موجود و جديد  LEGENDدر بخش  -١٠

  طور كامل مشخص گردد . ه ب

و با مهر و امضاء پيمانكار و مشاور   AS BUILTبا عنوان  ( LAST REVISION )نقشه ها بصورت آخرين تغييرات  -١١

  پروژه و تائيد هماهنگ كننده نهايي گردد .

  

  ( اجرايي ) ايستگاههاي حفاظت كاتدي     AS BUILTدستور العمل تهيه نقشه هاي  :٤-١پيوست 

    )C.P.  STATIONS 1:50(  

 A4اندازه كاغذ : حداقل  -١

  ترسيم اتاقك حفاظت كاتدي و تجهيزات داخل آن  -٢

فضــاي داخلي) و محل درب ورودي به  ٣×m٣ترســيم خطوط ديوارهاي اتاقك حفاظت كاتدي (نرمال به ابعاد  -٢-١

  متر  ٨/١طول 

  خروجي   DCومسير برق  ACورودي و باند باكس   ACموقعيت ترانس / ركتيفاير با مسير كابل كشي برق  -٢-٢

  درج فاصله نصب تجهيزات و ابعاد در داخل اتاقك -٢-٣

  مشخص نمودن خط لوله – ٣

ـــتگاه  -٣-١ ـــد خط لوله / عالئم مشـــخصـــه دو طرف ايس با درج قطر ( اينچ ) / مبدا و مقص يانگر خط لوله    خط ب

  از مبدا خط لوله CP) و موقعيت ( كيلومتراژ ) ايستگاه  SP , LP( شماره 
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ــيم باند باكس  -٣-٢ ــال آن به اتاقك  ACمنفي ) و خطوط نقطه چين ( متفاوت با كابل برق  ( DCترس ــير اتص ) و مس

  كاتدي و ترانس / ركتيفاير 

  نمايش بستر آندي  – ٤

نمايش محدوده بستر آندي بصورت مستطيل و درج تعداد آند ، طول و عرض آن با توجه به طول بستر آندي   -٤-١

  قسمت انتها و ابتداي بستر بصورت شكستگي بين آنها نشان داده مي شود . 

  لوپ كابل بستر آندي در داخل مستطيل محدوده بستر آندي ترسيم گردد . -٤-٢

  ه كابل لوپ بستر بصورت  نقطه درج گردد .  نقاط اتصال كابل آند ب -٤-٣

  محل باند باكس مثبت درنقشه مشخص گردد . -٤-٤

  فواصل كابلها و بستر آندي با توجه به طوالني بودن بصورت خطوط شكسته مشخص گردد. -٤-٥

  (NOTES)توضيحات  -٥

  در باالي سمت راست نقشه درج گردد.  NOTESمقياس ترسيم نقشه و تعداد آند در محل توضيحات با عنوان

  (LEGEND)عالئم  -٦

، مثبت و منفي، خط لوله، ديوار اتاقك در  AC، بســتر آندي، كابلهاي  ACعالئم بكار رفته باند باكســها مثبت و منفي و 

  قيد گردد. LEGENDقسمت مياني سمت راست نقشه، عنوان 

  نقشه هاي مرجع  -٧

  درج گردد. REFERENCE DRW.Sدر قسمت مياني و پائين عالئم با عنوان ( IPS )ليست نقشه هاي مرجع 

  طبق روش استاندارد انجام شود وبراي كليه نقشه ها يكسان است. :(TITLE BLOCK)جدول عنوان نقشه -٨

  ، تصويب كننده و تاريخ آن CHECKED، شرح علت تغيير، كنترل كننده  (.Rev)شماره ويرايش  -٨-١

انكار/ مشاور قابل قبول بوده و تمامي نقشه هاي اصل و كپي داراي ذكر اينكه : نقشه ها تنها با مهر و امضاء پيم -٨-٢

  ارزش برابر هستند.

  عنوان پروژه -٨-٣
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  با ذكر كيلومتراژ و شماره ايستگاه كاتدي C.P.STATIONعنوان نقشه  -٨-٤

  مانكارآرم و نام شركت مهندسي و توسعه گاز، مشاور، پي -٨-٥

  محل امضاء و تاريخ براي: طراح، نقشه كش، كنترل كننده، تصويب كننده نقشه -٨-٦

  شماره قرارداد -٨-٧

  مي باشد. 1:50نقشه كه برابر  (SCALE)درج مقياس  -٨-٨

  درج سايز نقشه -٨-٩

  شماره و كد گذاري نقشه -٨-١٠

  شماره برگ نقشه از تعداد كل برگه هاي نقشه -٨-١١

  باشد .  AS BUILTبطوريكه آخرين ويرايش با عنوان نقشه  (.Rev)شماره ويرايش نقشه  -٨-١٢

  

  ( اجراء شده ) اجراي كابل فيبر نوري در مسير خط لوله   AS BUILTدستورالعمل تهيه نقشه هاي   :٢پيوست 

 A1اندازه كاغذ :  -٢-١

  مسير اجراي كابل فيبر نوري :-٢-٢

  قطر ( اينچ ) در پروفيل طولي ازبيلت ترسيم گردد .خط لوله گاز با ذكر -٢-٢-١

حريم خط لوله با عالمت نقطه چين مشخص شده و خط نشان دهنده موقعيت كابل نوري نسبت به خط لوله  -٢-٢-٢

  رسم گردد . 

شم-٢-٢-٣ شته و ... )، متراژ و  صات كابل ( خاكي ، كانالي ، تعداد  و ر شخ سيركابل فيبر نوري خاكي با ذكر م اره م

قرقره مورد استفاده ، موقعيت دقيق مفصلها ( با ذكر شماره و فاصله مفصل تا تأسيسات دائمي ) و حوضچه ها ، محل 

، گالوانيزه ، پلي اتيلن و... ) در طول مســير با قيد متراژ / تعداد مشــخص شــده و محل و  PVC( و نوع نصــب لوله ها 

  اي شناسائي( با كد مربوطه ) روي نقشه مشخص و ترسيم گردد حجم بتن ريزي و عمق دفن كابل ، محل نصب تيركه

شخص نمودن اين موانع روي  -٢-٢-٤ در محل عبور از تقاطعات با جاده ، رودخانه ، لوله هاي خارجي و... عالوه بر م

  نقشه مسير اجراي كابل نوري ، نقشه جداگانه با ذكر جزئيات نحوه عبور تهيه و ارائه گردد .
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حفاظت  ، ايستگاه  (VS)، ايستگاه شير   (CS)ايستگاهها و تأسيسات موجود در مسير ( ايستگاه تقويت فشار -٢-٢-٥

. رددگ  مشخص  با ذكر موقعيت اجرايي   روي نقشه  )(YD)، يارد عملياتي  (MS )ميترينگ  ، ايستگاه  ( CP )كاتدي 

ا ، موانع و... موجود  در مسير پروژه مطابقت داشته باشد و دقيقاً با وضعيت فيزيكي ، تأسيسات ، جاده ه دنقشه ها باي

  بعالوه بيانگر دقيق لوازم مصرف شده و موارد مربوط به اجراي كابل فيبر نوري باشد .

  موقعيت كابل فيبرنوري و نحوه ورود به ايستگاهها مشخص گردد .-٢-٢-٦

  تعمير سيستم انتقال نوري باشد .نقشه هاي اجراء شده بايد قابل استفاده جهت نگهداري و  -الف

  نقشه هاي اجراء شده بايد اجناس و لوازم مصرفي در اجراي كابل نوري را مشخص نمايد . -ب 

  محل دقيق لوله گذاري ، بتن ريزي هاي روي لوله ، ميزان و عمق آن همراه با رسم مقاطع  -٢-٢-٧

  عمق كابل گذاري در نواحي مختلف مسير -٢-٢-٨

  دقيق و نحوه نصب لوله ها / بتن هاي محافظمحل   -٢-٢-٩

  اعالم مجوزهاي مربوطه در جداول جداگانه  -٢-٢-١٠

  جهت جغرافيايي مشخص شود .  -٢-٢-١١

    عالئم/  توضيحات – ٢-٣

  الزم در قسمت باالي سمت راست نقشه درج گردد .  ( NOTES)توضيحات  -٢-٣-١

  مشخص گردد . ( LEGEND )عالئم بكار رفته در نقشه در سمت راست با عنوان  -٢-٣-٢

  . درج گردد ( REFERENCES )عنوان و شماره نقشه ها و مدارك مرجع در سمت راست با عنوان  -٢-٣-٣

  (TITLE BLOCK )  نقشه عنوان جدول –٢-٤

  مطابق فرمت ساير نقشه ها ، در سمت راست پائين نقشه ترسيم مي شود . 

، تصـــويب  (CHECKED)، كنترل كننده  ( DESCRIPTION )، شـــرح علت تغيير  (REV)شـــماره ويرايش  -٢-٤-١

  كننده و تاريخ مشخص شود .

  باشد . ذكر اينكه : نقشه ها تنها با مهر و امضاء نماينده كارفرما قابل قبول مي  -٢-٤-٢
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ــه  -٢-٤-٣ با ذكر كيلومتراژ   ""FIBER OPTICAL CABLE INSTALLATION AS BUILT DRAWINGعنوان نقش

  ابتدا و انتهاي هر نقشه و طول آن قطعه .

  ، مشاور و پيمانكار (.I. G. E. D. C )آرم و نام شركت مهندسي و توسعه گاز  -٢-٤-٤

  كش ، كنترل كننده ، تصويب كننده نقشه محل امضاء و تاريخ براي : طراح ، نقشه -٢-٤-٥

  شماره قرارداد  -٢-٤-٦

  نقشه اجراء شده . ( SCALE )درج مقياس  -٢-٤-٧

    درج سايز نقشه -٢-٤-٨

  شماره و كد گذاري نقشه  -٢-٤-٩

  شماره برگ نقشه از تعداد كل برگه هاي نقشه  -٢-٤-١٠

  (.Rev)شماره ويرايش  -٢-٤-١١

  AS BUILTتأييد نقشه هاي  -٢-٥

تهيه شــده را به انضــمام برآورد ملزومات مصــرفي تهيه و جهت بررســي و   AS BUILTپيمانكار نقشــه هاي -٢-٥-١

  مطابقت و تأييد نقشه ها به نماينده كارفرما ارسال نمايد .

  نماينده كارفرما پس از دريافت نقشـــه ها و كنترل و مقايســـه آنها با نقشـــه ها و گزارشـــات ناظرين خود،  -٢-٥-٢

  نقشه ها را اصالح و جهت رفع اشكال به پيمانكار عودت مي نمايد .

ــال  مي دارد . نماينده- ٢-٥-٣ ــه ها را مجدداً به نماينده كارفرما پروژه ارس كارفرما  پيمانكار پس از رفع ايراد ، نقش

  پس از بررسي و تأييد ، مراتب را جهت تهيه نقشه هاي نهايي به پيمانكار اعالم مي نمايد .

شه هاي  -٢-٥-٤ سخه كاغذي و يك   AS BUILTپس از اخذ تأييديه نق سه ن ست  شده ) ، پيمانكار موظف ا ( اجراء 

پيمانكار و تأييد نماينده كارفرما جهت  نســـخه فايل كامپيوتري ( لوح فشـــرده ) نقشـــه ها را تهيه و با مهر و امضـــاء

  .تصويب نهايي به كارفرما ارسال نمايد

  ) هاي مورد استفاده : FONTعالئم مشخصه ، عالئم اختصاري ، مشخصات خطوط و قلم ( -٢-٦

  رسم گردد . ٨/٠بايد با رنگ قرمز و ضخامت  ازبيلتمسير هاي اجرايي  كابل فيبر نوري در نقشه هاي  -٢-٦-١
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  منعكس گردد . ٣/٠كليه عالئم مشخصه نظير مفصل و موارد مشابه با ضخامت  -٢-٦-٢

  منظور گردد . ٢/٠به غير از موارد مذكور ، تمامي موارد باقيمانده با ضخامت  -٢-٦-٣

  ) ذكر شده است . ١در جدول ( AS BUILTدر نقشه هاي   مشخصات عالئم و ضخامت خطوط -٢-٦-٤

  ١جدول 

 عالمت ضخامت خط عنوان رديف

 خط پر سياه رنگ ٢/٠ خطوط جاده هاي آسفالت ١

 خط چين سياه رنگ ٢/٠ خطوط جاده هاي خاكي ٢

٣ 
 ٢/٠ خطوط مربوط به حريم جاده

طول هر يك از خط  –خط چين سياه رنگ 

 ها يك سانتيمتر چين

 خط پر قرمز رنگ ٥/٠ خط كابل فيبرنوري خاكي ٤

 خط چين قرمز رنگ ٥/٠ خط كابل فيبرنوري كانالي ٥

 خط پر قرمز رنگ ٣/٠ فلشهاي مربوط به فاصله كابل فيبرازاكس جاده ٦

مشخصات مربوط به كابل كه بر روي خط كابل  ٧

 مي نويسند

٤/٠  

 ٣٥ارتفاع 

قرمز رنگ (به عنوان نمونه 

F.O/112CORE/B-( 

 ٣دايره /  مفصلهاي كابل فيبرنوري ٨
شابلونها دايره قرمز پررنگ (دربعضي از 

 مشخص شده است) ٣با عدد

ـــرفي در دوطرف  ٩ ـــهاي مربوط به كابل مص فلش

 مفصل
٣/٠ 

 قرمز رنگ
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 عالمت ضخامت خط عنوان رديف

 قرمز رنگ  ٤/٠ نوشته هاي مربوط به كابل مصرفي ١٠

و يا گالوانيزه و يا پلي اتيلن  P.V.Cلوله هاي  ١١

 مصرفي
٥/٠ 

خط پر قرمز رنگ ( كابل فيبر عبوري 

 از داخل لوله ها خط چين قرمز رنگ)

  رنگ سياه نقطه چهار –خط  ٦/٠ خطوط مربوط به لوله نفت ١٢

  رنگ سياه نقطه سه –خط  ٣/٠ خطوط مربوط به لوله آب ١٣

  رنگ سياه نقطه دو –خط  ٦/٠ خطوط مربوط به لوله گاز ١٤

 يك نقطه سياه رنگ –خط  ٣/٠ خطوط مربوط به كابل برق ١٥

  سياه رنگ به صــورت :   ٢/٠ و سيم خاردار فنس ١٦

-×-×-×- 

 سياه رنگ ـ/ـ/ـ/ـ ٢/٠ نرده فلزي و حصارهاي چوب ١٧

ـــياه رنگ آبروها / پلهاي طويل  ٥/٠ خطوط مربوط به پلها و آبروها ١٨ خط پر س

 طبق طرح موجود

 سياه رنگ ٥/٠ تابلوهاي عالئم رانندگي ١٩

 سياه رنگ ٤/٠ عالئم رانندگينوشته هاي مربوط به تابلوها و  ٢٠

 سياه رنگ ٣/٠ فلشهاي مربوط به فاصله عوارض و موانع تاآكس ٢١

 سياه رنگ ٣/٠  كدهاي ( اعداد ) نوشته شده در طرح ٢٢

 سياه رنگ ١ M.L(MATCH LINE )مربوط به خطوط ٢٣

 سياه رنگ ٥/٠ M.Lنوشته هاي مربوط به  ٢٤

 خط چين قرمز رنگ ٥/٠  كابل فيبرنوري در داخل لوله ها ٢٥

 قرمز رنگ ٣/٠ تيركهاي شناسائي ٢٦

  ٤/٠ نوشته هاي مربوط به تيركهاي شناسائي ٢٧

 ٣٥ارتفاع 

 قرمز رنگ

 سياه رنگ ٥/٠ هاي تعيين مسيره نوشت ٢٨
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  (WELDING BOOK)جدول اطالعات كار انجام شده  -١-٣پيوست 

 

  ملي گاز كارفرما: شركت 
  پروژه خط انتقال گاز

  پيمان شماره:
  شروع كيلومتر كل در اين صفحه:

  نظارت: مهندسين مشاور 
  اطالعات كار اجراء شده 

  پايان كيلومتر كل در اين صفحه:

  از  ١شماره صفحه:                              صفحه   پيمانكار:
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  در مالحظات استفاده گردد . (C)و  (T)از حرف  (Tie – in/Connection)براي انجام جوش 
          

ــخامت در اين  جمع طول لوله ها به تفكيك ض
  صفحه

  جمع طول لوله ها در اين صفحه  ) .........mمتر (

فقط 
در 

صفحه 
  اول

            نام                                                     امضاء                                    رئيس كارگاه پيمانكار                                       
جمع كل طول لوله ها به تفكيك ضخامت با اين 

  صفحه

  ) .........mمتر (  امضاء                                           رئيس دستگاه نظارت                                                                           نام          
  جمع كل طول لوله ها با اين صفحه
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  )١-٣(پيوست 

  گزارش نتيجه راديوگرافي - ٣-١

 پروژه : خط انتقال گاز    اينچ
  شركت ملي گاز ايران

 گزارش نتيجه راديوگرافي

  : نام شركت راديوگرافي

 نام مفسر :  ..................نظارت : 

 پيمانكار : .................

 REPORT NO: ( شماره گزارش )  (DATA): تاريخ 

  SOURCE SIZE: (سايز چشمه )                         mm SOURCE ACTIVITY: ( قدرت چشمه ) REV: (تمديد ) 

Ref Standard : 

 ( استاندارد مرجع ) 

PENTAMETER:  

  (مقدار نفوذ اشعه ) 

    Film Side Source Side   

 ( سمت فيلم )           ( سمت چشمه )

   SENSITIVITY: DENSITY :         :FILM TYPE  

  (ميزان حساسيت )      ( تراكم سياهي )          ( مدل و نوع فيلم ) 

SINGLE DOUBLE   :EXPOSURE TECHNIQUE  

  ( تك شوت )                   ( چند شوت )                      ( روش راديوگرافي )        

Accept
 Cut O

ut
 

Repair
 G

rind &
 

Recap
 Reshoot

 

Defect & Location 

 محل و نوع تعبير 

W
elder

 Thicknes

s 

Dia inch
 Segm

ent
 W

eld N
o

 

SN
O

 

بريده  تائيد 

 شود 

تعمير 

 داخلي 

تعمير 

 ظاهري 

راديوگرافي 

 مجدد 

محدوده  قطرلوله  ضخامت  جوشكار 

 راديوگرافي 

شماره 

 سرجوش 

 رديف

            1 

           2 

           3 

           4 

           5 

           6 

           7 

           8 

           9 

           10 

           11 

           12 

Total Film Used               ( مقدار فيلم مصرفي ) : 

  رئيس كارگاه پيمانكار 

  نام و نام خانوادگي

 مهر و امضاء

  مفسر 

 نام و نام خانوادگي  

  مهر و امضاء 

  رئيس دستگاه نظارت

  نام و نام خانوادگي 

 مهر و امضاء 
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  )  ٤(پيوست 

  فرم هاي كيفيت اجراي پروژه هاي خط لوله و فرم هاي تحويل و تحول پروژه 

  جداول كيفيت اجراي پروژه هاي خط لوله و ملحقات آن -٤-١

  كيفيت اجراي پروژه هاي خطوط لوله (اظهارنامه )

  

  مالحظات :

  شود .فرم كيفيت اجراي پروژه عمدتاً هنگام تحويل و تحول پروژه هاي خطوط لوله تكميل مي -١

  تكميل فرم به استناد سوابق اجرايي و گزارشات ناظرين طرح و بازرسان فني در طول اجراي پروژه خواهد بود . -٢

در صــورت وجود كمبود و نواقص مراتب در محل مورد نظر منعكس مي گردد . بديهي اســت بهره برداري از پروژه در صــورتي  -٣

  هره برداري نباشد و نيز گواهينامه تستهاي هيدرواستاتيك و پوشش صادر شده باشد .انجام خواهد شد كه كمبودها و نواقص مانع ب

  واحد اجرايي به مسائل و نكاتي اشاره مي كند كه براي واحد  بهره برداري داراي اهميت است . ٤در بخش  -٤

 

 ) مشخصات پروژه١

  عنوان طرح :

 

 شماره طرح :

  عنوان پروژه :

 

 شماره پروژه : 

  و شرح مختصر پيمان :موضوع 

 

 مدت پيمان : شماره پيمان : نام پيمانكار :

  مدت تاخير موجه : خاتمه پيمان : شروع پيمان :

 مدت تاخير غير موجه :

 ) مسئولين اجراء و نظارت ٢

 مجري طرح :

 رئيس پروژه : 
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  كيفيت فعاليتهاي انجام شده

  الف ) خطوط لوله

  

  كيفيت اعمال استاندارد  شرح فعاليت

 و مشخصات فني 

  توضيحات 

  ( درصورت لزوم از برگهاي 

 اضافي استفاده شود ) 

   حمل و نقل و انبار كردن مصالح 

   حفر كانال و پركردن 

   تميز كردن لوله ها با ذكر روش 

جوشـــكاري و عكســـبرداري با ذكر 

 درصد

  

ـــات مربوطه با  عايقكاري و آزمايش

 ذكر روش عايقكاري 

  

   جاده دسترسي به خطوط لوله 

ندازه ،  يگ ا هايي (پ مايشــــات ن آز

ــاس  ــتي براس ــتاتيك و نش هيدرواس

روش مربوطــه ) و تــائيــد يــه هــاي 

 مربوطه 

  

   اتصاالت نهايي 

يد و  يه آب و مواد زا پيگراني و تخل

ــــك كــردن خــطــوط لــولــه و  خش

 صورتجلسات مربوطه 

  

   تميز كردن محوطه عمليات 

   وضعيت ارتباطي و مخابراتي 

يت خط لوله  ناســـب موقع رعايت ت

 (كالس) نسبت به مستحدثات
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  غيرخودكار و دستگاههاي ارسال و دريافت توپك –ب ) شيرهاي خودكار 

 فعاليتشرح 
  كيفيت اعمال استاندارد 

 و مشخصات فني 

توضيحات ( درصورت لزوم از 

 برگهاي اضافي استفاده شود ) 

   نحوه حمل و نقل شيرها و اتصاالت 
   نحوه نصب اتصاالت / شيرها و اتصال مدار فرمان آن 

   عايقكاري و آزمايشات مربوطه 
   از نظر ايمني و زيست محيطي در چه منطقه اي قرار گرفته است 

   سيستم حفاظتي ( حصار ، اتاقكهاي نگهباني و ... ) 
   سيستم روشنايي 

   نحوه عملكرد شيرهاي خودكار و غيرخودكار 

  ج ) سيستم حفاظت كاتدي

   انس هوايي ) تر –نصب ترانسها ( ترانس ركتيفاير 

   اندازه گيري تست يونيت ماركرهاوجعبه اتصال وماركرهانصب نقاط 
    موقت و دائم –نصب گراند بدها 

    اشتراك وضعيت –اتصال به شبكه سراسري برق 
   تست پوشش و تائيديه هاي مربوطه 

    برق اتصاالت –سيستم روشنايي 
   سيستم حفاظتي حصار و فونداسيون 

    ها جاده تقاطع –غالفي ها 
   ACبررسي خط لوله از لحاظ القاء برق 

    آزمايش اتصال عايقي 
   بررسي جريان هاي سرگردان 

   مدارك اشتراك برق 
   كاتالوگ ترانس و دستگاههاي نصب شده 

   مدارك تحصيل اراضي ايستگاهها 
   بازسازي سيستم حفاظت كاتدي و تائيدهاي مربوطه 
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  و نحوه بايگاني ) د ) راديوگرافي ( فيلم ها

 شرح فعاليت
  كيفيت اعمال استاندارد 

 و مشخصات فني 

  توضيحات 

 ( درصورت لزوم از برگهاي اضافي استفاده شود ) 

   شماره سرجوشها همراه با كروكي محل 

   يا تصاوير ديجيتاليگزارشات تفسير فيلم ها 

   نحوه بايگاني 

   يا تصاوير ديجيتاليكيفيت فيلم ها 

  ( HSE )هـ ) رعايت موارد ايمني ، بهداشت و محيط زيست 

 شرح فعاليت
  كيفيت اعمال استاندارد 

 و مشخصات فني

  توضيحات

 ( درصورت لزوم از برگهاي اضافي استفاده شود )

   ايمني 

   بهداشت 

   محيط زيست 

   ) توضيحات دستگاه نظارت ٤

 –عايقكاري  –راديوگرافي  –جوشكاري  –ريسه  –حفر كانال  –با توجه به مدارك آزمايشات پروژه شامل گزارشات روزانه (مسيرسازي 

  پر كردن كانال ) و آزمايشات هيدرواستاتيك و آزمايشات الكتريكي پوشش ، تزريق گاز در خط لوله بالمانع مي باشد .  –لوله گذاري 
 

بدين وسيله صحت مندرجات فوق گواهي گواهي و تائيد : 

 : مي گردد

  رئيس دستگاه نظارت 

 مهر و امضاء 

 تاريخ : 

مسئول 

كنترل كيفي 

پيمانكار و يا 

مشاور شخص 

  ثالث :

  

  

  نام : 

 امضاء : 

  پيمانكار :

  

  

  نام : 

 امضاء :

  مشاور نظارت عاليه : 

  

  

  نام :

 امضاء :

 (MC)مديريت پيمان : 

  

  

  نام : 

 امضاء :

  رئيس پروژه :

  

  

  نام : 

 امضاء :

  مجري طرح : 

  

  

  نام : 

 امضاء :
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  ٤-٢پيوست 

  صورتجلسه تحويل موقت طرح / پروژه

  شماره :                                                                                                                

  تاريخ :                                                                                                               

  مشخصات طرح / پروژه : -١

  عنوان طرح:                                                                شماره طرح :

  شماره پروژه :                                                عنوان پروژه :              

  

  شرح مختصر طرح / پروژه 

 
  

  مشخصات پيمان  : -٢

  موضوع پيمان : 

  شماره پيمان : 

  پيمانكار : 

  تاريخ شروع :                                                            مدت پيمان :

  شرح كار مورد تحويل و تحول : 

 

 شرح نواقص و كمبودهايي كه مانع بهره برداري نمي باشد با ذكر مهلت جهت رفع نواقص و نحوه پيگيري آن . -٣

 

  صورت مدارك تحويلي به واحد بهره بردار ( براساس روش تحويل و تحول ) .  -٤

  

 

در تاريخ فوق با همكاري نمايندگان واحدهاي  ٥الي  ١بدينوسيله گواهي مي شود كه پروژه مذكور با توجه به مندرجات بندهاي 

  امضاء كننده ذيل راه اندازي و به واحد بهره بردار تحويل موقت گرديد. 

  

  مجري
  

  بهره بردار
 

  نام و نام خانوادگي :
  امضاء

  نام و نام خانوادگي :
  امضاء
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  ٤-٣پيوست 

  تائيد پايان كار ( تحويل قطعي ) فرم 

  شماره :

  تاريخ : 

  مشخصات پيمان : 

  موضوع پيمان : 

  شماره پيمان : 

  شماره بودجه : 

  پيمانكار :

  مبلغ نهايي پيمان با احتساب دستورات تغيير كار و تعديالت : 

  تاريخ شروع پيمان :                         مدت پيمان :                  تاريخ خاتمه پيمان : 

 

  

كه دوره    يد مي گردد  تائ ـــيله  ماره                            مورخ                     بدينوس ـــ يل آزمايش كارايي ش                          پيرو اطالعيه تكم

ـــرايط پيمان كليه نواقص دوره نگهداري كامالً نگهداري پر ـــده بود خاتمه يافته و طبق ش وژه كه از تاريخ                       آغاز ش

  برطرف گرديده است . 

 مجري بهره بردار

 نام و نام خانوادگي : نام و نام خانوادگي :

  امضاء

 

  امضاء
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  مشخصات فني تست هيدروستاتيك و صورتجلسات مربوطه قطعه .....  اطالعات و -٥پيوست 

  روفيل طولي قطعه مورد آزمايش به شماره ......پ-٥-١

  ................................................. پروژه احداث خط انتقال گاز -شركت ملي گاز ايران 

  

  پروفيل طولي قطعه مورد آزمايش به شماره ...........

  شماره قرارداد:  كارفرما:

  تاريخ :  مشاور:

    پيمانكار :

  SECTION NO. 
GRADE – API 5LX… 
WALL THICKNESS – LENGTH  
0….." = 
0….." = 
0….." = 
0….." = 
0….." = 
HP= 
LP= 
P = 
  موقعيت ساختماني محل مورد آزمايش 

  4   3     2    1   
 كيلومتر   

  نقاط ارتفاعي   

  طول طبيعي   

  شماره سرجوش   

  نماينده پيمانكار

  مسئول كنترل كيفي پيمانكار 

  مسئول اجراي آزمايش هيدرواستاتيك

  رئيس كارگاه

  نام و امضاء :

  نام و امضاء :

  نام و امضاء : 

  مشاور : /رئيس دستگاه نظارت

  نام و امضاء : 
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  صورتجلسه ارسال صفحه اندازه -٥-٢

  پروژه احداث خط انتقال گاز ................... -شركت ملي گاز ايران 

  صورتجلسه ارسال صفحه اندازه

  كارفرما :           شماره قرارداد :

  تاريخ :                                                       مشاور :                              

                پيمانكار :                                                                                                                   

  مشخصات قطعه :

 API 5LX جنس لوله inch قطر لوله  شماره قطعه

  ضخامت

Inch 
     

  طول

M 
     

  طول قطعه

M 
 

  مشخصات

 صفحه اندازه
  جنس (mm) ضخامت (mm) قطر

 ارسال

  كيلومتر

 دريافت

  كيلومتر

  محل / موقعيت  محل / موقعيت

  شماره سرجوش  شماره سرجوش

  تاريخ  تاريخ

  ساعت  ساعت

گي  يد ه ل ظر  ن له از  لو مت  ــال لذا س يد ،  گرد فت  يا لم در طور ســـا ب ندازه  حه ا ف ــ كه ص ن ي به ا ظر  مورد  (OVAL , DENT)ن فوق  عه  قط   بودن در 

 تائيد مي باشد . 

يدگي   ه ظر ل له از ن مت لو ــال لذا س يد ،  فت نگرد يا ندازه بطور ســـالم در حه ا ــف كه ص ن به اي عه فوق مورد  (OVAL , DENT)نظر    بودن در قط

 د نمي باشد .تائي

  نماينده پيمانكار:          

الف ) مسئول اجراي آزمايش هيدرواستاتيك           نام                            امضاء              

  ب   ) رئيس كارگاه پيمانكار                                    نام                            امضاء 

 

  (مشاور) : /رئيس دستگاه نظارت  

  

  نام                            امضاء                 

 

  

  



 IGS-C-PL-100(2) ١٣٩٦ مهر شركت ملي گاز ايران

  

 
١٤٧

  جدول ثبت ارقام آزمايش نشتي -٥-٣

  پروژه احداث خط انتقال گاز .................... -شركت ملي گاز ايران 

  جدول ثبت ارقام آزمايش نشتي

  شماره قرارداد :                                                                        كارفرما :                              

  مشاور :                                  تاريخ :

                        پيمانكار :                                                                                                             
 

 تا كيلومتر : از كيلومتر :  شماره قطعه :

 : (M)طول قطعه  ضخامت ( اينچ ) : قطر و جنس لوله :

  

 ساعت تاريخ
  فشارسنج

 (PSI)ايوزنه

درجه 

حرارت 

محيط 

)0C( 

 )0C(درجه حرارت زمين 
 مالحظات

T1 T2 T3 T4 T5 T6 Tm 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

مسئول اجراي آزمايش هيدرواستاتيك 

 نام و امضاء

  رئيس كارگاه پيمانكار

  نام و امضاء
 

  (مشاور): /رئيس دستگاه نظارت

  نام و امضاء
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  گزارش آزمايش مقاومت -٥-٤

  پروژه احداث خط انتقال گاز .............................. -شركت ملي گاز ايران 

  گزارش آزمايش مقاومت

  شماره قرارداد :                                       كارفرما :                                                                               

  مشاور :                                               تاريخ :

                         پيمانكار :                                                                                                                   
 

شماره قطعه 

 آزمايش:
 (M)طول :  تا كيلومتر : از كيلومتر :

  حجم :

 مترمكعب

 تزريقي تا مرحله رسيدن فشار خط به حد فشار آزمايش مقاومتجدول تغييرات فشار نسبت به حجم آب 

 ساعت تاريخ
فشار خط 

PSI 

تغييرات 

 PSIفشار 

  عدد كنتور
3M 

مقدار آب تزريق حجم

 شده (متر مكعب)

مجموع آب تزريق 

 شده (مترمكعب)
 مالحظات

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 ساعته مقاومت ٤آزمايش 

 ساعت تاريخ
فشار خط 

PSI 

تغييرات 

 PSIفشار 

  عدد كنتور
3M 

مقدار آب تزريق حجم

 شده (متر مكعب)

مجموع آب تزريق 

 شده (مترمكعب)
 مالحظات

        
        
        

  مسئول اجراي تست هيدرواستاتيك

 نام و امضاء

  رئيس كارگاه پيمانكار

  نام و امضاء
 

  (مشاور): /رئيس دستگاه نظارت

  نام و امضاء
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  جدول ثبت ارقام آزمايش عدم وجود هوا -٥-٥

  پروژه احداث خط انتقال گاز .................... -شركت ملي گاز ايران 

  

  جدول ثبت ارقام آزمايش عدم وجود هوا

  شماره قرارداد :                                                                                                  كارفرما :             

                          خ :              مشاور :                                                                                                                  تاري

                        پيمانكار :                                                                                                                   

 تا كيلومتر : از كيلومتر : شماره قطعه :

  : (M)طول قطعه  ضخامت ( اينچ ) : قطر و جنس لوله :
  

  فرمول محاسبه 

)(

22.14
0

teE

D
XV

M
P





  

  



n

it ti

vi

te 1

11


  

2kg/cm6E=2.11×10 

inch  D قطر خارجي لوله  

m 

  

   طول به تفكيك ضخامت
  
  

m   طول قطعه 

  

  شرط قبولي آزمايش

  

%900
1 


P

P  

  

inD 14  
  

  

%950
1 


P

P  

  

inD 16 

3m  tV حجم قطعه 

Psi  1P فشار خط قبل از برداشت آب 
3m  M حجم آب برداشته شده 

Psi  2P فشار خط بعد از برداشت آب 

Psi  2P-1=P1P افت فشار واقعي 

)C0(  T دماي آب خط 
2kg / cm  X  10-6×ضريب فشردگي آب 

Inch  te ضخامت معادل 

Psi  0P اي (تئوريك)افت فشار محاسبه 

%  

0

1
P

P



 

شار واقعي به افت  سبت افت ف ن

 فشار محاسبه اي (تئوريك)

 آزمايش عدم وجود هوا مورد تائيد نمي باشد          نتيجه :  آزمايش عدم وجود هوا مورد تائيد مي باشد 

  (مشاور): /رئيس دستگاه نظارت رئيس كارگاه پيمانكار هيدرواستاتيكمسئول اجراي تست 
 

 نام و امضاء : نام و امضاء : نام و امضاء :
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  صورتجلسه آزمايش نشتي -٥-٦
  پروژه احداث خط انتقال گاز ......... -شركت ملي گاز ايران 

  

  صورتجلسه آزمايش نشتي

  شماره قرارداد :                                                                      كارفرما :                                   

                                            مشاور :   :                                                                                                         تاريخ :  

 مانكار پي

 شرح صورتجلسه آزمايش نشتي :

 تا كيلومتر : از كيلومتر : شماره قطعه :

 : (M)طول قطعه  ضخامت ( اينچ ) : قطر و جنس لوله :
  

 پارامتر ضخامت ضخامت ضخامت ضخامت جمع

 (متر) Lطول قطعه به تفكيك ضخامت      

 (مترمكعب) Vحجم      
  

  فرمولهاي محاسبه :

Ete

D
x

k






22.14  

  





n

it ti

vi

Vte 1

11
  

  

26 /1011.2 cmkgE   
  

)21(0 TTkfP   
  

KfPffH 2.00/   
  

0)21( PPPP  

OC  T1  دماي شروع آزمايش 
OC  T2  دماي خاتمه آزمايش 

PSI  P1  فشار شروع آزمايش 

PSI  P2  فشار خاتمه آزمايش 
1-OC    10-6×فوالدوآبازديادحجمضريباختالف 

2kg / Cm  x  10-6× ضريب فشردگي آب 

  f ضريب محاسبات 

  f/f ضريب محاسبات 

inch  D  قطر خارجي خط لوله 

inch  te ضخامت معادل 

PSI  P0 افت فشار تئوريك 

PSI  H  دامنه خطا در محاسبه افت فشار 

PSI  P اختالف افت واقعي و تئوريك فشار 

HPنتيجه :                                                                            قابل قبول است 

HP  تمديد 

HP   قابل قبول نمي باشد 

نماينده پيمانكار :                                                                   

  الف ) مجري آزمايش هيدرواستاتيك   (نام و امضاء)  

  ب   ) رئيس كارگاه پيمانكار                 (نام و امضاء)

 

  رئيس دستگاه نظارت (مشاور) : 

 (نام و امضاء)                              
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  ي خطصورتجلسه تخليه و خشك كن-٥-٧

  پروژه احداث خط انتقال گاز  ......................... -شركت ملي گاز ايران 

  صورتجلسه تخليه و خشك كني خط

  شماره قرارداد :                    كارفرما :                                                                    

            مشاور :                                                                                           تاريخ :                    

  پيمانكار :

 

  مشخصات قطعه :

 API 5LX جنس لوله Inch قطر لوله  شماره قطعه

 طول لوله

M 
 

 (        )C0  دماي هوا باراني   ابري      آفتابي       وضعيت هوا

 ارسال

  كيلومتر

 دريافت

  كيلومتر

  محل / موقعيت  محل / موقعيت

  شماره سرجوش  شماره سرجوش

  تاريخ  تاريخ

  ساعت  ساعت

نماينده پيمانكار :                                                                      

الف ) مجري آزمايش هيدرواستاتيك (نام و امضاء)                       

  

  ب   ) رئيس كارگاه پيمانكار ( نام و امضاء) 

 

  (مشاور) : /رئيس دستگاه نظارت           

  

 ( نام و امضاء)                          
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   ٦پيوست 

  جداول و صورتجلسه آزمايشات الكتريكي پوشش -٦-١

  نتايج اندازه گيري پتانسيل -٦-١-١

  نتايج اندازه گيري پتانسيل 

  پيوست صورتجلسه آزمايش الكتريكي پوشش 
  

  پتانسيل كيلومتر رديف

 طبيعي ( ولت)

  پتانسيل

 روشن (ولت )

  پتانسيل 

 خاموش (ولت )

  پتانسيل

A.C (ولت) 
 توضيحات

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 رئيس كارگاه پيمانكار ( نام و امضاء ) :  مسئول كنترل كيفي پيمانكار ( نام و امضاء ) :

  ناظر مقيم مشاور ( نام و امضاء ) :

 

 سرپرست دستگاه نظارت ( نام و امضاء ) :
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١٥٣

  صورتجلسه آزمايش الكتريكي پوشش -٦-٢

  شركت ملي گاز ايران  پروژه : خط انتقال گاز ...............

  طرح .......................................................

 صورتجلسه آزمايش الكتريكي پوشش 

 تاريخ :

 صفحه  دستگاه نظارت : ........................

 شماره پيمان : پيمانكار : ...................................

 مشخصا ت پروژه : –الف 

 محدوده خط لول مورد آزمايش : از كيلومتر ......... تا كيلومتر ....... -١

 طول خط لوله مورد آزمايش : ............ متر  -٢

  قطر خط لوله مورد آزمايش : .......... اينچ  -٣

  ( درصورت استفاده از قطرهاي مختلف در خطوط لوله مورد آزمايش ، قطر و طول هر يك به تفكيك در قسمت زير درج گردد)

....................................................................................................................................................  

 

 سطح جانبي خط لوله مورد آزمايش : ............... متر مربع -٤

 ساير......  نوار پالستيكي   قير پايه نفتي اصالح شده   پلي اتيلن سه اليه  قيرپايه نفتي   نوع پوششخط :غيرذغال سنگي -٥

 دائم     نوع ايستگاه حفاظت كاتدي در زمان آزمايش : موقت  -٦

  موقعيت ايستگاه حفاظت كاتدي در زمان آزمايش : كيلومتر ............. خط لوله  -٧

 

  مراحل آزمايش : –ب 

 

  انتقال گاز فوق الذكر در محدوده ذكر شده به شرح ذيل انجام گرديدبا حضور امضاء كنندگان ذيل عمليات آزمايش الكتريكي پوشش خط 

 

  اطمينان از عدم ارتباط الكتريكي قسمت هاي بدون عايق ابتداء و انتهاي قطعه مورد آزمايش با زمين اطراف  -١

 

  اطمينان از عدم ارتباط الكتريكي تاسيسات روزميني در ايستگاهها با زمين اطراف  -٢

 

  اطمينان از سالم بودن و عدم نشت جريان اتصاالت عايقي استفاده شده در قطعه مورد آزمايش -٣

 

  انجام اندازه گيري پتانسيل طبيعي لوله از تمامي نقاط اندازه گيري پتانسيل ( طبق جدول پيوست )  -٤
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رت تقاطع و يا نوازي با خطوط انتقال برق فشــار قوي طبق از نقاط اندازه گيري پتانســيل ( در صــو ACانجام اندازه گيري ولتاژ القايي  -٥

  جدول پيوست ) 

 

ـــش لوله به ميزان  ......... ولت و  -٦ ـــتگاه حفاظت كاتدي و تنظيم ولتاژ نقطه تزريق با توجه به نوع پوش   راه اندازي ترانس / ركتيفاير ايس

  گذشت .......... ساعت جهت پالريزاسيون كامل خط لوله 

 

تنظيم مجدد ولتاژ نقطه تزريق جريان پس از پالريزاســيون ، بنحوي كه پتانســيل لوله نســبت به زمين در دورترين نقطه از محل تزريق  -٧

به ميزان  هت )  گاه در هر دو ج ـــت ـــش ايس حت پوش حدوده ت هاي م يان ( در انت ظه  – ٨٥/٠جر لت در لح يد .  OFFو ندازه گيري گرد ا

(INSTANTANEOUS OFF)  

 

ير درحــالــت -٨ يفــا ت ك نس/ر ترا نقــاط  OFFو ONقراردادن  مي  تمــا ين از  م ــه ز ــه نســــبــت ب لول خط  لتــاژ  يري و گ ــدازه    و ان

ــول اطمينان از وجود ولتاژ حفاظتي (حداقل  ــيل به منظور حص   ) در كليه نقاط اندازه گيري OFFولت در لحظه  – ٨٥/٠اندازه گيري پتانس

  م تداخل جريان الكتريكي با تاسيسات و خطوط لوله مجاور( طبق جدول پيوست ) و حصول اطمينان از عد

 

شد جهت امكان اندازه گيري پتانسيل  شته با تبصره : درصورتي كه خط لوله در زمان آزمايش نياز به بيش از يك ايستگاه حفاظت كاتدي دا

مبدل هاي يكسوكننده جهت قطع  روي هر يك از CURRENT INTERRUPTERبا نصب دستگاه  بايد OFFلوله نسبت به زمين در لحظه 

 و وصل همزمان آنها نسبت به انجام اندازه گيري اقدام نمود 

  شركت ملي گاز ايران  پروژه : خط انتقال گاز ...............

  طرح .......................................................

 صورتجلسه آزمايش الكتريكي پوشش 

 تاريخ :

 صفحه  : ........................دستگاه نظارت 

 شماره پيمان : پيمانكار : ...................................

 اندازه گيري هاي انجام شده :  -ج

 زمان قطع و وصل جريان ترانس ركتيفاير : روشن ...............ثانيه                    خاموش  ............ ثانيه   -١

 ولتاژ لوله در نقطه تزريق : روشن ............ ولت                            خاموش ................... ولت  -٢

  ولتاژ لوله در دورترين نقطه : روشن ............... ولت                       خاموش ............. ولت   -٣

 

 ................. ولت ولتاژ خروجي ترانس / ركتيفاير : .... -٤

 جريان مصرفي : ......... آمپر  -٥

 

  نتيجه آزمايش : -د

  

 



 IGS-C-PL-100(2) ١٣٩٦ مهر شركت ملي گاز ايران

  

 
١٥٥

  

  با توجه به اندازه گيري هاي انجام شده ، مقدار دانسيته جريان بر واحد سطح خط لوله مورد آزمايش برابر با : 

  

2/ mA      =                                             =                                 =................I/S  

  

خط لوله كيفيت پوشش مورد محاسبه گرديد و نظر به ميزان دانسيته جريان مجاز قيد شده در مشخصات فني پيمان متناسب با نوع پوشش 

 نمي باشد                تائيد مي باشد  

 

  

  توضيحات :  

  

 

  مسئول كنترل كيفي پيمانكار :                                                    رئيس كارگاه پيمانكار:

  

  

  نام                        امضاء                                                     نام                        امضاء 

 

  ناظر مقيم مشاور :                                                               سرپرست دستگاه نظارت : 

  

  

  

 

  نام                           امضاء                                            نام                                 امضاء 

  

  

  

  

  

 

  

  

..............  

.............. 

  جريان مصرفي بر حسب ميكروآمپر

  سطح جانبي بر حسب متر مربع
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   ٧پيوست 

  نقشه كاداستر تحصيل اراضي
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  ٨پيوست 

  داول گزارشات روزانهج -٨

  برنامه روزانه -٨-١
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  گزارش روزانه پيشرفت كار -٨-٢
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  گزارش روزانه نيروي انساني-٨-٣
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  گزارش روزانه ماشين آالت -٨-٤
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   گاز انتقال لوله خطوط سرجوش پوشش اعمال  عمليات روزانه گزارش فرم

  يمانکار:پ  : پروژه

  :عايقكار  کارفرما:

 WELD)(    جوش شماره  )(.SEC. NO  قطعه شماره

NO:  

  تاريخ:

  

  : ساعت

  محيطی شرايط

  رطوبت نسبي:

  

  شبنم: هطنق

  :) C º    (محيط حرارت درجه

  

  :) C º    (لوله سطح حرارت درجه

  جوی وضعيت

بارانیمناسب  

خاك) و  (باد طوفانی  

 بندي دانه  چربي به آلوده  مرطوب زياد خاك  بالست سند شن وضعيت

    نامناسب
  تائيد

  رطوبت همراه هوا     فشار:  بالست سند هواي وضعيت

  □ ندارد □دارد  

  روغن همراه هوا              

 ندارد              دارد

  

            مناسب

       مناسب نا

 مردود  تأييد  ½SA 2  سطح تميزي درجه دمجد سازی آماده  

   سطح زبری  ميزان

  ميكرون)  ٦٥( حداقل  

   مردود  تائيد  )٤  )٣  )٢  )١

 لوله پوشش زبری   وضعيت

  CUT BACK محل  در
  مردودتائيد

  ... و خاك و گرد ، روغن نمك، به سطح آلودگي

   ندارد                                                            دارد

 حرارتي غالفي  مشخصات

  : انقباضي

  كشور و شركت  نام

   :سازنده
  : سرجوش عايق نوع

 .BATCH NO ( توليد شماره

( :   
   توليد: تاريخ

        

 دو اپوكسي پرايمر  مشخصات

  :  جزئي
  تركيب نسبت  توليد تاريخ  توليد شماره   كد و نوع

)MIXING RATIO(  

   : وزني        : ) A ) PART A جزء

        :) B ) PART B جزء  حجمي : 

 مبناي (بر  سنجي ضخامت

  ) ميكرون
  اندازه نقطه     

       گيري
  ٢ شماره نقطه   ١  شماره نقطه

  شماره نقطه

٣  
 شماره نقطه

٤  
  ٥  شماره نقطه
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  لوله موقعيت  

            ٣ ساعت

             ٦ ساعت

             ٩    ساعت

             ١٢    ساعت

  آزمايش چسبندگي پوشش

)PEEL TEST ( استاندارد طبق  

ASTM D1000  

  )KG/CM(  چسبندگي ميزان
  مردودتائيد  : لوله سطح به

   مردودتائيد  : اصلي پوشش به

  جدايش نوع

                                                     چسب از اتيلن پلي اليه جدايش

                                  اپوكس اليه از چسب و اتيلن پلي اليه جدايش

                                                  لوله سطح از پوشش كامل جدايش

 ظاهري شرايط

  پوشش

 نوار هاي لبه از چسب خروج عدم        سوختگي          ترك             چروك      پوشش زير  هوا وجود

    منفذ       

                                     مناسب                          :      )   CLOUSRE  PATCH ( سرجوش پچ چسبندگي    

    نامناسب

                                   دارد                    : لوله  اصلي پوشش روي   )مناسب OVER LAP  ( همپوشاني      

   ندارد

   تأييد عدم                                                                                       تأييد

  يابی منفذ تست
  ولتاژ آزمايش :         

   تأييد عدم          تأييد

 تعمير                 : منافذ تعداد

  منافذ
  نهايی تأييد

تجهيزات 
موردنياز تست 
 وبازرسي دركارگاه

  نيست كاليبره  است كاليبره  نيست موجود  است موجود

 psychrometer(      رطوبت سنج(

 pyrometer(     دماسنج سطح (

      سطح سنج زبري

 holiday  detector(     منفذ ياب ( 
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       پوشش سنج ضخامت

  چسبندگي آزمايش دستگاه
 )PEEL TEST(  

     

  پيمانكار:نماينده   عايقكار:

  
  

  : ناظر

  

  در محل اجراي پروژه موجود باشد . بايدالعمل روش اعمال پوشش كه توسط سازنده ارائه گرديده ،  دستور- ١ 

   باشند داشته   را مذكور العملدستور اجراي  نحوه به نسبت كامل اشراف و  آگاهي  بايدعايقكار پرسنل  و ناظر  -٢

   . گردد نجاما 2C±23 دماي در االمكان حتي بايد )PEEL TEST( چسبندگي آزمايش -٣

   . گردد انجام كاري روز يك در  آزمايش يك تعداد به حداقل  بايد)PEEL TEST( چسبندگي آزمايش -٤

  . شود گرفته نظر در ميليمتر ٥/٢  لوله بدنه روي پوشش  ضخامت حداقل -٥

  . شود گرفته نظر در ميليمتر ٣/٢ لوله محيطي جوش روي  پوشش ضخامت حداقل -٦

  ميليمتر در نظر گرفته شود. ٨/٢ضخامت متوسط پوشش در هر محل از بدنه لوله  -٧

  ميليمتر در نظر گرفته شود . ٥/٢ضخامت متوسط پوشش در هر محل روي جوش محيطي لوله  -٨

متوسط پوشش  ضخامت  -ميليمتر در نظر گرفته شود . ٨/٢متوسط پوشش  در هر محل از بدنه لوله  ضخامت  -٩

  ميليمتر در نظر گرفته شود . ٥/٢در هر محل  روي جوش محيطي لوله  
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  ٩پيوست 

  دستورالعمل تهيه نقشه مميزي (كاداستر ) تحصيل اراضي مسير خطوط لوله گاز

  پيمانكار اجرايي نسبت به پياده كردن مسير خطوط لوله با گچ ريزي و يا ميخ كوبي طرفين مسير اقدام مي نمايد  -١

  نقشه بردار پيمانكار اقدامات نقشه برداري تحصيل اراضي بشرح زير انجام مي دهد .-٢

ي طراحي و همچنين مطابق  نقشه ها ٢٠٠/١تهيه نقشه هاي مسير در مكانهاي مورد نياز با مقياس  -٢-١

  متر از محور خط لوله  ٢٥٠مستحدثات موجود تا 

 برداشت مختصات حدود و ثغور (گوشه هاي زمين ) مطابق نظر كارشناس تحصيل اراضي  -٢-٢

نقشه هاي اراضي مورد نياز هر پروژه بشرح زير شماره گذاري مي شود (اين شماره گذاري  جهت راهنمايي  -٣

  ان به روش ديگر با رعايت كليات شماره گذاري نمود). آورده شده است و مي تو

IGEDC-030-AA-LGAL-DWG-0000 X)  طبق دستورالعمل فيمابين كارفرما مشاور و پيمانكار(  

آغاز و با افزايش كيلومتر تا چهار رقم كيلومتر مسير را  ٠٠٠١در شماره مذكور اولين كيلومتر خط لوله با  -٣-١

  .نشان مي دهد

  دو حرف از نام پروژه جهت معرفي پروژه مي باشد .     AA شماره مذكودر  -٣-٢

نشانگر شماره قطعه زمين مورد نظر براي تحصيل جهت اجراي خط لوله در طول مسير  Xدر شماره مذكور -٣-٣

  در كيلومتر صفر آزاد ميشود و تا انتهاي پروژه ادامه مي يابد .  ١است كه از شماره 

) قرار گيرد شماره كلي مجموعه نقشه هاي تحصيل اراضي مسير خط 0عددصفر (  Xاي عدد در صورتي كه بج -٣-٤

  لوله مورد نظر خواهد بود . 

نقشه برداشت شده در نرم افزار اتوكد از ابتدا تا انتهاي مسير بدنبال هم با مقياس برداشت شده خواهد بود . ولي -٤

  گردد .نسخه كاغذي آن برابر دستورالعمل زير تهيه مي 

  ترسيم گردد .  (NON SCALE )متر ) بصورت بدون مقياس ١٠٠٠( براي حدود هر A3 در كاغذ -٤-١ 

متر زياد  ١٠٠٠طول حدود يك متر كه در نقشه نشان داده مي شود در صورتيكه تعداد مالكان در حدود  -٤-٢ 

  شرايط زير ترسيم نمود . متر نقشه پالن را با  ١٠٠٠باشد ، به تناسب مشخص بودن در نقشه ، ميتوان 

در صورتيكه درطول يك متر يا كمتر به دليل مالكيت واحد شماره قطعه اجباراً به صفحات بعد منتقل شد  -٤-٢-١

 ١نشان داده شود . (عدد A3 ) در روي كاغذ C-1) و (( B-1) و  ( A-1قطعات  A,B,Cشماره  قطعه به همراه حروف  

 .نشانگر شماره قطعي مي باشد )
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  شماره كيلومتر  قطعات زمين بر مبناي محور خط لوله ذكر مي گردد . -٤-٢-٢

مقررات  ١در طرفين باند مسير خط لوله و درهر طرف از محور لوله در خط به فواصل مندرج در جدول شماره  -٤-٣

اعم از دكل  متر از محور خط لوله ترسيم  و هرگونه مستحدثاتي ٢٥٠و  IGS-C-SF -015حريم ايمني خطوط لوله  

ساختمان و ... كه در اين فواصل وجود دارد در اين نقشه نشان داده شود و نيز ضمن درج در نقشه هاي  ،جاده  ،برق 

مسير ،كنترل تا در صورت نياز ، مسئول اجرا درمورد ضخامت انتخاب شده براي لوله يا پاكسازي حريم  ١ /١٠٠٠٠

  تصميم گيري نمايد . (طبق نمونه پيوست ) .

  درج مي شود .     A3شماره كيلومتر ابتدا و انتهاي هرقطعه در كاغذ   -٤-٤

شماره قطعه زمين مورد نظر كه از كيلومتر صفر منظور شده روي پالن قطعات درج مي گردد . (طبق نمونه -٤-٥

  پيوست ) 

شماره  بايدعمومي و ...  ،دولتي  ،كليه قطعات زمين و موانع (طبيعي و غير طبيعي ) اعم از مالكيت شخصي  -٤-٦

  گذاري شود . 

  .درج گردد  A3جدول ذيل با ذكر اطالعات ذيربط در نقشه  -٤-٧

نام مالك   رديف

ذي  /

  قوقحال

شماره 

  قطعه

نام 

روستا 

  يا شهر 

نوع   مساحت

غالب 

  اعياني

طول 

  زمين 

كيلومتر 

محور 

  Xخط 

 ابتدا Yو 

كيلومتر 

محور 

  Xخط 

  انتها yو

  مالحظات
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پياده شود به طوري كه قابليت جستجو براي كليه ستونهاي جدول  ACCESSجدول فوق بايد در نرم افزار  -٤-٧

  وجود داشته باشد و درانتهاي پروژه تحويل بهره بردار مي گردد . 

كليه اسناد  حقوقي به همراه كليه مكاتبات صورت گرفته مرتبط با تعيين مسير توسط مشاور و از ابتداي  -٤-٨

  پروژه ( زمان طراحي ) توسط تيم تحصيل اراضي اسكن شده و تحويل بهره بردار مي گردد . 

سناد حقوقي تهيه و جهت الصادق به ا A4يك برگ نقشه با مقياس مناسب در كاغذ  دبراي هر قطعه زمين باي -٥

  فوق ) در ذيل آن درج گردد .  ٣شماره نقشه ( رديف 

در صورتيكه بنا به تشخيص و تاييد كارشناس / كارشناسان ذيربط و تاييد مجري طرح زمين ( خارج از باند  -٦

  موقعيت اينگونه زمين ها در نقشه تحصيل اراضي مشخص گردد .  دعملياتي ) مورد نياز عملياتي باشد ، باي
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  ١٠پيوست 

  هادستورالعمل نگهداري كاالها در انبارهاي موقت پروژه

  ـ هدف ١

ها و معيارهاي مربوط به نگهداري كاالهاي موجود در هدف از تدوين اين دستورالعمل، تهيه روش اجرايي و چارچوب

هاي تقويت فشار گاز و تاسيسات زير هاي پااليشي، خطوط انتقال گاز، ايستگاههاي اجراي پروژهكارگاهانبارهاي موقت 

اي كه كاالها و اقالم در زمان اجراي پروژه از سالمت كافي برخوردار و باشد بگونهبنايي شركت ملي گاز ايران مي

  يرد.مصرف و استفاده آنها از حيث عملكردي با اطمينان كافي صورت گ

  ـ دامنه كاربرد ٢

  

هاي شركت كه وظيفه نگهداري و انبارش هاي احداث كليه پروژهاين دستوالعمل در تمامي انبارهاي مستقر در كارگاه

دار هستند، كاربرد دارد. عمده اين دستورالعمل، انبارداري صحيح و كاال به مدت زمان خاصي و بصورت موقت را عهده

ها است. اين دستورالعمل حداقل الزامات نگهداري ت اقالم و كاالهاي پركاربرد در پروژهاصولي در راستاي حفظ كيفي

 ها، فقط منوط به رعايت موارد مطروحه در اين دستورالعملو انبارش كاالها است و موارد مربوط به انبارداري در پروژه

باشد. اگر سازنده اين دستورالعمل نمي گردد. همچنين موارد مربوط به طراحي انبار و مسائل مربوطه در دامنهمي

  دستورالعملي در خصوص نگهداري و انبارش كاالي خاصي را ارائه نموده است، الزم است موارد آن اجرايي گردد.

  ـ مسئوليت ٣

مسئوليت اجرا و بكارگيري اين دستورالعمل بر عهده مشاوران پروژه ها، پيمانكاران اجرايي و نظارت و كنترل بر 

  باشد.اجرا با دستگاه نظارت پروژه ميصحت 

  ـ  تعاريف٤

  وتمامي شركت هاي تابعه آن گازايران ملي ـ شركت: شركت ١ـ  ٤

ـ انبارداري: عبارت است از دريافت مواد و اقالم، نگهداري صحيح و تحويل به موقع آنها با رعايت مقررات و  ٢ـ  ٤

  ل دقيق، از ميزان موجودي كاال در انبار و مقدار مصرف آن، و نيزبه نحوي كه با اعمال كنتر كارفرماهاي دستورالعمل

جلوگيري و همچنين نگهداري مغاير با مشخصات فني و غيراستاندارد آنها ها از انباشته شدن بيش از حد موجودي 

  شود.
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١٦٩

بطور كلي هر آن چيزي مصالح و تجهيزات: عبارت است از مواد، اجناس، كاالها، دستگاه ها، ادوات، اقالم و ـ  ٣ـ  ٤

 كه در كار مصرف شده و باقي مي ماند.

  .شودمي نگهداري مصالح و تجهيزات مورد نياز پروژه درآن شودكهمي گفته يافضايي محل انبارپروژه: بهـ  ٤ـ  ٤

الم، داراي اق شود كه با توجه به خصوصيات و ويژگي: به آن شكل از فضاي انبارش گفته ميهاي سر پوشيدهـ انبار ٥ـ  ٤

  .گذاردسقف بوده و گرد و خاك، رطوبت و دماي هوا، بر كيفيت اقالم تاثير منفي نمي

شود كه عمليات نگهداري برخي از اقالم و : به آن دسته از فضاي انبارش اطالق ميـ انبارهاي كامال پوشيده ٦ـ  ٤

هاي غير ور كامل از طريق ديوارها يا پنجرهگيرد كه نياز به حفاظت ويژه داشته و بطتجهيزات خاص در آن صورت مي

  شود.قابل نفوذ، محصور گرديده است و از طريق امكاناتي مثل سيستم اطفاء حريق و غيره پشتيباني مي

شود كه عمليات نگهداري برخي از انبارهاي رو باز: انبارهاي رو باز به فضاهايي از كارگاه پروژه اطالق ميـ  ٧ـ  ٤

ها را كه قابليت نگهداري آنها در فضاي زين و حجيم و همچنين برخي از اقالم اسقاطي پروژهكاالهاي سنگين، و

دار هستند. اينگونه فضاهاي باشند را عهدهبندي مناسب با فضاي روباز ميسرپوشيده مقدور نيست و يا داراي بسته

و  لوگيري از سرقت مصالح انبار شدهبراي ج آنهاحصاركشي انبارش نياز به ايجاد تمهيدات حفاظتي مناسب منجمله 

منظور بنگهداري اقالم و كاالها دارند. با توجه به رو باز بودن اينگونه فضاها الزم است تمهيدات بسيار مناسب و خاصي 

پيچي و غيره، اتخاذ گذاري، پالستيكگذاري، روكشمحافظت كاالها و اجناس از تاثيرات سوء عوامل جوي منجمله پالت

گردد.وجود كاالهاي اسقاطي و دور ريز ساير كاالهاي مصرفي در اينگونه انبارها متداول بوده و الزم است طي 

محوطه انبار روباز با توجه به نوع  بايداين فضاها اقدام گردد.  كسازياي نسبت به پاريزي مناسب و بصورت دورهبرنامه

هاي اهربه همراه تعبيه  ريزي محوطه انبار روبازباشد.شنو به خوبي غلطك خورده  ، بستر سازي مناسب شودزمين

  دسترسي به منظور حمل و نقل و تخليه كاالها و اقالم در احداث اين اماكن، الزم است مورد توجه قرار گيرد.

ميلگرد، هاي فشار قوي، متوسط و ضعيف، هاي كابلها، قرقرهنگهداري شيرهاي سايز باال، انواع اتصاالت و لوله

  آيند.شمار ميه و غيره از جمله كاالهاي متداول در اينگونه انبارها ب آالت، لوازم سنگينهاي فلزي،ماشينالبق
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  ـ مراجع و اسناد مرتبط ٥

اندازي خطوط انتقال گاز فشار قوي (جلد دوم پيمان دستورالعمل، مشخصات فني و راه

  خطوط انتقال گاز) 

1-IGS-C-PL-100 

LOADING, HANDLING AND STORAGE OF EXTERNAL COATED 
PIPES 

2-IGS-C-PL-001(0) 
3-IPS-M-TP-750/8 

4-IPS-C-TP-102 

5-IPS-C-PI-140(1) 

6-IPS-C-TP-274 

7-IPS-G-GN-210 

8-API-6D 

9-API-5L 

10-VAL63-405 

MATERIALAND EQUIPMENT STANDARD FOR CATHODIC 
PROTECTION 
CONSTRUCTION STANDARD FOR PAINTING 

CONSTRUCTION STANDARD FOR TRANSPORTATION 
PIPELINES  
(ONSHORE) 

CONSTRUCTION STANDARD FOR PROTECTIVE COATINGS 

GENERAL STANDARD FOR PACKING & PACKAGES 

SPECIFICATION FOR PIPELINE VALVES 

SPECIFICATION FOR LINE PIPE 

 

  نگهداري و انبارداري مواد رنگ و پوشش تجهيزات صنعت برقدستورالعمل  -١١

 ١١٠و نشريه  ٠٥٥مقررات ملي ساختمان و نشريه  -١٢

 ـ شرح اقدامات ٦

  مراحل مختلف انبارداري- ١ـ ٦

  شود:ميانبارداري در سه مرحله انجام 

 اسناد و مدارك مربوطهمصالح و تجهيزات به همراه ثبت و ضبط و بايگاني دريافت يا تحويل گرفتن  -الف 

 )شدر انبار ( انبار مصالح و تجهيزاتنگهداري و حفاظت  -ب 

  به خارج از انبار مصالح و تجهيزاتصدور يا تحويل دادن  -ج 

   دريافت يا تحويل گرفتن كاالاول: رحله م- ١ـ١ـ٦

و در حضور دستگاه توسط انباردار مصالح و تجهيزات قبل ازتحويل گرفتن قطعي  كيفي و كمي شامل كنترل و بازرسي

در شرايط  پس از بررسي اسناد و مدارك كنترل كيفي و فني،و  مربوطه طبق ضوابطنظارت است. مصالح و تجهيزات 

   بهو با حضور نفرات از قبل تعيين شده موقع و به مشخصروش آن دبايپروژه در هر  شود وتحويل گرفته ميخاصي 

هاي كيفي و ترخيص بازرسي شخص ثالث از ناد و مدارك مربوطه به همراه گواهينامه. وجود اساجرا گذاشته شود

  باشد كه الزم است در صورت درخواست نماينده كارفرما در دسترس قرار گيرد.مهمترين مدارك مي
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  )ش مواد و كاالهامرحله نگهداري و حفاظت اجناس و كاال در انبار (انبار :مرحله دوم  -٢ـ١ـ٦

 گردد كه عبارتند از ترتيب و روش مقرر در نگهداري و حفاظت اجناس و كاال در انبار براساس مراحل زير استوار مي

 ، طبقه)، قفسه، رديفراهرو كف،در انبار ( مصالح و تجهيزاتقرار دادن تعيين محل  -الف

 شآنهاچيدن و انبار -ب

  نگهداري و حفاظت كاالها در انبار -ج

  كاال در انباراستقرار ن محل تعيي  -٣ـ١ـ٦

 :اي برخوردار استدر استقرار مصالح و تجهيزات توجه به نكات زير از اهميت ويژه

 مكان انبارش كاالي مربوطهوضعيت انتخاب 

 در انبار مصالح و تجهيزات نحوه قرار دادن

 استفاده مفيد از بيشترين فضاي داخل انبار

 بنديرعايت اصول طبقه

 مصالح و تجهيزاتجلوگيري از تداخل شماره 

 مصالح و تجهيزاتعدم آسيب رساني به 

 مصالح و تجهيزاتسهولت بيشتر در دسترسي و مهياسازي 

 مصالح و تجهيزاتسهولت در شمارش موجودي 

 محل وموقعيت و شكل ظاهري و نوع ساختمان انبار

 امكانات و تجهيزات انبار

 اتمصالح و تجهيزخصوصيات فيزيكي 

 مصالح و تجهيزاتخصوصيات كيفي و شيميايي 

اي كه مورد تاييد پيمانكار موظف است انبارهاي مورد نياز و متناسب با مصالح و تجهيزات مختلف پروژه را بگونه

  باشد را احداث نمايد.كارفرما مي

 مصالح و تجهيزاتچيدن و انبارش  -٤ـ١ـ٦

بندي مصالح و تجهيزات الزم است تاريخ باشد. در طبقه ازرسي و شمارشب رؤيت،قابل چيدمان مناسب و استاندارد بايد 

 مصرف و انقضاء آنها مدنظر قرار گيرد.
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  در انبارمصالح و تجهيزات نگهداري و حفاظت -٥ـ١ـ٦

انباردار  ييكي از وظايف اصل ،باشدنگهداري و حفاظت كاال در طول مدتي كه كاال در انبار بوده و در اختيار انباردار مي

رود. پيمانكار موظف است همواره اطالعات روزمره از اجناس انبار شده تحت كنترل خود را همراه با تاريخ بشمار مي

و آمار و محلي كه اجناس جهت استفاده خارج يا وارد شده در اختيار داشته باشد. اين آمار و مدارك بايد كامالً واضح 

در دسترس قرار گيرد.ضمن آن كه در اين مرحله،  رفرما/دستگاه نظارت،كابوده و در صورت درخواست نماينده 

هاي كاال در انبار به نكات ايمني توجه كرده و اقدامات الزم را به شرح براي نگهداري و حفاظت از موجودي دباي انباردار

 ذيل انجام دهد :

اال و تجهيزات در خصوص نگهداري صحيح و كنندگان كهاي سازندگان و تامينسازي دقيق دستورالعملاجرا و پياده

به شكلي كه با يكديگر اختالط  مصالح و تجهيزاتقرار دادن منظور انتفاع از عملكرد مطلوب كاالي مربوطه.اصولي به

رنده ب، آتش سوزي وهرعامل از بين .حفاظت از سرقتاقالمهاي پيدا نكنند.ثبت مشخصات و مقادير وارده و موجودي

 نگهداري نحواحسن به كه هستندالزم است فسادياصدمه درمعرض كاالهاييكه.كيفيت كااليا ضايع كننده 

مصالح و تجهيزات وارد شده به انبار كه در زمان اجراي روژه، طبق نظر دستگاه نظارت به هر دليلي غيرقابل .وانبارشوند

عدم وجود عملكرد مناسب، عدم تطابق كاال با  كانيكي، فرسايش محيطي،ماستفاده تشخيص داده شوند (آسيب 

مشخصات فني و غيره)، بايد از انبار خارج و در مكان مشخص و بطور مجزا نگهداري گردد. كاالي معيوب پس از 

منظور جلوگيري از تحويل و برگشت مجدد اينگونه توسط پيمانكار جايگزين شود.الزم است به دگذاري باي عالمت

هاي يرقابل استفاده به انبار شركت (تحت عنوان كاالي مازاد پروژه) و يا استفاده در ساير پروژهمصالح و تجهيزات غ

گذاري، ثبت و ضبط مشخصات و اطالعات، عيوب وارده و عدم كارآيي اين  مشابه، تدابير مناسبي در خصوص عالمت

بنابراين در اين مرحله بايد مصالح و تجهيزات به همان شكل كه تحويل گرفته شده نگهداري شوند كاالها، اتخاذ گردد.

با توجه  دبايدرضمن دستورالعمل نگهداري اقالم مورد استفاده در پروژه تا در موقع لزوم قابل تحويل و استفاده باشند. 

  ستانداردي تهيه و به تاييد دستگاه نظارت برسد.هاي سازندگان و همچنين رعايت موازين ابه اسناد و دستورالعمل

 هاي مختلف كاالنگهداري و انبارش گروه - ٢ـ٦

هاي مختلف هاي شركت، موارد زير در خصوص نگهداري گروهنظر به استفاده مكرر از برخي اقالم و كاالها در پروژه

  كاالها حائز اهميت است:

 كليات ١ـ٢ـ٦

، بقيه فضا پر و )كشيجهت جريان هوا، تأسيسات و سيمها (و ديواره سانتيمتر از سقف ٦٠با رعايت حداقل فاصله  

عبور نمايند و در  اي در نظر گرفته شود كه دو نفر به راحتي از آنها بايد به گونهفاصله بين قفسه. بندي شودقفسه

  فضاي عبور و مرور وجود داشته  يصورت استفاده از چرخ دستي، ليفتراك و وسايل حمل ديگر، بايد به اندازه كاف
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 هااي در نظر گرفته شود كه ضريبي از ابعاد كاال باشد تاحداكثر استفاده از فضاي داخل قفسهگونهها بهباشد.ابعاد قفسه

  شود. ميسر

  قطعات يدكي ماشين آالت و تجهيزات -٢ـ٢ـ٦

بردار محفوظ خود تا زمان تحويل به بهره هاي اصليآالت و تجهيزات الزم است در بسته بنديقطعات يدكي ماشين

  باشد.باقي بمانند. استفاده از اين اقالم در مواقع ضروري و با شرط جايگزيني، با نظارت مستقيم دستگاه نظارت مجاز مي

 گيري دقيقابزارآالت و تجهيزات اندازه  -٣ـ٢ـ٦

گيري دقيق (شامل ها و غيره) و وسائل اندازهسنججريانديوسرها, ترانسميترها  ها, ترانسابزارآالت دقيق (شامل گيج

تحت  دبايگيري مكانيكي و نوري و غيره) گيري, تجهيزات اندازههاي اندازهكشها و ميكرومترها و خطانواع كوليس

ات تمهيدات مناسبي در انبار مخصوص محافظت و انبارش گردند. استفاده موقت از اين تجهيزات با ثبت و ضبط مشخص

ي سازندگان آنها باشد. در خصوص شرايط نگهداري اين اقالم توصيهپذير ميكاربر مربوطه و موارد استفاده امكان

نهايت دقت مبذول گردد تا از بروز آسيب به آنها  دبايمورد تاكيد و الزم االجرا است.در حمل و جابجايي و كاربرد آنها 

ه تجهيزات ابزار دقيقي ممكن است از دقت آنها كاسته و از كاليبراسيون جلوگيري بعمل آيد. هرگونه ضربه به اينگون

هاي ابزار دقيقي با رعايت ها و ساير سنجهنمايد و الزم است مجددا مورد كاليبراسيون قرار گيرند. الزم است گيجخارج 

  هاي مناسب نگهداري شوند.بنديدر بسته دشرايط دمايي مناسب و رطوبت فضاي انبار باي

 تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي -٤ـ٢ـ٦

كننده ها، وسائل حفاظتها، يكسوكنندهها، انبارهكليه تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي پروژه (شامل مولدها، مبدل

ها، اتصاالت برقي، فيوزها، كليدها، دستگاههاي كامپيوتري، مخابراتي و الكترونيكي و غيره) كه در موعد كاتدي، المپ

هاي اوليه خود و در فضاي سرپوشيده و مسقف و مكاني امن در جعبه دبايگيرند نصب و مورد استفاده قرار مي مقرر

  نگهداري تا از آسيب و كاهش كيفيت آنها جلوگيري بعمل آيد.

 الكترودها  -٥ـ٢ـ٦

استاندارد،  شوند و نگهداري اصولي،هاي صنعت گاز محسوب ميالكترودها جزو اقالم مهم و حساس در پروژه

و سايز آنها) و نحوه چيدمان آنها برروي يكديگر از اهميت زيادي برخوردار  AWSبندي (مانند استفاده از كد طبقه

است. چيدمان بصورت عمودي و حداكثر در دو رديف و قرارگيري برروي پالت و در فضاي سربسته از موارد مهم در 

هاي سازندگان از اهميت زيادي برخوردار است. بنابراين دستورالعملگردد و توجه به انبارش الكترودها محسوب مي

هاي سالم جدا هاي معيوب را از قوطيهاي آنها حصول اطمينان نمود و قوطيبنديضرورت دارد همواره از سالمت بسته

و در كاربردهاي هاي معيوب فقط با تاييد دستگاه نظارت و آمار آنها را ثبت نمود. از الكترودهاي موجود در قوطي

گذاري و انبارداري الكترودها با توجه به ميزان مصرف از غيرحساس و بصورت محدود استفاده شود. در سفارش

  انبارش بيش از حد نياز پرهيز شود.
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 هاي راديوگرافيفيلم -٦ـ٢ـ٦

  هاي راديوگرافي رعايت موارد ذيل ضروريست:در نگهداري فيلم

 دمايي استاندرد طبق دستورالعمل سازندگان هايي با شرايطنگهداري در محل

 ها و مواد ظهور و ثبوت مصرفيتوجه به تاريخ مصرف فيلم

 رعايت چيدمان طبق دستورالعمل سازندگان

 هاي چوبيها و يا شماره راديوگرافي در محفظههاي راديوگرافي شده بر اساس شماره سرجوشبندي فيلمطبقه

 ات مربوطهها و متعلقها، كابلسيم -٧ـ٢ـ٦

  ها و متعلقات مربوطه موارد زير رعايت گردد:ها، كابلالزم است در نگهداري سيم

ها به دور قرقره پيچانده شود و از تماس مستقيم با زمين جلوگيري بعمل مقادير اضافي كابل بايددرصورت امكان 

هاي ابزار دقيقي، مناسب استفاده گردد.كابلها از درپوش آيد.الزم است به منظور ممانعت از تخريب انتهاي آزاد كابل

 هاي فشار قوي، متوسط و ضعيف، طبق توصيه و شرايط و ضوابط توليدكننده و سازنده آن نگهداري شود.كابل

هاي آنها جلوگيري بعمل آيد.از مجاورت اي باشد تا از آسيب ديدن قرقرهبگونه بايدها حمل و نقل و جابجايي قرقره

 ام تيز و برنده اجتناب گردد.ها با اجسكابل

 شده كاري ماشين داراي سطح اقالم -٨ـ٢ـ٦

ح سط از تماس اين باشدكه نحوي وغيره)به شده (مثل فلنجها،اتصاالت،شيرآالت ماشينكاريح باسط نگهداري اقالم

  وساير تجهيزات محفوظ بماند. بازمين

 شيرآالت -٩ـ٢ـ٦

  توصيه سازندگان رعايت موارد زير الزاميست:در انبارش و نگهداري شيرآالت ضمن توجه به 

  بندي اصلي و اوليه خود قرار داشته باشد.الف) شيرآالت تا زمان نصب در بسته

  ب) نگهداري شيرآالت در وضعيت افقي و در حالت كامالً باز صورت گيرد.

  ج) انتهاي باز شيرآالت توسط درپوش مناسب الستيكي يا چوبي محافظت گردد.

هاي محافظ از قراردادن شيرآالت سايز پايين برروي يكديگر و يا مستقيماً برروي زمين بدون وجود اليه د) خودداري

  گير و لزوم نگهداري آنها بر روي پالت.و ضربه

بندي، تمهيدات الزم جهت حفاظت ندي اوليه و درصورت آسيب بستهبشيرآالت در بسته  ١هـ) نگهداري عملگر

  هاي هيدروليك، اقالم ابزار دقيق و اتصاالت صورت پذيرد.لولهمتعلقات مربوطه از قبيل 

  بندي شيرها با توجه به نوع، اندازه و كالس.و) چيدمان و طبقه
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 ها و اتصاالت فلزي و غيرفلزي (شامل  اتصاالت عايقي)فلنج -١٠ـ٢ـ٦

در  بايدامل اتصاالت عايقي) است كه ها و اتصاالت فلزي و غيرفلزي (شها، فلنجاز ديگر اجزاي مورد استفاده در پروژه

 نگهداري و انبارش آنها موارد متعددي به شرح ذيل لحاظ گردد:

اي چيدمان گردند كه از تماس مستقيم آنها با زمين و با يكديگر خودداري به بگونه دبايالف) انواع مختلف اتصاالت 

هاي پخ در اي در جهت محافظت لبهها، الزم است تمهيدات ويژهعمل آيد. درصورت نبود مكانيزم محافظتي از لبه

اي عمل بگونه دباينها همواره ها انديشيده شود و در حمل و نقل و جابجايي و چيدمان آاتصاالت و سطوح آببندي فلنج

اليي با پالستيك و يا تخته سه دبايكاري شده هاي ماشينها آسيبي وارد نگردد. ضمناً لبهشود تا به اين سطوح و لبه

)  از مواد فلزي و اتصاالت STAINLESS STEELنزن (اتصاالت داراي جنس زنگ دبايمحافظت گردد. به هر حال 

  اري شوند.كربن استيل جدا نگهد

گيرد و انبارداري اين اقالم به همان بندي مناسب صورت ميب) معموال ارسال اينگونه اقالم از سوي كارخانه تحت بسته

بندي اوليه و اصلي آن اي و يا تخريب بستهشود. درصورت تامين و حمل و نقل اين اقالم بصورت فلهصورت توصيه مي

ها و سايزهاي شود مگر در اندازهر آنها، چيدمان اتصاالت برروي يكديگر توصيه نميو يا چيدمان به منظورانبار داري بهت

ها هاي محافظ بين آنها. در صورت امكان بهتر است اتصاالت و فلنجهاي محدود و با استفاده از اليهپايين و تعداد رديف

ر اينصورت به منظور شناسايي بيشتر و بهتر اي مرتب نمود تا عالئم شناسايي آنها در معرض ديد باشد و در غيرا بگونه

گردد. استفاده و همچنين دسترسي راحت تر و آسانتر، استفاده و الصاق برچسب و يا كارت مشخصات فني توصيه مي

بندي مناسب در چيدمان اينگونه اقالم به دليل مصرف مكرر آنها و لزوم دستيابي به قطعات مورد نياز از طبقه و قفسه

  شود.توصيه مي

اي محافظ از جنس چوب، شود كه آنها را بصورت عمودي و بين هريك از آنها اليهها توصيه مي) در چيدمان فلنجج

  الستيك و يا پالستيك قرار داد.

هاي با جعبهها و اتصاالت سايز بزرگ در انبار رو باز الزم است همواره اين اقالم ) در خصوص نگهداري برخي از فلنجد

و يا پالستيكي مقاوم و مستحكم قرار داده شود و از چيدمان طبقاتي آنها برروي يكديگر  چوبي پالتمربوطـه روي 

  اجتناب گردد. از تجمع برف و  باران درون آنها جلوگيري شود.

 هالوله -١١ـ٢ـ٦

 رار زير است:ها لحاظ گردد. برخي از اين موارد به قدر انبارداري لوله الزم است تمهيدات ويژه

باشد و داراي شيب مناسب باشد و درصورت  شده كوبيده وباندازه كافي هادر سايت بايدتسطيحلوله نگهداري الف) محل

  ريزي شود.لزوم شن
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 باشندبراساس قابل تشخيص به سادگي كه نحوي به سازنده نام گريد،قطر، ضخامت،همچنين براساسدهابايب) لوله

  شوند. قرارداده هاي تاييدشدهدرمحل كارفرما/دستگاه نظارت نماينده نظرات

 انتخاب طوري هم روي هايلوله هايباشندوتعداد رديف كامًالمهارشده حركت ياسقوط هادرمقابللوله است ج) الزم

  .بعمل آيد جلوگيري لوله بدنه شدن ويادوپهن از تغييرشكل شودكه

ها مهار گردد تا از لغزيدن احتمالي آنها با وسيله چوبي مناسب جهت تثبيت لوله دابتدا و انتهاي رديف لوله بايد) 

 هايشودحداكثرتعدادرديف هاانجاملوله انباشت مترازطرفين محدوده٦بايدتا  محوطه كوبيدن جلوگيري گردد.

  .است شده ارائه١,٦ شوند درجدولمي انباشته همروي هاكهلوله

هاي پوشش داده شده بايد گوني مناسب و يا پشته خاك بدون سنگ قرار داده شود به نحوي كه از هـ) در زير لوله

  ها اجتناب گردد. ديدگي لوله از تردد برروي لولهسطح زمين باالتر قرار گيرد و بلحاظ رعايت نكات ايمني و صدمه

 ١٢٠اي شكل كه قاعده بزرگ آن وزنقهسازي با مقطع ذقبالً در زمين تسطيح شده پشته دها بايبراي چيدن لوله

روي پشته ايجاد شده براي و ، ساخته شود متر باشدسانتي ٥٠و ارتفاع آن  مترسانتي ٤٠و قاعده كوچك آن  مترسانتي

هاي با پوشش، در روي پشته گوني كاه و هاي بدون پوشش از گوني پر از ماسه استفاده گردد و براي استقرار لولهلوله

اينچ سـه رديف و براي  ١٢ها تا قطر تعداد پشته براي لوله ستيكي متناسب با نوع پوشش لوله قرار گيرد.پوشش پال

اين دستورالعمل آورده شده  ٢ها در ضميمه ابعاد و اندازه پشته باشد.اينچ دو رديف مي ١٢هاي به قطـر بيشتر از لوله

  است.

طولي لوله بايد به طريقي قرار گيرند كه در هيچ حالتي درز طولي لوله درزهاي ، هادر موقع حمل و انبار نمودن لولهو) 

  باشد. و بالشتك نبايد در تماس با لوله مجاور

  با جداكننده مناسب نگهداري و انبارش شوند. ددر صورت تشخيص دستگاه نظارت باي دارپوشش هايي) لوله

 هاتخليه و بارگيري لوله -١٢ـ٢ـ٦

 مواقع حمل و نقل لوله ها الزاميست:رعايت موارد ذيل در 

بزرگتر هاي لوله جابجايي آنهاخودداري گردد .براي واز انداختن شده انجام با دقتدها بايو تخليه لوله الف) بارگيري

 استفاده تأييدشده وياقالب طناب،تسمه ديگرباكمك مناسب ياهروسيله ازجرثقيل است الزم DN150 (NPS6)از 

  .شود

وپوشش  لوله به ايصدمه هيچ قرارگيرندكه و مورداستفاده طراحي، انتخاب هابايدطوريلوله باالبروجابجايي ب) وسايل

 همواره مدنظر باشد. دبايعدم برخورد لوله با موانع  .واردنشود آن
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براي مهار لوله روي تريلر، در  دبايباشد و ج) در تخليه و بارگيري ، تماس فلز با فلز و فلز با پوشش عايقي مجاز نمي

محل تماس آنها با زنجير و يا سيم بكسل و بمنظور جلوگيري از صدمات مكانيكي به لوله و پوشش آن، از وسايل 

 الستيكي استفاده شود.

شود به  داده وشكل اندازه مناسبي صورت بايدبه از كفشك استفاده نمود. هركفشك دبايها لوله بلندكردن د) براي

 ١٥٠شاخه  زوج ميليمترولوله١٠٠شاخه  تك لوله درگيرشودو براي لوله داخلي پيرامون بايكدهم حداقل كه طوري

 .رجوع شود) IGS-C-PL-001باشد (به استاندارد  مترپهناداشتهميلي

 درجه ٤٥كمتراز  ولوله تسمه بين شده تشكيل لوله،زاويه هنگام بلندكردن باشدكه قدري بايدبه سيمي تسمه هـ) طول

 .نباشد

 پخ طورمناسب شوندبايدبهمي كاربرده به محافظتيهاي نگهداري روكش براي كه فلزي وسايرقيدوبندهاي پرچ و) ميخ

 .باشند را نداشته بالوله تماس امكان طوريكه شوند،به داده

 راداشته گرادسانتي درجه٨٠تا  -٤٥بين  محيط در دماي نگهداري قابليت اتيلن سه اليهپلي پوشش داراي هايه) لوله

كرد.درصورت  نگهداري ماه شش مدت گرادبهسانتي درجه ٦٠تا  حرارت آنهارادرزيرنورخورشيددردرجه توانو مي

  شوند. قرارداده ياسايبان بيشترازشش ماه بايد درزير سقف زمان درمدت نگهداري نيازبه

 هاپيچ و مهره -١٣ـ٢ـ٦

تمهيداتي انديشيده  دبايشود و نيز بندي و چيدمان منظم آنها توصيه ميها، طبقهمهرهبه دليل استفاده مستمر از پيچ و 

  ها جلوگيري بعمل آيد.شود تا از آسيب احتمالي به رزوه

 هاها، اورينگوسايل آببندي منجمله گسكت -١٤ـ٢ـ٦

دند تا از آسيب احتمالي و ايجاد اي چيدمان گرها و غيره الزم است به گونهها، اورينگبندي منجمله گسكت وسايل آب

توسط  دبايها بندي آنها با اختالل مواجه نگردد. گسكتخط و خش برروي سطوح آن اجتناب شود تا مكانيزم آب

  اي محافظت شوند. باز كردن و استفاده مجدد گسكت ها مجاز نمي باشد.هاي پالستيكي كارخانهاليه

 آندها -١٥ـ٢ـ٦

 دبايها هاي محكم قرار داشته باشند. كيفيت جعبهشده برروي پالت و يا جعبهكشيهاي تسمهبصورت باندل دبايآندها 

به نحوي باشد كه در طول حمل و نقل و جابجايي، موجب خسارت به آندها نگردد. پاكيزه نگهداشتن، مراقبت و 

  سازندگان باشد. بندي آندها مطابق توصيهنگهداري و بسته

  رنگ و پوششنگهداري اقالم  ـ٣ـ٦

به منظور جلوگيري از فساد و تخريب مواد رنگ و پوشش ضروري است دستورالعمل سازنده در خصوص شرايط 

  نگهداري و انبارش اين اقالم رعايت گردد.
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  شكل و نوع ساختمان انبار مواد رنگ و پوشش -١ـ٣ـ٦

ر و رطوبت) حساس هستند لذا براي مواد رنگ و پوشش مانند ساير مواد شيميايي نسبت به شرايط محيطي (دما، نو

  از فضاهايي كامال سرپوشيده استفاده شود. دنگهداري بهينه اين اقالم باي

  محل و ظرفيت انبار مواد رنگ و پوشش -٢ـ٣ـ٦

با توجه به احتراق پذيري باالي مواد رنگ و پوشش، به منظور فراهم شدن شرايط ايمني الزم و جلوگيري از ايجاد خطر 

هاي خاصي و بطور جداگانه و با رعايت هاي انبار بهتر است كه محل انبار و نگهداري اين مواد در محلبخشبراي ساير 

بايدباعاليم  مناطق ها و يا ديگر تاسيسات بخصوص در ايستگاهها، در نظر گرفته شود. اينفاصله مناسب از ساير بخش

  .شوند گذاريعالمت مناسب

  امكانات ايمني در يك انبار مواد رنگ و پوششي -٣ ـ٣ـ٦

هاي فلزي عبور داده شوند. جعبه تقسيم فيوز و مدارهاي داراي پوشش حفاظتي باشند و از داخل لوله دهاي برق بايسيم

در خارج از فضاي انبار نصب گردد. در خارج فضاي انبار كليدهاي برق جهت استفاده در مواقع  دمربوط به آن باي

در  دهاي آتش نشاني بايهاي ماسه، كپسولهاي اطفاء حريق دستي مثل سطلوجود داشته باشد.سيستم داري باياضطر

نظر گرفته شود.ايجاد هرگونه شعله باز در فضاي انبار اكيداً ممنوع است از جمله اين موارد ميتوان روشن كردن والور 

گار در انبار اكيداً ممنوع است.درصورتيكه در هنگام ورود هاي نفتي، چراغ خوراك پزي را نام برد.كشيدن سي، چراغ

ها، عامل ايجاد آلودگي شناسايي بالفاصله بعد از كنترل صحت كار هواكش دها به مشام برسد بايبه انبار بوي شديد حالل

هاي آتش ساز باشد.تجهيزات و وسايل اطفا حريق (سطلگردد. در اين موارد ايجاد هرگونه جرقه ممكن است حادثه

در نقاط مختلف در داخل محوطه انبار و همچنين  دهاي دستي ، لوله كشي آب) باينشاني حاوي شن، انواع خاموش كننده

هاي ورودي اصلي و اضطراري در نظر گرفته شود تا در صورت ايجاد حريق بتوان در خارج از انبار در مجاورت درب

هاي استقرار وسايل اطفاء حريق و نحوه كار با اين وسايل آشنايي ا محلب داز سترش آن جلوگيري نمود.پرسنل انبار باي

اي انبار كنترل صحت عملكرد و آخرين تاريخ تعويض وسايل اطفاء حريق كامل داشته باشند.در هنگام بازرسي دوره

ر نمودن مواد ثبت گردد.در هنگام انبا دامري ضروري است و اين موارد در گزارش تهيه شده توسط بازرس انبار باي

ها درج شده است ها و حاللاي كه بر روي برچسب بعضي ظروف محتوي رنگبه عاليم هشدار دهنده و كدهاي ويژه

 توجه گردد. دباي

نحوه چيدمان و نگهداري مواد رنگ و پوشش در داخل انبارشيوه چيدن مواد رنگ و پوشش در داخل انبار به  -٤ـ٣ـ٦

  قرار زير است:
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اي باشد كه به گونه داند نسبت به هم بايها، اقالمي كه بر روي پالت و يا بر كف انبار قرارداده شدههفاصله رديف قفس

عمليات انبارگرداني را مختل نكند و هچنين عبور و مرور پرسنل به همراه وسيله حمل و نقل و انتقال مواد (چرخ دستي 

هايي هاي از جنس فلزي يا در كابينتر برروي قفسهيا ليفت تراك) از بين انها به راحتي امكان پذير باشد.ظروف كوچك

  اي چيده شوند كه بر چسب ظروف به راحتي قابل رويت باشد.شتعال، بگونهاز جنس مواد غيرقابل ا

شوند.درهنگام چيدن ظروف مواد رنگ هاي پر بصورت عمودي بر روي پالت و يا بر روي كف انبار قرار داده ميبشكه

بندي الزامي است.جهت چيدمان مواد رنگ و پوشش طبق دستورالعمل سازنده بندي ودستهو پوشش، رعايت گروه

مورد بازديد قرار گيرند تا از تاريخ مصرف آنها اطمينان  همواره بايداقدام شود.كليه مواد شيميايي منجمله رنگها و غيره 

از انبار خارج شود.با كارخانه سازنده مواد رنگ و  دبايحاصل شود. مواد داراي تاريخ مصرف گذشته و منقضي شده 

پوشش در مورد تعداد رديف هاي عمودي كه ظروف حاوي مواد رنگ و پوشش مي توانند بر روي هم قرار داده شوند 

 بايدباالتر ازكف انبار نگهداري پوشش نوارهاي هايحلقه ستفسار و طبق دستورالعمل سازنده چيده شوند.انبارشا

پيمانكار اجرايي  .باال باشد طرف آنهابه محورمركزي كه هاي كارتني نگهداري شوند بطوريبنديشوندوبايد در بسته

باشد.ظروف رنگ شرايط نگهداري و انبارش اين اقالم ميهاي سازنده درخصوص پروژه ملزم به رعايت دستورالعمل

 ظروفي .كرد نگهداري درب بدون درظروف كوتاه زمان براي هارانبايد حتيتا زمان مصرف بسته باقي بمانند. رنگ دباي

 چسببر اطالعات .شوند مصرف انددر صورتيكه با دستورالعمل سازنده مغايرتي نداشته باشد، بايداولقبالًبازشده كه

كنترل شوند.درصورتيكه نياز باشد رنگ به مدت طوالني (چندين ماه) نگهداري شود و يا از  مصرف بايدخواناودرزمان

باشد، بايد حداقل ماهي يكبار  چوب آستري هايورنگ لعابي زيرين هايكسيدروي،پوششاهايانوع غليظ مانندآستري

هاي سنگين كافيست كه يا غلتانيده گردند. در مورد بشكهو حداكثر شش هفته يكبار، ظروف محتوي رنگ وارونه و 

نشين شدن مواد و دو و يا چند فاز درجه نسبت به محور عمود آن چرخانيده شود. اين عمل از ته ٩٠بشكه به اندازه 

مراحل آماده سازي  دهد.نمايد و مدت زمان آماده سازي رنگ را قبل از مصرف كاهش ميشدن آنها جلوگيري مي

در فضاي جدا از انبار اصلي صورت پذيرد.بازرسي وضعيت ظاهري ظروف رنگ توسط  دآميزي بايقبل از رنگ رنگ

ثبت شود تا بتوان در هنگام  بايدمسئول يا مسئولين انبار هر يك ماه يكبار الزامي بوده نتايج بررسي به صورت كتبي 

ر جلوگيري از آلودگي آن به گرد و غبار، مواد شيميايي و منظونياز به سادگي به آنها مراجعه كرد.به نظافت انبار به 

  توجه گردد. دحشرات و جانوران موذي باي
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  هالوله هايرديف حداكثرتعداد  ٦,١جدول 
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  پيوست ها و سوابق -٧

  الف)پيوست ها

  خود پيوست بيان گرديده است.قالب جدول ذيل به همراه  دستورالعمل درناشي از اين  پيوست هاكليه 

  فهرست پيوست ها   ٧,١جدول 

  عنوان پيوست  شماره پيوست

  مالحظات طراحي انبارهاي سرپوشيده و كامالً پوشيده  پيوست يك

  هاها براي لولهبين پشتهو ابعاد فاصله  ،تعداد پيوست دو
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  پيوست يك : مالحظات طراحي انبارهاي سرپوشيده و كامالً پوشيده

ها، مخصوصا انبارهاي ايستگاهها كه بعداً نيز به همين منظور مورد ي دائم و ثابت در پروژهدر طراحي انبارها

دچار  ،سازي و ساخت انباردر مرحله طراحي بايد لحاظ كرد كه بعد از پيادهرا نكاتي  گيرند،برداري قرار ميبهره

توان در انبارهاي موقت نيز از برخي از اين الزامات است و ميعمومي ومشترك  . اين نكات غالباًگرددكمترين مشكل 

سوزي هش خسارات وآتش. هركدام از اين انبارها بايد داراي نكاتي ايمني باشند كه رعايت آنها موجب كابهره برد

 شود:در طراحي انبارهاي موقت توجه به نكات ذيل توصيه مي .خواهد گردد

هاي تمام انبارها بايد از مصالح غير قابل اشتعال ساخته شود وبكاربردن ديوارها وسقف ،در انبارهاي سرپوشيده و مسقف

كف انبارهابايد دربرابر فشار وزن اجسام قابليت تحمل .چوب وپالستيك ومواد قابل اشتعال در انبارها ممنوع است

داخل آالت آتش نشاني وجود داشته باشد.در محلي احداث شوند كه امكان تردد ماشينراداشته باشد.انبارها بايد 

  دستگاه تهويه وهواكش مجهز گردد.به  دبايدر صورت ضرورت و طبق تشخيص دستگاه نظارت  انبارها

  هاها براي لولهبين پشتهو ابعاد فاصله  ،تعدادپيوست دو: 

مندرج اينچ به صورت شكل هاي  ١٢و كمتر از اينچ ١٢هاي به قطربيش از ها براي لولهبين پشتهو ابعاد فاصله  ،تعداد

  مي باشد. IGS-C-PL-001(0)در 
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  فصل چهاردهم

  

  

  اتصاالت نهايي و راه اندازي  

  

  صفحه  عنوان   

  ١٨٣      گرم  انشعاب  -١

  ١٨٣  اتصاالت نهايي به لوله گاز دار  -٢

  ١٨٤  راه اندازي و تخليه هوا   -٣
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  : (HOT-TAP)گرم نشعابا-١

o در جائيكه انشعاب (HOT- TAP)   براي اتصال يك خط به خط اصلي موجود مورد نياز باشد اين كار تحت نظر

  كارفرما انجام خواهد شد.

o  گرم ، پيمانكار  انشعاببعد از فراهم شدن كليه لوله ها ، شيرها ، فلنجها و ديگر تجهيزات الزم جهت انجام

 پس از تكميل آن خواهد بود. (HOT-TAP)گرم  انشعابمسئول عايقكاري محل 

o  خاكبرداري ، تعداد كافي پرسنل ، جرثقيل و دستگاههاي الزم براي برابر مفاد اسناد پيمان به پيمانكار بايد

گرم را بنمايد  انشعابريزي و ساير لوازم كه براي عمليات مورد نياز است فراهم نموده و كمكهاي الزم به گروه  خاك

. انجام جوشكاري بر روي لوله هاي گاز دار در صورت صدور مجوز كارفرما به عهده پيمانكار خواهد بود. درهر صورت 

ي و غيره بايداز طرف پيمانكار در دسترس قرار گيرد.در صورتيكه عمليات هرگونه كمك الزم براي عمليات جوشكار

جوشكاري توسط پيمانكار انجام شود ، جوشكار مربوطه بايد گواهي صالحيت جوشكاري روي لوله گازدار را از شركت 

  ملي گاز ايران داشته باشد.

o انكار موظف به ارائه مدارك تست در صورت تامين هر بخش از كاالهاي انشعاب گرم از سوي پيمانكار، پيم

 هيدرواستاتيك كارخانه اي ( سه راهي انشعاب و شير مربوطه ) مي باشد .

o  آزمايش شيرهاي مورد استفاده براي انجام عمليات انشعاب گرم جهت اطمينان از عدم وجود نشتي در

 تعهد پيمانكار مي باشد .

 : (FINAL TIE – IN)اتصاالت نهايي به لوله گازدار -٢

o  پيمانكار موظف است تا در زمان لوله گذاري پيش بيني و دقت الزم را بعمل آورد تا اتصاالت نهايي به خط

 لوله گازدار بدون هيچ اشكالي انجام پذير بوده و در زمان جوشكاري، لوله گاز دار تحت هيچگونه تنشي قرار نگيرد.

o  بعهده پيمانكار است و موظف است كه به تعداد تامين كليه تجهيزات عمليات اتصال نهايي به لوله گازدار

 كافي نفرات و تجهيزات الزم را آماده كار داشته باشد.

  پيمانكار موظف است پس از صدور پروانه كار از طرف بهره بردار ، عمليات جوشكاري و اتصال به خط را

 .عيت نمايندآغاز نموده و از كليه دستورات و راهنمائي هاي مسئولين ايمني بهره بردار تب

  بردار اجرا ميگردد بدين منظور ه بهر مديريت كليه سرجوشها ي عمليات اتصال نهايي به لوله گاز دار با

و  امكان سنجيبررسي روز قبل از اجراي عمليات به منظور  ١٠الزم است طرح اتصال نهايي به لوله گاز دار حد اقل 

 بردار قرار گيرد.ه ايمني در اختيار بهر
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  اندازي و تخليه هوا:راه -٣

o  براساس دستورالعمل استاندارد شمارهبه منظور انجام تخليه هوا و تزريق گاز پيمانكار موظف است IGS-C-

PL-013-1(0) يه جام شــــده  P&IDبا ته كار ان با  طابق  له م حل نصـــب  (ASBUILT)پروژه خط لو يد كيلومتر م و ق

ـــعابات در طول خط ، روش ترزيق گاز و تخليه هوا را به نماينده كارفرما ارائه  ـــتگاههاي شـــير بين راهي و انش ايس

نمايد.روش تزريق تصـــويب شـــده نماينده كارفرما با فاصـــله حداقل يك هفته به بهره بردار منعكس و مطابق با آن 

  .سط بهره بردار انجام مي پذيردترزيق گاز و راه اندازي خط لوله تو
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  فصل پانزدهم

  

  

  مشخصات فني عمليات ساختماني

  

  صفحه  عنوان  

  ١٨٦  كليات   -١

  ١٨٦  گود برداري   -٢

  ١٨٧  بتن و بتن آرمه    -٣

  ٢٠٣  عمليات بنايي   -٤

  ٢٠٥  محوطه سازي   -٥
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 كليات:-١

 دستور نمايندهه ببايدفني مورد نظر بوده ويا به آنها اشاره شده است وپيمانكاربايد آزمايشهائي را كه در مشخصات 

انجام  كارفرمادستور نماينده ه باشد از كارها يا نمونه اي از كارهاومصالح را انجام دهدچنانچه آزمايشهائي بكارفرما

به انجام آنهادرشرايط شود كه در مشخصات فني به آنها اشاره نشده باشد يا مورد نظر نباشد درموردهزينه مربوط 

  عمومي پيمان شرح داده شده است.

 گودبرداري وكارهاي خاكي : -٢

كليه قشر خاك نباتي وخاك سطحي آن تاعمقي كه درنقشه  دبنا ميگردد باي ساختمانزمينهائي كه برروي آن  -٢-١

ها مشخص گرديده است خاكبرداري شود وخاك كنده شده به محلي كه جدااز محل خاكهاي حاصل ازگودبرداري 

ها وهرچيز ديگري  پي، مجراي آب ، آوردن ريشه رامل دــعمليات خاكبرداري سطحي ش ،  انتقال يابد مي باشدعمومي 

 ر شده به آن برخورد شود ميگردد.كه تاعمق ذك

حفاظت زمين اطراف وتامين ايمني كارها وساختمانهاي  بايدطوري مهار گردد كه ديوارگود برداري -٢-٢

، شود  (ريزشديواره ها) تامينمجاوروهمچنين حفظ سالمت كارگران در مقابل خطرات جاني يا وقايع ديگر 

سقف ويا كف گود برداري ها تبعيت ، راف ــدرمورد نگهداري اط رفرمانماينده كالف است كه از دستورات كپيمانكارم

 كند ولي اين عمل از مسئوليتها وتعهدات پيمانكار نخواهد كاست.

لوله ، لوله هاي فاضالب ، مجاري زه كشي ، ي موقتي مورد نياز جهت نگهداري كابلها هاحفاظ كليهپيمانكار بايد  -٢-٣

درحين گودبرداري به آنها برخورد ميكند ويا حفاظها وادوات ديگري كه جهت نگهداري ها وساختمانهاي ديگري كه 

  تيرهاي تلگراف وبرق جاده ها وساختمانها وابنيه ديگري كه درمجاورت گودبرداري ميباشند را پيش بيني كند.

زه كشي چاهك  مجراي ،پيمانكاربايد درصورت لزوم پيش بيني الزم جهت فراهم كردن تلمبه واحداث نهر -٢-٤

وآبگير براي خارج ساختن آب از زمين گودبرداري شده ويا ممانعت ازورود آن بداخل گود را بنمايد آبگيري 

حي كه پي ويا ساختماني برروي آن بناميگردد وازگودبرداري به منظور اينست كه ازسست شدن ومتالشي شدن سط

 جلوگيري شود.

بايد درمحلهاي مناسبي  مي باشدحاصل گودبرداري وخاكبرداري سطحي كليه موادي كه مازاد برمصرف بوده و -٢-٥

بوسيله پيمانكار دفع گردد.درمحوطه كارهاي موضوع اين پيمان ويا محوطه كارهائيكه درآينده اجرا خواهد 

 حاصل از گودبرداري وخاكبرداري سطحي نبايد دفع گردد. يگرديدخاكها

  چنانچه گودبرداري درخاك ويادرسنگ باشد براي خاكريز پشت ديوار بايد از مصالح گود برداري شده بنا به  -٢-٦
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كوبيده شود وسطح نهائي  ميليمتري صورت گرفته وكامال٢٠٠ًتائيد ناظر استفاده نمود.اين خاكريزي بايد درقشرهاي 

  خاكريزهم سطح با سطح زمين پس از خاكبرداري سطحي باشد.

پيمانكاربايد جهت تشكيل خاكريز برروي ابنيه يا مقابل آن عمليات خودرا طوري ترتيب دهد كه ازواردآوردن  -٢-٧

ايمني ابنيه ايجاب  نماينده كارفرمانظر رخسارت به آنها بوسيله ماشين آالت خاكريز يا كوبنده جلوگيري كند.اگر بناب

  ي يا مكانيكي انجام گردد.غلطكهاي دستاكند بايد مصالح خاكريزي با دست وكوبيدن ب

 بتن وبتن آرمه: -٣

و عاري از به كارگاه حمل ودرمكانهاي مسقف  بونكرويا  ها از نوع پرتلند ومصنوعي بوده ودركيسه دسيمان باي -٣-١

  نگهداري گردد. رطوبت

يا آهكي سليس وغيره باشد بكار بردن ماسه هاي شيستي ، شن وماسه بايد از سنگهاي سخت مانند گرانيت  -٣-٢

  سست ممنوع است ويژگيهاي شن وماسه مصرفي بايد مطابق استاندارد هاي زير باشد :

 ايران. ٣٠٢استاندارد شن براي بتن وبتن مسلح شماره  -الف

ايران مصالح سنگي بتن را ميتوان از شن  ٣٠٠ براساس استاندارد مصالح سنگي ريزدانه بتن وبتن مسلح شماره  -ب

  جز درمواردزير كه در آن صورت بايد مصالح شكسته مصرف گردد.ه ه اي تهيه نمود بوماسه طبيعي ورودخان

  خانه اي طبق مشخصات نبوده ويا مقاومت مورد نياز را دارا نباشد .دهرگاه مصالح طبيعي ويا رو -ج

 .ويا باالتر باشد ٣٥٠درصورتيكه بتن از نوع مارك  -د 

چنانچه مخلوط دانه بندي شده با ويژه گيهاي استاندارد مطابقت نكند ولي بتن ساخته شده با آن داراي مشخصات مورد 

وزن مخصوص وغيره باشد ناظر ميتواند با مصرف بتن مزبور موافقت نمايد شن وماسه بايد تميز ، لزوم از قبيل تاب 

مقاومت سنگهائيكه براي تهيه شن و ماسه شكسته مورد استفاده . بوده ودانه هاي آن پهن ونازك ويا دراز نباشد 

دانه بندي ماسه بايد طبق . كيلوگرم بر سانتيمتر مربع باشد ٣٠٠قرارميگيرند نبايد داراي مقاومت فشاري كمتر از 

عبوركند  رميليمت  ٧٦/٤اصول فني باشد ماسه ايكه براي كارهاي بتن مسلح بكارميرود نود وپنج درصد آن بايد از الك 

ميليمتر است عبورنمايد.دانه بندي ماسه براي بتن  ٥/٩وتمام دانه هاي ماسه بايد از سرندي كه قطر سوراخهاي آن 

  باشد.١وبتن مسلح بايد طبق جدول شماره 
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  ) ١جدول شماره ( 

  درصد رد شده از الكهاي استاندارد  اندازه الكهاي استاندارد

  ١٠٠  ميكرن٩٥٠٠

  ١٠٠تا  ٩٥  ميكرن ٤٧٦٠

  ١٠٠تا   ٨٠  ميكرن٢٣٨٠

  ٨٥تا    ٥٠  ميكرن١١٩٠

  ٦٠تا   ٢٥  ميكرن٥٩٥

  ٣٠تا   ١٠  ميكرن ٢٩٧

  ١٠تا      ٢  ميكرن١٤٩

  

  درصد وزن كل نمونه باشد .٤٥باقيمانده مصالح بين دوالك متوالي جدول فوق نبايد بيش از 

 : مي باشدميزان مجاز رس والي درماسه بقرار زير  – ٣-٣

 حجم %   ٣ درماسه طبيعي ويا ماسه بدست آمده از شن طبيعي–الف 

 حجم براي كنترل ارقام فوق بايد آزمايش زير در محل انجام گيرد.% ١٠درماسه تهيه شده ازسنگ شكسته-ب

سانتيمتر مكعب ماسه ريخته وسپس آب ١٠٠سانتيمتر مكعب مقدار٢٠٠دريك استوانه شيشه اي مدرج به گنجايش 

راي سه ساعت ب شدت تكان داده وسانتيمتر مكعب برسد بعد آنرا به   ١٥٠ه كنيد تا مجموع حجم به اضاف تميز به آن

خوبي از آن متمايز ه حال خود باقي گذاريد پس ازسه ساعت ارتفاع ذرات ريز كه برروي ماسه ته نشين شده وبه ب

ه ميگردد.درصد رس والي ذرات است ازروي درجات خوانده ميشود وبرحسب درصد ارتفاع ماسه دراستوانه محاسب

مصرف شن وماسه اي كه از  ريز كه بدين ترتيب بدست مي آيد نبايد از مقادير مشخص شده درباالتجاوز نمايد.

خردكردن سنگهاي مرغوب وسخت در كارخانه بدست ميآيد مشروط براينكه ابعاد دانه هاي آنها درجدول دانه بندي 

 ٩٠ ماسه طبيعي ارجحيت دارد.ابعاد شن مصرفي براي بتن بايد طوري باشد كهفوق قرارگرفته باشند نسبت به شن و 

ميليمتري باقي بماند دانه بندي شن نبايد از حدود مشخص شده در جدول شماره  ٧٦/٤دانه هاي آن برروي الك %  

بنحوي باشد كه مواد ايران خواهدبود.انباركردن شن وماسه بايد ٢٩٥اندازه الك طبق استاندارد شماره .تجاوز نمايد ٢

خاك وموادنفتي وغيره به آنها نفوذ نكنند.مصالح سنگي بايد برحسب اندازه دانه ها تهيه  خارجي وزيان آورازقبيل

ودرمحلهاي مختلف انباشته شوند.مصالح درشت دانه (شن) بايد حداقل دردواندازه جداگانه تهيه وانباشته 

و ميليمتري  ٠٥/١٩ميليمتر است بايد ازمرزدانه هاي  ١/٣٨تا   ٧٦/٤ نبي  گردد.مصالحي كه دانه بندي آنها حدوداً

به ميليمتري   ٤/٢٥يليمتر است بايد از مرز دانه هاي م ٥/٤٦يا   ٨/٥٠تا     ٧٦/٤مصالحي كه دانه بندي آنها بين 

  .  دردگدوگروه تقسيم 
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  )٢جدول شماره (

اندازه 

الك هاي 

  استاندارد

(داراي 

سوراخ 

  هاي 

مربع 

  شكل)

  درصد وزني رد شده از هر الك آزمايشگاهي ( داراي سوراخ هاي مربع )

١١٩٠  

  ميكرن

٢٣٨٠  

  ميكرن

٤٧٦٠  

  ميكرن

٩٥٠٠  

  ميكرن

١٢٧٠٠  

  ميكرن

١٩٠٥٠  

  ميكرن

٢٥٤٠٠  

  ميكرن

٣٨١٠٠  

  ميكرن

٥٠٨٠٠ 

  ميكرن

٦٤٥٠٠ 

  ميكرن

٧٦٢٠٠  

  ميكرن

٨٨٩٠٠  

  ميكرن

١٠١٦٠٠  

  ميكرن

٣٨١٠٠ 

تــــــــــا 

٨٨٩٠٠ 

  ميكرن 

صفر     ٥ صفرتا          

  ١٥تا

تا  ٢٥  

٦٠  

  ١٠٠  ١٠٠تا٩٠  

٣٨١٠٠ 

تــــــــــا 

٦٤٥٠٠ 

  ميكرن 

صفر     ٥صفر تا          

  ١٥تا

تا  ٩٠  ٧٠تا  ٣٥

١٠٠  

١٠٠      

تا  ٤٧٦٠

٥٠٨٠٠ 

  ميكرن 

 ٩٥    ٧٠تا ٣٥    ٣٠تا  ١٠    ٥صفر تا     

  ١٠٠تا

١٠٠        

تا  ٤٧٦٠

٣٨١٠٠ 

  ميكرن 

 ١٠  ٥صفر تا     

  ٣٠تا

          ١٠٠  ١٠٠تا٩٥    ٧٠تا ٣٥  

تا  ٤٧٦٠

٢٥٤٠٠ 

  ميكرن 

            ١٠٠  ١٠٠تا٩٥    ٦٠تا٢٥    ١٠صفرتا  ٥صفر تا   

تا  ٤٧٦٠

١٩٠٥٠ 

  ميكرن 

              ١٠٠  ١٠٠تا٩٠    ٥٥تا٢٠  ١٠صفرتا  ٥صفر تا   

تا  ٤٧٦٠

١٢٧٠٠ 

  ميكرن 

صفرتا   ١٠صفرتا  

١٥  

                ١٠٠  ١٠٠تا٩٠  ٧٠تا٤٠

تا  ٢٣٨٠

٩٥٠٠ 

صفر تا 

٥  

صفر تا 

١٠  

تا  ١٠

٣٠  

تا  ١٥

١٠٠  

١٠٠                  
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  ميكرن 

٢٥٤٠٠ 

تــــــــــا 

٥٠٨٠٠ 

  ميكرن 

        ١٠٠  ١٠٠تا٩٠  ٧٠تا ٣٥  ١٥صفرتا    ٥صفر تا        

تا  ١٩٥٠

٣٨٧٠٠ 

  ميكرن 

          ١٠٠  ١٠٠تا٦٠  ٥٥تا  ٢٠  ١٥صفرتا    ٥صفرتا      

  

 باشد  آب مصرفي بتن بايد جهت مصرف خانگي مناسب وعاري از موادي كه براي بتن فوالدي زيانبخش است -٣-٤

برسد آب مورد مصرف بايد در مخازني نگهداري شوند كه از آلودگي با  نماينده كارفرماتائيد ه بايد ب تامين آبمنبع 

 مواد مضر محافظت گردد.حداكثر مقدار مواد خارجي موجود درآب بشرح زير است:

بتواند يك سي نرمال دميليمتر مكعب سود سوزآور ١٠حداكثر مواد اسيدي موجود درآب به اندازه اي باشد كه -الف

 سانتيمتر مكعب آب را خنثي كند .

نرمال بتواند  ميليمتر مكعب اسيد كلريدريك دسي٥٠حداكثر مواد قليائي موجود در آب بايد به اندازه اي باشد كه -ب

 يك سانتيمتر مكعب آب را خنثي كند.

 درصد مواد موجود درآب نبايد از مقادير زير تجاوزنمايد:-ج

 هزاردر دودهم –مواد آلي 

 سه درهزار–مواد معدني 

 نيم درهزار–مواد قليائي 

 هزار نيم در–سولفاتها 

درحالتي كه كيفيت آب مصرفي مورد ترديد باشد درصورتي ميتوان از آن استفاده نمود كه تاب فشاري بتن نمونه 

آبهاي آشاميدني  تاب فشاري بتن ساخته شده با آب مقطر باشد.بطوركلي مصرف%   ٩٠ساخته شده با اين آب حداقل 

 تصفيه شده براي ساختن بتن بالمانع است.

به اندازه كافي وسائل ومصالحي كه جهت بتن ريزي درهمان روزبكار  دع كارهاي بتني دريك روز بايوقبل از شر -٣-٥

  اجرا گردد. ميرود دركارگاه موجود باشد تابرنامه بتن ريزي آنروز تماماً
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گردوخاك ويا هرنوع پوشش خارجي ديگر ، روغن ، آرماتوربايد تميز وعاري از پوسته هاي زنگ  -٣-٦

باشد.آرماتورمعمولي بايد از فوالد با مقطع دايره ويكنواخت بوده ودرهيچ مقطعي بواسطه عواملي ازقبيل زدگي تضعيف 

وعاري از رطوبت نگهداري شوند باشد.آرماتوربايد درمحل خشك ٣نشده وخواص مكانيكي آن مطابق جدول شماره 

  .طوبت ودرنتيجه زنگ زدگي مصون بماندرتا ازنفوذ 

  ٣جدول شماره 

  به ميليمتر قطر   خصوصيات  گروه

حداقل حد جاري 

شدن به كيلوگرم بر 

  سانتيمتر مربع

تاب كششي به 

كيلوگرم بر سانتيمتر 

  مربع

درصد حداقل ازدياد 

طول نسبي در حالت 

  گسيختگي

  نرم
  ١٨  ٣٤٠٠–٥٠٠٠  ٢٢٠٠  ١٨  

  فوالدIiaالف)  سخت

  با سختي طبيعي 

  فوالد اصالح شدهIib ب)

١٨  

١٨  

١٨  

١٨  

٣٦٠٠  

٣٤٠٠  

٣٦٠٠  

٣٤٠٠  

٥٠٠٠-٦٢٠٠  

٥٠٠٠-٦٤٠٠  

  

٥٠٠٠  

٢٠  

١٨  

  

١٤  

نيم 

  سخت

فوالد با سختي IIIaالف)

  طبيعي

  فوالد اصالح شده IIIb ب)

١٨  

  

  

١٨  

١٨  

١٨  

٤٢٠٠  

  

  

٤٠٠٠  

٤٢٠٠  

٤٠٠٠  

٥٠٠٠  

  

  

  

٥٠٠٠  

  

١٨  

  

  

  

٨  

  

  فوالد Ivaالف)  سخت

  با سختي طبيعي 

  فوالد اصالح شده Ivb ب)
  

٥٠٠٠  

  

٥٠٠٠  

  

  

١٦  

  

٨  
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فوالدي   شود منظور از فوالد اصالح شده سانتيمتر از طول آرماتور آزمايش مي٢٠آزمايش ازدياد طول نسبي برروي 

يا ضربه زدن حدارتجاعي آنرا  حديده گذراندن و از يا  است كه بوسيله عمليات مكانيكي مخصوص از قبيل پيچاندن 

معمولي   مسلح بايد درحرارت  بتن آرماتورمورد مصرف در ٣باالبرده باشند.عالوه برخواص مندرج در جدول شماره 

سردخم  درجه درحالت  ١٨٠زاويه   با  را اگر قطعه اي از ميله گرد بنحوي كه  شكل كافي داشته باشد  قابليت تغيير

ميله  ايجاد نشود. قسمتهاي كششي آن  هيچگونه تركي در  دهانه انحنا آن دوبرابر قطر ميله باشد)(بطوريكه  بنمائيم 

آغشته   بين بتن و ميله گرد است  چسبندگي هبين برند گرد نبايد به گل ياهرگونه مواد ديگري كه تقليل دهنده يا از

 و  زنگ زدگي  اوالً است كه  شرطي مجاز  ه اشند بب كه زنگ زده يا پوسته شده   ميلگردهائي استفاده از  شده باشد، 

از  ميله گرد پس از برس زدن وتميزكردن بيش  ضخامت  ثانياً و برطرف گردند  برس زدن كامالً پوسته هاي آن با 

 ميليمتر (نيم ميليمتر)كاسته نگردد. ٠/ ٥

 وفقط درصورتيكه وزن كل آرماتور مصرفيانجام آزمايشات كنترل بعداز تحويل فوالد به كارگاه اجباري است  -٧-٣

شخيص  تن٥٠از كارگاه دريك شد ميتوانبه ت صرفنظر كرد.براي كنترل  نماينده كارفرماكمتربا شها ازانجام اين آزماي

شدن و سبي بايد از فوالدهائيكه بدفعات مختلف وارد كارگاه تاحدجاري  سيختگي وازدياد طول ن شي درحد گ ش ب ك

شده است نمونه برداري كرده وبه آزمايشگاه فرستاده چنانچه طبق تشخيص ناظر آزمايشهاي ديگري ضروري باشد 

نجام گيرد.اگرضــمن (مانند آزمايش تاشــدگي)اين آزمايشــها نيز براي روشــن كردن بيشــتر مشــخصــات فوالدبايد ا

)بايد تنش نظير ازدياد طول نســبي bآزمايش فوالد نقطه جاري شــدن مشــخصــي بدســت نيايد (مانند فوالد گروههاي 

شد تعداد نمونه ٢دائمي شده با شرايط ديگري پيش بيني ن صورتيكه  شدن اختيارنمود در درهزار را بعنوان حدجاري 

 باشد.مي عدد  ٥ورد استفاده راي هريك از قطرهاي مببراي هرپنجاه تن فوالد و

درصــورتيكه نتايج هريك از آزمايشــها كمتر از حد جاري شــدن مفروض در طرح باشــد بايد يك ســري ديگر  -٨-٣

  نمونه رامورد آزمايش قرار داد وبراي مجموعه نتايج ده آزمايش مقادير زير را حساب كرد. ٥ شامل 

  f+………. 2+f1f  = fm                               10f+………..+2+f1f+10   متوسط-الف

                                                                                                            ١٠  

خطاي كوادراتيك نسبي -ب
 
Fi

FiFm 2 
  

  برابر يك تا ده      Iبازاء 

صه تجربي (    شخ شدن قابل قبول    -2-1 ( fmمقدار م صورتكيه اين رقم از حد جاري  ساب ميكنيم در را ح

شدن مفروض  تجاوز كرد صالح تحويلي براي حد جاري  صورت م ضايتبخش تلقي ميگردد ودرغير اين آزمايش ر

 مورد قبول نخواهد بود.
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 ده وداراي مشخصات زير باشد:بطوركلي آهنهاي گرد مخصوص بتن مسلح بايد از فوالد نرم بو

 كيلوگرم برسانتيمتر مربع. ٢،  ١٠٠،  ٠٠٠مدول ارتجاعي آهن برابر -الف

 كيلوگرم برسانتيمتر مربع ٢،  ٤٠٠حد مقاومت ارتجاعي برابر -ب

  كيلوگرم بر سانتيمتر مريع . ٣،  ٦٠٠مقاومت گسيختگي برابر -ج

  %٢٠ازدياد طولي نسبي درموقع گسيختگي برابر-د

  كيلوگرم برسانتيمتر مربع ١،  ٤٠٠نش مجاز برابر ت-هـ

)استفاده ٤٢درموارديكه درنقشه هاي اجرائي آهن آج دارپيش بيني شده باشد بايد از آهن آجدارومارپيچ (توراستيل

 شود كه مشخصات آن بشرح زير است:

كيلوگرم بر سانتيمتر ٤٢٠٠ر كيلوگرم برسانتيمتر مربع ومقاومت ارتجاعي براب ٢،  ١٠٠،  ٠٠٠ مدول ارتجاعي برابر

%  ٨كيلوگرم برسانتيمتر مربع وازدياد طولي نسبي آن درموقع گسيختن برابر ٥٠٠٠٠مربع ومقاومت گسيختگي برابر

  كيلو گرم بر سانتيمتر مربع خواهد بود .٢٤٠٠وتنش مجاز آن برابر 

واز نوع وبه ميزان خواسته شده باشد مواد شيميائي  نماينده كارفرمامصرف موادشيميائي در بتن بايد طبق دستور  -٣-٩

طوريكه از آلودگي تبخير يخ زدگي ونيز تغييرات درجه حرارت زياد وعوامل ه بايد در محلهاي مناسبي نگهداري شوند ب

  باعث تغييرات در خواص شيميائي ميگردد جلوگيري بعمل آيد. كه  ديگري

  نكات زير نيز رعايت شود: رعايت مقررات ملي ساختماني ايرانر جهت اجراي كارهاي بتني بايد عالوه ب-٣-١٠

قبل از بتن ريزي بايد كليه وسائل مخلوط كردن وحمل بتن تميز شوند قالبها ومحلهائيكه بتن در آنها ريخته ميشود 

ورلوله ميله اري آرماتذالبها بايد كامال مرطوب ويا روغن مالي شده باشند جايگقبايد از مواد زائد ويخ پاك گردند.

مهاروساير قطعاتيكه درداخل بتن قرارميگيرند وهمچنين سوراخها وفضاهاي خالي كه الزم است درداخل بتن تعبيه 

برسد مواديكه جهت سوراخها وفضاهاي خالي در بتن قرار داده ميشوند  نماينده كارفرماوتصويب  رؤيتبه  شود بايد قبالً

 بايد با موادي كه بتوان آنها را به آساني خارج نمود آغشته شوند.

مرطوب شود.چنانچه درمحلي كه بايد بتن ريخته  سطوحي كه با بتن در تماس است وقابليت جذب آب دارد بايد كامالً

ست با كمك پمپ يا هواي فشرده ا كار ممكن اين آب را از آن محل خارج كرد. بالًشود آب وجود داشته باشد بايد ق

شيره خشك شده  ، مجاز بشناسد انجام گيرد قبل از بتن ريزي روي بتن قبلي نماينده كارفرماويا بصورت ديگري كه 

  دقيقه ٥/٢ن اختالط نبايد از ومواد زائد ودانه هاي لق بايد از سطح بتن پاك شود.بتن بايد با بتونيز ساخته شود وزما
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دراينصورت  كهمي باشدد استثنائي وكم اهميت مجاز ردرموا نماينده كارفرماكمتر باشد اختالط بادست فقط با اجازه  

 است نكات زير رعايت گردد.پالزم 

 .ده درصد برمقدار سيمان مندرج در نقشه ها اضافه شود -الف

 آب روي سطح صاف وتميز سه بار بخوبي با هم مخلوط شود. مواد متشكله بايد قبل از اضافه نمودن-ب

 بتن بدست آمده بايد ظرف نيم ساعت مصرف شود.-ج

بايد حمل در اسرع وقت صورت گرفته وروشي ، درصورتيكه بتن ساخته شده با ماشين به محل مصرف حمل گردد 

بعمل آيد ودرهرحال زمان  جلوگيري يگرائد ويا جداشدن اجزا بتن از يكدزبكار رودكه از آغشته شدن آن به مواد 

بتن بايد قبل از شروع به سفت شدن در محل مورد مصرف ريخته شده وازبهم  ،حمل نبايد از سي دقيقه تجاوز كند

خوردن وجابجا شدن بعدي آن جلوگيري شود درمورد بتن آرمه تراكم بايد بانهايت دقت صورت گيرد تاحفره هاي 

متربيشترباشد.براي تراكم بتن آرمه بايد از ٢/١لي ارتفاع ريختن بتن نبايد حداكثراز ازبين رود بطورك هواكامالً

باشد تادرموقع اضطراري  تهويبراتوراستفاده نمود.حداقل يك دستگاه ويبراتوريدكي بايد در محل بتن ريزي وجود داش

غازبتن ريزي خاتمه دقيقه پس از آ١٠در عرض  دتراكم باي. وقفه اي درتراكم ساختن بتن بوجود نيايد 

سانتيمتري داخل بتن شده وازتماس آن با آرماتور وقالب بندي جلوگيري بعمل آيد ٥٠فواصل ه يابد.ويبراتوربايد ب

ثانيه در بتن ١٥تا٥ه كردن به آرامي صورت گيرد.ويبراتوربايد بين برويبراتوربايد درحين وي ن.داخل وخارج نمود

دربتن ريزي عمودي نظير ستونها تقويت قالب ، ازبتن خارج گردد ، سيمان  دن دوغابــمانده وقبل از ظاهرش يباق

اتورهاي استوانه اي بايد حتي المقدور قائم نگاه داشته يبرو.مي باشدبندي براي تحمل اضافه فشار ويبراتورضروري 

محل مجاز توقف بتن بتن ريزي بايد تاكامل شدن قطعه موردنظر وتارسيدن به .شده ودرامتداد محورشان جابجا شوند 

قف نمودن بتن ريزي بايد حتي االمكان احترازكرد عمل قطع بتن ريزي بايد درنقاط وريزي بطور مداوم ادامه يابد از مت

حداقل لنگر خمشي صورت گيرد .بتن كليه قسمتهاي دهانه يك دال وتيرهاي مربوط به آن بايد دريك نوبت ريخته 

دقيقه ٢٠م ساختن يك نوبت بتن ريزي تا متراكم ساختن نوبت بعدي نبايد از شود .حداكثر فاصله زماني بين متراك

ستهاي انتهائي بتن ريخته شده را بصورت باببايدتجاوز كند.چنانچه اين كار مقدورنباشد پس از يك نوبت بتن ريزي 

قطع بتن  ساعت گذشته ونوبت بتن ريزي آغاز گردد.سطح مقطع بتن درمحل١٢دست نخورده نگاهداشت تا حداقل 

قع شروع مجدد سطح اتصال بابرس سيمي تميز وسپس وريزي باشد ودرم نريزي بايد حتي االمكان عمود برسطح بت

بتن ريزي نبايد براي بتن مسلح از  خيس شده با دوغاب سيمان آغشته گردد.ضخامت اليه هاي مختلف بتن درهنگام

يشتر شود.قطعات وبستهاي غيرفلزي كه براي تثبيت سانتيمتر ب٤٥حجم هاي زياد از  درسانتيمتر وبراي بتن ٣٥

برداشته شوند.كليه كارهاي بتني مورد استفاده قرار گرفته بايد هنگامي كه ديگر لزومي بوجود آنها نيست آرماتورها 

باشد ترميم گردد.تخلخل زياد درسطح بتن  نماينده كارفرمامورد ايراد بايد تخريب وتجديد ويا بنحويكه مورد قبول 
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بتن ريخته شده را غيرقابل قبول ميكند ولي تخلخل جزئي سطح بتن بايد با مالت ماسه سيمان پروصاف شود.دركليه ،

 مالك عمل خواهد بود. نماينده كارفرماموارد ذكر شده تشخيص 

براي تسريع درسفت  سرد در هواي  رددرجه سانتيگراد صورت گي٢تهيه وريختن بتن نبايد درحرارت كمتراز -٣-١١

كلسيم ردرصد كلرو٢لي به نسبت حداكثر وشدن بتن بايد از سيمانهاي زود بند استفاده شود ويا به سيمان پرتلند معم

يچوجه نبايد مصرف شوند وبتني كه بعلت يخ زدن ضايع شده باشد بايد ه مصالح يخ زده به يا مواد مشابه اضافه كرد.

ن ريزي درهواي غيرمساعد اجباري باشد (از صفر تا منهاي تخريب ومخلوط تازه بجاي آن ريخته شود.درصورتيكه بت

  پنج درجه سانتيگراد)بايد پيش بينيهاي الزم واحتياطي بشرح زير بعمل آيد:

درجه سانتيگراد قبل از ساخت (هنگام ساخت نبايد اين حرارت ٦٠گرم كردن دانه هاي سنگي وگرم كردن آب تا -الف

 درجه بيشتر شود.)٣٨از 

  كيلوگرم سيمان در مترمكعب بتن. ٤٠٠تا٣٥٠مصرف -ب

 احتراز از حمل طوالني  –ج 

حفاظت سطوح برهنه بتن بالفاصله پس از ختم بتن ريزي براي اينكه اطمينان حاصل شود كه تا سخت شدن بتن -د

ط بتن ميتوان از كلرور كلسيم يا مواد مشابه ديگري براي اختال، درجه باقي خواهد ماند ٢باالتر از نحرارت بت درجه

 درصد وزن سيمان باشد.٢كرد مصرف كلروركلسيم نبايد بيش از استفاده

نبايد بتن ريزي انجام گيرد هنگامي  ، درجه سانتيگراد تجاوز نمايد٤٢درصورتيكه درجه حرارت در سايه از  -٣-١٢

درجه بيشتر باشد بايد شن وماسه را با پاشيدن آب خنك نگاه داشت بطوريكه حرارت آن ٣٢كه درجه حرارت از 

آب اضافه شده به شن وماسه از مقدار كل آب مصرفي  قداربديهي است م درجه بيشتر نباشد.٣٨هنگام ساخت بتن از 

درجه تجاوز ٣٨جهت ساخت بتن مورد استفاده قرار ميگيرد در هنگام ساخت نبايد از  بايد كسر گردد.حرارت آبي كه

  نمايد.

  درصورتيكه درجه حرارت هوا باالباشد بايد اقدامات احتياطي زير صورت گيرد:

 متوقف كردن بتن ريزي در گرمترين ساعات روز-الف

 حفاظت دانه هاي سنگي انباشته شده از تابش آفتاب -ب

 پوشاندن بتن در حين حمل از تابش آفتاب -ج

 آبپاشي ومرطوب كردن سطوح خارجي قالبها قبل وبعد از بتن ريزي -د
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 انجام عمليات بتن ريزي در كوتاهترين مدت پس از اختالط.-هـ

 پارچه هاي ضخيم يا ماسه، گوني ، روز بوسيله حصير ٧كليه كارهاي بتني بايد پس از ريختن وگرفتن بمدت حداقل

 ونظايرآن در مقابل باد وتابش آفتاب محافظت شده وبا آبپاشي همواره مرطوب نگاه داشته شود.

بايد آنچنان د آب ومواد شيميائي كه در ساختن بكارميرو، مصالح سنگي ، مقادير ونسبتهاي مربوط به سيمان  -٣-١٣

صات فني باشد.تعيين اين مقادير مشخ، تعيين گردد كه بتن تهيه شده مطابق كليه مشخصات مندرج در نقشه ها 

بطوركلي برمبناي آزمايشات قبلي خواهد بود وچنانچه نسبتهاي مخلوط بتن در نقشه ها ويا مشخصات ذكر شده ويا 

قدار ماسه داده شده ماستفاده نمود.٤بوسيله آزمايشگاه تعيين نگرديده باشد ميتوان از ارقام مندرج در جدول شماره 

وچنانچه ماسه مرطوب مورد استفاده قرارگيرد بايد  مي باشددرصد)٢خشك(رطوبت نسبي تا درجدول فوق براي ماسه

ماسه)اضافه گردد.چنانچه نوع بتن در نقشه ومشخصات ويا دستور كارها  يدرصد(بسته به رطوبت نسب٢٠مقدار آن تا

  : بتن رعايت نمود نوع  مشخص نشده باشد بايد نكات زير را در انتخاب

  فقط براي پركردن وتهيه سطح صاف (بتن نظافتي )بكار ميرود.B-75بتن نوع -الف

 باشد.B-200ح نبايد ضعيف تر از نوع لبتن مس-ب

تير ستون دال وقسمتهاي مشابه نبايد ، بتن قطعاتيكه داراي تكيه گاه سراسري نيستند مانند تيرهاي اصلي -ج

  باشد.  B-250 ضعيف تر از نوع 
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  )٤(جدول شماره 

  اختالط شن وماسه وسيمان وآب براي تهيه يك متر مكعب بتن آمادهميزان 
 

  مارك بتن  رديف

 ٢٨مقاومت 

روزه بر حسب 

  كيلوگرم
  مقدار سيمان

مقدار آب مصرفي بر حسب 

  ليتر

مقدار ماسه بر 

حسب متر 

  مكعب

مقدار 

شن بر 

حسب 

متر 

  مكعب

براي مرطوب كردن   براي ساختن

  شن و ماسه

١  B 75  ٧٤/٠  ٦/٠  ٢٠  ٥٠  ١٠٠  ٧٥  

٢  B 100  ٧٣/٠  ٥٩/٠  ٢٠  ٧٥  ١٥٠  ١٠٠  

٣  B 150  ٧٢/٠  ٥٨/٠  ٢٠  ١٠٠  ٢٠٠  ١٥٠  

٤  B 200  ٧٠/٠  ٥٧/٠  ٢٠  ١٢٥  ٢٥٠  ٢٠٠  

٥  B 250   ٦٨/٠  ٥٦/٠  ٢٠  ١٥٠  ٣٠٠  ٢٥٠  

٦  B 300  ٦٦/٠  ٥٤/٠  ٢٠  ١٧٥  ٣٥٠  ٣٠٠  

٧  B 350   ٦٥/٠  ٥٣/٠  ٢٠  ٢٠٠  ٤٠٠  ٣٥٠  

٨  B 400  ٤٠٠            

٩  B 500  ٥٠٠            

١٠  B 600  ٦٠٠            

  با آزمايش قبلي      
 

  

B 600B ,500 كيلـــوگرم درمترمكعب بتن مجـــاز نميباشد وبـــراي تهيه بتن٥٠٠مصرف سيمــان بيش از:١٧تبصره 

400B,   . تعيين نسبتهاي اختالط، تعيين طرح و كنترل كامل بتن درآزمايشگاه قبل ازمصرف اجباري است  

از حد مجاز تجاوزكند.چنانچه مواد متشكله بتن خشك مرطوب ويا خيس نبايد نسبت آب به سيمان دربتن  -٣-١٤

طبق SLUMP TESTر خواهد كرد ودرهرحال رواني بتن را با آزمايش مخصوص ــباشد ميزان آب مورد نياز تغيي

 EXPOSED .براي بتن وبتن نمايان. نمايند  ات صنعتي ايران تعيين ميقموسسه استاندارد وتحقي٤٩٢استاندارد شماره 

CONCتجاوز كند.  ٥٥/٠نسبت وزني آب به سيمان نبايد از  
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مايشــگاهي كه صــالحيت آن زقبل از ريختن بتن بايد از بتن تهيه شــده به تعداد موردنياز نمونه برداري ودر آ -٣-١٥

ـــت ازنظر جنبه هاي مختلف مورد آزما نماينده كارفرماتائيد ه قبال ب يش قرار گيرد.نمونه برداري وانجام رســـيده اس

 صورت گيرد.ايران ت بايد طبق استاندارهاي موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي اآزمايش

ســانتيمتر كمتر ٥كف كليه نقاط گودبرداري جهت پيهاي بتن آرمه با يك قشــر بتن الغر كه ضــخامت آن از  -٣-١٦

عرض بتن الغر وگودبرداري برابر باشد بخصوص در زمينهاي درموارديكه ، نباشد پوشيده وسطح صافي آماده گردد 

سي نيازي ب شد .چنانچه طبق نظر  قالب بندي نميه ر ست به  نماينده كارفرمابا شد الزم ا قالب بندي اجتناب ناپذير با

 مجردبرداشتن قالب فواصل قالب بندي تاديواره گودبرداري با بتن الغر پرشود.

منظور بدست آوردن بهترين تركيب ه ل تعيين گرديده است بوين حدوديكه در جدتغيير ميزان شن وماسه ب -٣-١٧

دانه اي مجموعه شن وماسه برحسب نوع ومحل معدن وتغيير ميزان آب مربوط به تركيب بتنهاي مختلف توسط 

نظارت  مشخص ميشود،درهرحال مقاومتهاي حداقل مورد نظر بايد بدست آيد،پيمانكار موظف است با نماينده كارفرما

هائي بادقت وسطح صاف وترازكه ضمن كار ازبتن مصرفي  نهودرغياب نامبرده به مسئوليت خود نمو نماينده كارفرما

روزبتواند تحت آزمايش قرارگيرد از هر مرحله  ٢٨و٧اي هتهيه شود براي آزمايش به آزمايشگاه بنحويكه درتاريخ

تحويل دهد .براي اينكار پيمانكار  نماينده كارفرماهزينه خودبه آزمايشگاه فرستاده ونتيجه آزمايش را به ه كارتهيه وب

روزمرطوب نگاهداشته ١٥بايد قالبهاي چدني به تعداد كافي در كارگاه حاضر وآماده داشته باشد.بتن وبتن آرمه بايد تا 

گيري درروي مكعب ها ثبت خواهد  نهشود .تاريخ نمو شده ودرصورت خشكي وگرماي زياد با گوني مرطوب پوشانده

هدشد بعمل خواهد آمد.چنانچه نتيجه اتعيين خو نماينده كارفرماشدوآزمايش مقاومت در آزمايشگاهي كه توسط 

قسمتهاي مربوط به موردآزمايش را  نماينده كارفرماحاصل از اين آزمايش كمتر ازمقادير مذكور درجدول فوق باشد 

 بررسي هاچنانچه نتيجه اين مطابق با مقررات ملي ساختماني ايران اعمال و بررسي مي گردد .يمانكار به هزينه پ

بسازد.پيش از اجراي  زينه خود قسمت مورد آزمايش را خراب نموده ومجدداًه به بايدرضايتبخش نباشد پيمانكار 

گذاري هاي را با  و آرماتورتا ابعادقالب را دعوت نمايد  نماينده كارفرمابتن ريزي هرقسمت پيمانكار مكلف است 

منظور ازطرف پيمانكار تهيه ودرآن تاريخ بتن ريزي قيدگرديده  بدينكه نقشه ها تطبيق نمايد ودفتر بتن ريزي را 

تاريخ آن ،درجه حرارت وهمچنين ستونهاي ديگر براي تاريخ قالب برداري ، امضاءنمايد دراين دفترمحل بتن ريزي 

درستونهاي شروع بتن ريزي ودرستونهاي قالب برداري  نماينده كارفرماف پيش بيني شده است امضا وقسمتهاي مختل

 نماينده كارفرما ريخته شود موردقبول وي نخواهد بود و نماينده كارفرما.بتني كه بدون اجازه مي باشددرحكم اجازه 

پيمانكار بايد يكدستگاه  مي باشدبه اجراي آن  هد وپيمانكار موظفبدميتواند دستور تخريب وتجديد آنرا به پيمانكار 

نماينده ميزان الحراره ماكزيمم ومينيمم كه حداقل وحداكثر درجه حرارت كارگاه راتعيين نمايد درمحلي از كارگاه كه 

  مكان يكبارويكجا طبق برنامه مشخص انجام گيردوحتي اال بايدايد نصب كند بتن ريزي ها من تعيين مي كارفرما
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درصورتيكه در نقشه ها نشان داده را ريخته شود بتن ريزي بايد بصورت اليه هاي افقي انجام شود.محل مقاطع واريز 

لبه بتني كه ريخته شده  بايددامه بتن ريزي اهنگام . گردد يمطابق با مقررات ملي ساختماني ايران تعيين مشدنشده با

وري طبايدده و به مقداركافي دو غاب سيمان ريخت، بتن ريزي را شست و شو داوخشكيده شده است را تراشيده وكامالً

مجاور قسمتهائيكه تازه يا روز قبل بتن  يا داد كه هيچگاه عبورومرور وسائط نقليه مخصوص بتن ريزي از روانجام 

بتن ريزي شده است انجام نگيرد.چنانچه پس از قالب برداري معلوم شد كه دراثر كوبيدن يا بعلل ديگر در سطح 

خالي قسمتهاي  ددرصورتيكه تشخيص دهد كه وجو نماينده كارفرماخها يا معايب مهم ديگري ايجاد شده است اسور

هد وقابل اصالح نيست ميتواند دستور تخريب وتجديد قسمتهاي معيوب را بدهد كا وسوراخها از استحكام بتن مي

.ليكن براي سوراخهائيكه سطحي بوده از قشر محافظ تجاوز نكند ممكن است مي باشدوپيمانكار موظف به اجراي آن 

 واقع گردد. نماينده كارفرمابا پركردن آنها با مالت سيمان خالص موردقبول 

آنها را از چربي وپوسته هاي  بايدبا نهايت دقت راست شوند.قبل از بكار رفتن  بايدميل گردهائيكه كج هستند  -٣-١٨

بهم وصل  نرم با مفتولهاي بايدشود بزدايند.ميل گردها زنگ خوردگي وگل وغيره كه مانع چسبندگي بتن مي

طبق نقشه وتوسط متخصص  بايديك ميليمتر خواهد بود.خم كردن ونصب ميل گردها  حداقل گردند.قطر اين مفتولها 

 شداها ب برابر قطر آهن ٥/٢برابر ودر قالبها كمتر از ١٠حنا نبايد كمتر از فني انجام گردد.شعاع قوسها در محل ان

 و درمنظم باشد  كامالً بايددر حرارت خم نمود.جاگذاري ميل گردها  بايدميليمتر را ٢٥قطر بيش از ه وآهنهاي ب

براي عيين مي گردد .مطابق با مقررات ملي ساختماني تباشد  هدصورتيكه فاصله آنها از سطح قالب درنقشه مشخص نش

نظر كه در  موردسانتيمتر وبه ضخامت ٤ ×٤يا  ٣ × ٣قالب بايد ازمكعبهاي بتني به مقطع ازتامين فاصله ميل گردها 

وجه مجاز  يچه به گردميل بكاربردن تكه هاي رددراين مو.آنها مفتول نازك اتصال قرارداده شده است استفاده بشود 

كه درحين بتن ريزي جابجا نشوند تغيير يا تعويض آهنها  شندمحكم درجاي خود جاي گرفته با دنيست.ميل گردها باي

برسد تاآنها  نماينده كارفرمابنظر  دباي ياز شروع بتن ريزي يا آرماتوربند قبلباشد. نماينده كارفرمابايد با اجازه كتبي 

يل گردها وزنگ زدگي وسايرعيوب موردبررسي ر شكل ،قطر،نظافت جوشهاي احتمالي وترتيب نقاط اتصال منظرا از 

  قراردهد.

اندازه گيري ابعاد  دربتن ريزي چه با استفاده از قالب بندي وچه بدون آن بايد طوري صورت گيرد كه -٣-١٩

اي بتوني ساخته شده مقادير اختالف بين اندازه هاي بناي حقيقي با اندازه هاي مربوطه در نقشه ها از نبناوياقسمتي از ب

ده وآب برروي شوط براينكه سطوح بتني مايل داراي شيبي باشند كه به آساني زهكشي مشرارقام زير بيشتر نباشد 

ي كه درروي نقشه نشان داده شده ارميليمتر از مقد ٣از  آنها جمع نشود ونيز اينكه پوشش بتني روي آرماتورها بيش

باشند با  قسمتهائي از بنا كه داراي درجه هاي دقت مختلف ميچنانچه ويا مشخص شده است بيشتر ويا كمتر نباشد.

  يكديگر تالقي كنند رواداري كمتر مربوطه ، مالك عمل قرار خواهد گرفت . 
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ود رقالب در بتن ريزي به منظور تامين شكل قطعات بتني وحصول اطمينان از تراكم موردنياز در بتن بكار مي -٣-٢٠

 ه وتحمل بار وارده را داشته باشدشود بايد مطمئن ومحكم ساخته شد كار برده ميقالب وپشت بندويا داربستي كه ب

  .ابعاد داخلي قالبها بايد طبق نقشه وبه اندازه بتن ساخته شوند .قالبها بايد به اندازه كافي بهم پيوسته باشد

  درجه دقت  قسمتهاي بنا

بتني، قســمتهاي تيز ،  يكنده كارهاي كارهاي ظريف ، قســمت 

  و بتن پيش ريخته يجزييات معمار
١  

  ٢  كارهاي بتني عمومي

  ٣  بتن ريزي غير مسلح و اليه هاي شمشه گيري

  درجه دقت  نوع انحراف

٣  ٢  ١  

  در امتداد بودن بنا

  ميليمتر ٣

  ميليمتر ١٢  ميليمتر ٦

  ميليمتر ٦  ميليمتر ٦  ميليمتر ٣  در يك سطح بودن بنا

  ميليمتر  ميليمتر  ميليمتر  ابعاد :

  ٦  ٣  ٣  ميليمتر ٣٠٠تا 

  ١٠  ٦  ٣  ميليمتر ٦٠٠تا  ٣٠٠از 

  ٢٠  ١٠  ٤  متر ٣ميليمتر تا  ٦٠٠از 

  ٢٥  ١٢  ٦  متر ٦متر تا  ٣از 

  ٤٠  ٢١  ١٠  متر ١٥متر تا  ٦از 

  ٥٠  ٢٥  ١٥  متر ٢٥بيش از 

  ميليمتر ١٠  ميليمتر ٥  ميليمتر ٣  هموار بودن بنا

  ميليمتر  ٥  قسمتهاو يا سطوح بنايه اي وانحراف زا

  متر ٣در 

  ميليمتر  ١٠

  متر ٣در 

  ميليمتر  ٢٠

  متر ٣در 

رهاي ناشي از آنها اگردندتامانع از خروج شيره بتن شوند.وزن قالب وبتن وفش دودرزهاي آن با وسائل مناسب مسدو

حركت وانعطاف ناپذير باشند  قدركافي بيه شمع ها بايد ب سطح مقاومي منتقل گردد اينه بايد بوسيله شمع هاي كافي ب
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نحوي انجام شود كه عمل قالب برداري به سهولت ميسر باشد چوب قالب بتن آرمه بايد از نوع ه قالب بندي بايد ب

  ها مجاز است.چ صنوبر)ويا جنگلي مشابه باشد مصرف چوب سفيد فقط براي قالب بندي پي و چوب صمغ دار(كاج

ازچوب مرغوب ويا قالبهاي   ٥/٢ضخامت حداقل ه بايد قالب از تخته سالم بدون گره ببراي كارهاي بتني  -٣-٢١

واز مصرف قالبي كه الياف تخته آن تابدار وپيچ خورده بوده وداراي  شوداستفاده  مناسب ديگرفلزي صاف ويا مصالح 

پيچهاي خم شده باشد بايد خودداري نمود.كليه قالبها بايد بدقت تميز شده ودرسطوحي كه بابتن تماس خواهند داشت 

 روغن كاري گردند.

وداراي پشت بندهائي از چهار قالب بندي كليه سطوح ستونها بايد بعد از نصب آرماتور ستونها انجام شود -٣-٢٢

سانتيمتر باشد .پشت بندها بايد بوسيله ميله مهارومهره بهم اتصال پيدا كنند.حداقل ٨٠تراش به فواصل حداكثر

سانتيمتر براي شستن ١٠×١٠اخي به ابعادرتر است وبايد پاي هر ستون سومميلي٣٠ضخامت تخته قالب ستونها 

گردد.اين دريچه درشروع بتن ريزي مسدود خواهد شد ودرصورت لزوم  وتميزكردن كف آن از چوب وخاشاك تعبيه

ت ستون بايد تنها بوسيله تيرهاي چوبي كه در يبايد در كف تيرها ودالها نيز سوراخي پيش بيني شود تثبيت موقع

وجه  چيه ي ستون روي كف قرارداده شده انجام گيرد وريختن بتن به ابعاد ستون براي تثبيت آن بهپا چهارجهت در

كافي باشد تكيه دادن قالب بندي به ستونهاي بتن آرمه مجاز  ئي.قالب بندي بايد مستقل وداراي ايستا مي باشدمجاز ن

  .نيست

طوريكه ه جز وباكشيدن ميخها انجام شود.ضربه زدن به قالب وبرداشتن ناگهاني قالب به قالب برداري بايد جزب -٣-٢٣

تهائي از قالب بندي كه بارتحمل ميكنند نبايد قبل از اينكه بتن مبطور كلي قسآسيبي به بتن وارد سازد مجاز نيست 

نوع بتن ه وزه)برداشته شود مدت نگهداري قالب بستگي بر ٢٨تاب فشاري%   ٧٠بحد كافي محكم شده باشد (حدود 

سانتيگراد باالي درجه ٥از حداقل مدت نگهداري قالب در هواي مناسب كه درجه حرارت آن .وشرايط محيط دارد 

ه باشد ب٢٧٥صفر كمتر نباشد براي ساختمانهاي معمولي وبراي قسمتهاي مختلف درصورتيكه سيمان مصرفي از نوع 

  قرار زير است:

 روز ٣،  ديوار وستون (قالب عمودي)، قالب گونه (سطح جانبي)تيرها -

 روز٨، قالب دالهاي دوطرفه -

 روز١٦، دالهاي قارچي وتخت قالب دالهاي يك طرفه وكف تيرهاي كوچك و-

 روز٢١ ، قالب كف تيرهاي بزرگ وساده تيرهاي بزرگ ودالهاي زياد-

 روز١٤ ،  پايه هاي اطمينان پس از برداشتن قالب-
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  بايد مدت نگهداري قالب را حداقل به اندازه مدت يخبندان اضافه كرد. شودچنانچه پس از ريختن بتن يخبندان 

سانتيمتر مشاهده گردد ممكن است سطح قالب را با يك قشر روغن يا نفت  ٥/٠بيش از اختالفي  ددرسطح قالب نباي

گردها نيز سرايت كرده وروي آنرا  هميله حدي نباشد كه بعدها به دقت شود كه قشر روغن ب دسياه اندود نمودباي

بپوشاند روي اندود مزبوررا چرب نمايد .چنانچه در مورد درزهاي انبساط يا نقاط مشابه گچ يا مالت ديگري روي آنرا 

وبا اجازه كتبي وي  نماينده كارفرمابانهايت دقت بوسيله كاغذ يا وسيله ديگري حفظ نمود وقالب برداري بانظر  دباي

مي مطابق با مقررات ملي ساختماني بايد انجام گيرد.تعداد دفعات مجاز براي بكار بردن تخته قالبها با توجه به نوع آن 

روغن چرب ويا بوسيله آب مرطوب كنند روغن موقعي استعمال سيله داخل قالبها را قبل ازبتن ريزي بايد بو .باشد

خواهد شد كه خطر يخبندان در بين باشد درهرحال چرب كرن قالب بايد قبل ازگذاشتن ميله گردها باشد وچنانچه 

رنگ بوده وعاري از نفت باشد مرطوب ساختن  چربي به ميله گردها برسد بايد بطور دقيق پاك شود روغن بايد بدون

پايه قالب ضربه به  قالب را بايد بال فاصله قبل از بتن ريزي انجام داد براي برداشتن قالب نبايد از چكش استفاده نمود و

 شديد وارد آورد.

ت مگر اينكه بندهاي فوق مربوط به كارهاي بتني بوده بطور كلي درمورد قسمتهاي بتن پيش ساخته صادق اس-٣-٢٤

ذكر گردد.روشها ومدت مراقبت بتن پيش ساخته بايد بنحوي باشد كه دالهاي پيش ساخته بطور ديگري بنحو   يالًذ

  سالم وعاري از هرگونه ترك باقي مانده وداراي قدرت ودوام كافي باشد .

باشد عرضه گردند ن تن بتريخريخ روزاز تا١٤نبايد زودتر از مدتي كه كمتر ازمعموالً دالهاي پيش ساخته  -٣-٢٥

دراين مدت چنانچه در تحت شرايط مناسب باشند دالهاي پيش ساخته بتني پس از ريختن بتن خود را ميگيرند چنانچه 

و يا سيمان مخصوصي در بتن پيش ساخته بكار رفته باشد مدتهاي جهت مراقبت اتخاذ گردد  يروشهاي مخصوص

يخ ريختن بتن كارگذاشته شوند مگر رروز از تا٢٨دالهانبايد زودتر از  بتن الزم باشدكمتري ممكن است جهت گرفتن 

  . دستور دهد  نماينده كارفرمااينكه 

وي زيادي برآن رانباركردن وحمل دالها ونيز نصب آنها در محل مربوطه نبايد ني، دسته بندي ، نگام انتقال ه به -٣-٢٦

  . گردد  بوارد آيد كه باعث آسي

 .مردود شناخته خواهند شد  نماينده كارفرمادالها چنانچه داراي نقائص زيرباشند بوسيله  -٣-٢٧

 .لبه هاي شكسته خواه آرماتورنمايان گرديده باشدوخواه نگرديده باشد-الف

 شد . تركهائي كه غير از ترك موئي با  -ب 

 .دالهائي كه ترميم شده باشد -ج
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 آرماتورها از زير سطح بتن معلوم باشند.اري آرماتورها غلط بوده ويا ذجايگ-د

 سطح آنها داراي سوراخهاي هوا ويا بتن دانه دانه شده باشد.-هـ 

 دالها پيچ خوردگي ويا شكم دادگي داشته باشند.-و

  بنحو ديگري بامفاد بندهاي مربوط به كارهاي بتني وبتن دراين مشخصات تطبيق نكند .-ز

زمانهاي مناسب رساخت دالها ودالهاي دسته بندي شده د، از مصالح  اينده كارفرمانمپيمانكار بايد جهت بازديد  -٣-٢٨

 امكانات الزم را فراهم كند.

روش ومدت آزمايش  ، حد. بطور دلخواه چند واحد دال را براي آزمايش انتخاب خواهد كرد  نماينده كارفرما -٢٩-٣

آزمايش نتايج نامطلوبي بدست دهد چند دال ديگر مورد  انجام پذيرد چنانچه نماينده كارفرمابايد با نظر ورضايت 

كليه واحدهاي دالهاي تحويلي ، چنانچه دسته دوم نيز در آزمايش مردود شناخته شوند . آزمايش قرار خواهدگرفت 

مردود شناخته شده وپيمانكار بايد بهزينه خود آنها را بادالهاي جديد جايگزين سازد.هرگونه تاخيري كه براثر 

يچوجه از مسئوليتهاي پيمانكار درقبال ه دن واحدهاي دال وجايگزيني آنها با واحدهاي جديد صورت گيرد بهردكر

  اتمام كار درمدت معين شده نخواهد كاست.

 عمليات بنائي : -٤

 بنائي با آجر:

درصورتي مجاز ، مي باشدبكاربردن آجرهائي كه ازنظر ابعادوساير مشخصات مطابق با استاندارد هاي ايران ن-١-٤

رسيده باشد آجرهاي غير  نماينده كارفرمااست كه استفاده از آن درنقشه هاپيش بيني شده ونمونه آن به تصويب 

 استاندارد مصرفي بايد شرايط زير را دارا باشد:

ص پخته ويكپارچه وسخت باشد وهرگاه بايك آجر به آجر ديگري ضربه اي وارد آيد صداي مشخ آجر بايد كامالً-الف

 زنگ دارد توليد كند.

  آجربايد داراي مقاومت فشاري مورد نظر باشد.-ب

مت وكيلوگرم برسانتيمتر مربع ومقا١٠٠درهيچ صورت مقاومت فشاري گسيختگي متوسط آجرهاي ماشيني نبايد از

ري ربع كمتر باشد ومقاومت فشامكيلوگرم برسانتيمتر ٨٠ماشيني بتنهايي از  يفشاري گسيختگي هيچيك از آجرها

  كمتر باشد.مربع كيلوگرم برسانتيمتر ٥٠گسيختگي آجر فشاري نبايد 

  . ميزان جذب آب آجر از مقادير تعيين شده نبايد بيشتر باشد -ج
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  وزن آجر تجاوز نمايد.%   ٣٠ب داده نشده باشد اين رقم نبايد از آدرصورتيكه ميزان جذب 

است عالوه بر مشخصات فوق الذكر داراي شكل ورنگي  زمالير استاندارد جهت نماسازي بكار رود غچنانچه آجر-د

  .تصويب نموده باشد  نماينده كارفرماعكس شده ويا نباشد كه در نقشه ها م

  آجربايد در مقابل يخبندان مقاومت كافي داشته باشد.-هـ 

ز خواهد بود نيمه و سه قدي در قسمتهائي كه بكار بردن آجردرست ميسر نيست مجا، استفاده از آجرهاي چهار يك 

پذيرفتن آن نميشود كه تعداد آجرهاي ترك دار كمتر از  عآجر نبايد ترك داشته باشد تركهاي آجردرصورتي مان. 

كل آجر مصرفي باشد آجر نبايد انحنا فرورفتگي وبرآمدگي داشته باشد درصورتيكه در آجر انحنا فرورفتگي   %٢٥

كل آجر مصرفي متجاوز نباشد %   ٢٠بر آنكه اينگونه آجرها از مشروط  ،ميليمتر موجود باشد٥وبرآمدگي كمتر از 

. آجرهاي مي باشدررنگ كه باشد قابل قبول ه قابل قبول خواهند بود آجر (بجز آجرهائي كه درنمامصرف ميشود )به

   بايد ازشده ن نمونه تصويبداشته ونوسان ابعاد آن از ميزان ابعاد را نما بايد تمام صفات مذكوردرمورد آجرمعمولي 

١  ٢ميليمتر براي ضخامت ٣و ميليمتر براي عرض نما بايد  يميليتر براي طول متجاوز باشد تمام آجرها

ك دارباشندبراي مصرف ئويا آلو ترك بردارند كه پس از اين آزمايشئيمدت شش ساعت در آب قرارگيرند وآنها

 شد. دآجركاري غير نماپذيرفته خواه

يكي از صورتهاي بلوكي يا صليبي به يت شود پيوند كليه ديوارها بايد ادرآجرچيني بايد اصول پيوند آجرها رع -٢-٤

تشخيص دهد ميتوان از  نماينده كارفرما(آرماتورويا درموارد استثنائي ديگري كه  اي آجري مسلحباشد براي ديواره

راسته )نيز استفاده نمود.هنگام آجرچيني در قسمتهاي مختلف ساختمان نبايد در حرارت كمتر ، پيوند محلي روش كله 

سانتيگراد انجام شود ديوارهائيكه تازه چيده شده اند بايد با پوشاندن وگرم كردن در مقابل سرما محافظت درجه   +٥از 

رها بايد يك رج در ميان قفل وبست كامل در هررگ داشته باشد بنابراين نبايد ديوار چيني محل تقاطع ديوارردند دگ

انبساط  رزگوشه ها درامتداد قائم متوقف شود هنگاميكه آجر كاري درمجاورت ستون فلزي قرار ميگيرد درصورتيكه د

ديوار يك قطعه اتصال كه نمونه  ويا اتصال مخصوص ديگري در نقشه مشخص نشده باشد بايد حداقل در هر متر ارتفاع

 ايآن در نقشه ها نشان داده شده است بستون جوشكاري شده ودر داخل مالت قرارداده شود.درصورتيكه ديواره

 عهر متر ارتفادر يكديگر ضروري باشد بايد ه آجري در مجاورت كارهاي بتني ويا سنگي قرار گيرد واتصال آنها ب

در كارهاي بتني كار گذاشته  جاد گردد.چنانچه قطعات فلزي طبق نقشه ها قبالًحداقل يك قفل وبست طبق نقشه اي

ميليمتر به بتن از فشنگهاي فوالدي كه با پيستوله داخل بتن ١٠٠×١٠٠×٦نشده باشند بايد براي اتصال ورق آهن 

  باشد. كوبيده ميشوند استفاده نمود حداقل تعداد فشنگ براي كوبيدن ورق آهن در داخل بتن دو عدد مي

نحو ه ده در نقشه ساخته شود دروپنجره ها بايد بـشخص شماغولي وطبق ابعاد ــكليه ديوارها بايد كامال تراز وش-٣-٤
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  ار گذاشته شود.ــــتراز وشاغولي وبا فواصل يكسان از بركارمطابق آنچه كه در نقشه مشخص شده ك كامالً

بايد درزهاي افقي وعمودي آن بند كشي شود براي بند كشي بايد د درصورتيكه سطوح آجر كاري اندود نگرد– ٤-٤

بوسيله ابزاربندكشي مالت را داخل درز  ، مالتها كه به آساني كنده ميشوندو پس از تميزكردن درزها از گرد وغبار 

د طوريكه تماس كامل با آجرحاصل گردد.درصورتيكه نوع مالت در نقشه مشخص نشده باشه فشرده وجابجا ساخت ب

 مصرف شود .٥شماره  طبق جدول١:٤بايد مالت ماسه بادي وسيمان بانسبت حجمي 

آب ، سيمان مورد درباشد كه  بكار ميرود بايد داراي همان مشخصاتي مالتماسه وآبي كه براي ساختن  ،سيمان-٥-٤

  .وماسه درفصل بتن وبتن آرمه گفته شد 

سهولت ه ب به مقدار كافي بنحويكه مخلوط خميري حاصل بمالت ماسه سيمان مخلوطي است از ماسه وسيمان وآ-٦-٤

هائيكه بيش از يك  ز بكار بردن مالتود اقابل بكار بردن باشد مالتهاي ماسه سيمان بايد به اندازه مصرف ساخته ش

ساعت از ساختن آن گذشته باشد خودداري گردد.درصورتيكه نوع مالت ماسه سيمان جهت بنائي داده نشده باشد بايد 

)مقدار مصالح موردنياز براي تهيه يك متر مكعب مالت ٢-٥مصرف گردد.در جدول شماره (  ١:  ٦الت ماسه سيمان م

  وهمچنين مقاومت فشاري ووزن مخصوص مالت ارائه گرديده است.

 ي :زمحوطه سا -٥

 كليات : -٥-١

ور زمان خرد مرست از نوع مخلوط طبيعي شن و ماسه سنگ شكسته ويا سنگهائي كه به ا مصالح قشر زير اساس ممكن

اي شن ريز و درشت وماسه بوده ومقدار كمي نيز ذرات سيليت(الي هشده اند باشد.قسمت اعظم اين مصالح بايد از دانه 

پي محكم ومقاومي را تشكيل شدن دربستر خيابان  هكوبيداز)رس ويا فيلتر بعنوان مواد چسبنده داشته باشد كه پس 

  ميد هد .

  

 دانه بندي:

اسه بدست آمده در نقشه مشخص م چنانچه دانه بندي مصالح قشرزير اساس كه از بستر رودخانه ويا معادن شن و

  باشد .  ٦  ج در جدول شمارهرباشد بايد داراي يكي از دانه بندي هاي مند شدهن
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  ٦جدول شماره 

اندازه الك استاندارد 

  آمريكائي

  درصد رده شده از الك

  نوع ج  نوع ب  نوع الف

  -  ١٠٠  ١٠٠  اينچ ٢

  ١٠٠  ٧٥ – ٩٥  -  اينچ ١

  ٥٠ – ٨٥  ٤٠ – ٧٥  ٣٠ – ٦٥  اينچ 8/3

  ٣٥ – ٦٥  ٣٠ – ٦٠  ٢٠ – ٥٥  ٤نمره 

  ٢٥ – ٥٠  ٣٠ – ٤٥  ١٥ – ٤٠  ١٠نمره 

  ١٥ – ٣٠  ١٥ – ٣٠  ٨ – ٢٠  ٤٠نمره 

  ٥ – ١٥  ٥ – ٢٠  ٢ – ٨  ٢٠٠نمره 

 

تري از آنچه در نقشه و مشخصات ذكر گرديده است باشد ت صورتيكه معدن شن و ماسه داراي دانه هاي شن درش در

ر بوسيله سرند و يا عبور دادن از داخل سنگ شكن ، دانه بندي مناسب را بدست ت بايد با جدا كردن دانه هاي درشت

ز نيست و در چنين مواردي بايد مصالح پخش شده آورد . جدا كردن شنهاي درشت تر از اندازه از سطح خيابان مجا

كه با جدول دانه بندي مطابقت ندارد از سطح خيابان برچيده شده و با مصالح مناسب تعويض گردد . چنانچه مصالح 

  . باشد  ذيلقشر زير اساس از معدن سنگ بدست آمده باشد بايد داراي دانه بندي مطابق جدول 

  ٧جدول شماره 

  درصد رد شده از الك  اندازه الك

  ١٠٠  اينچ  ٢ 2/1

  ٤٠ – ٨٠  ١٠نمره 

  ٥ – ١٥  ١٠٠نمره 

ايد نبايد از معبور مين٢٠٠طوركلي آن قسمت ازمصالح كه از الك نمره به 
3

 بيشتر  ٤٠الك نمره زمقدار رد شده ا2

باشد منحني دانه بندي مصالح بايد عالوه براينكه داخل منحني هاي حد قرار ميگيرد داراي شكل پبوسته بدون شكستگي 
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  .نيز باشد 

 جنس مصالح:

ميليمتري ردنميشود بايد از نوع شكسته سخت طبق آنچه كه در فصل مربوط به شن وماسه گفته ٢از الك  كه شنهائي

مصالحي كه براثر يخزدن وگرم شدن متواليويا مرطوب وخشك شدنهاي متوالي خرد شده ويا ترك بخورد  شد. شده با

  تصويب ناظر رسيده باشد.ه ب منابع تهيه شن وماسه ويا سنگ بايد قبالً ودنبايد بكار برده ش

 :  روش اجرا

است بطور يكنواخت وبدون پستي  متراكم وآماده گرديده مصالح قشر زير اساس بايد برروي قشر زيرين كه كامالً 

وزن ه مناسب ب طك)رسانده وبا غلOPTIMUMحد ( ترينسپس رطوبت مخلوط را به مناسب .پخش گردد ديوبلن

غلطك زني بايد ازلبه  )كوبيده شود.ASSHOآشو(  ١٨٠/  ٥٧ طبق آزمايش تراكم شماره %   ٩٥ تن تا١٠حداقل 

طرف محور خيابان وموازي با آن ادامه يابد وهر بار به اندازه نصف عرض غلطك روي قسمت ه خيابان شروع شده وب

بيشتر طرف قسمتي كه ارتفاع آن ه در پيچها وشيب ها عمل تراكم بايد از قست كم ارتفاع شروع وب. قبل را بپوشاند 

ه غلطك زدن تراكم الزم را بدست تراكم الزم ادامه يابد وچنانچه با ادام حصول است پيش برود غلطك زدن بايد تا

بايد در صورتيكه رطوبت از حد الزم كمتر است با آبپاشي و چنانچه بيشتر است با هوا دادن و كم كردن رطوبت نيابد 

  ١٥و حداكثر   ١٠و غلطك زدن مجدداٌ  تراكم الزم را بدست آورد. ضخامت اليه ها پس از كوبيده شدن بايد حداقل 

امت قشر زيراساس بايد پس از تراكم ، مطابق اندازه داده شده درنقشه ها باشد . كليه نواقص و سانتيمتر باشد . ضخ

پستي و بلنديهائي را كه در ضمن غلطك زدن مشاهده ميشود بايد بوسيله تيغه گريدرويا اضافه يا كم نمودن مصالح 

دتر از حد الزم كه به بستر خيابان نفوذ نمايد مرمت كرد. آبپاشي سطح بايد به اندازه الزم انجام گيرد . از آبپاشي زيا

بايد جلوگيري نمود، سطح تمام شده قشر زير اساس بايد كامالٌ صاف و يكنواخت و مطابق باترازهاي مشخص شده در 

  .نقشه باشد

 كنترل سطح تمام شده :

بين تراز موجود با  متري به عمل خواهد آمد . حداكثر اختالف مجاز ٥كنترل سطح تمام شده بوسيله شمشه هاي 

 ميليمتر مي باشد . ٧ميليمتر و در پروفيل عرض  ١٠ترازي كه در نقشه مشخص شده است در پروفيل طولي 

از انواعي كه در اين مشخصات ذكر شده است باشد بايد طبق نقشه و يا غير : چنانچه قشر زير اساس  ١٧ تبصره

  . دمشخصات مورد نظر اجرا گرد
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 :مصالح -٢-٥

شن دانه بندي براي قشر اساس بايد از نوع سنگ شكسته سخت طبق آنچه در فصل شن و ماسه بيان گرديده  -الف

  تجاوز نمايد . %٥ز ، و تجزيه شده و نرم آن نبايد از درابود و مقدار دانه هاي پهن ، 

  .باشد  ٨دانه بندي شن بايد طبق جدول شماره  -ب

  

  ٨جدول شماره 

  

اندازه الك استاندارد 

  آمريكائي

  درصد رده شده از الك

  نوع ج  نوع ب  نوع الف

  -  ١٠٠  ١٠٠  اينچ ٢

  ١٠٠   ٨٠ – ١٠٠  ٩٠ – ١٠٠  اينچ  ١ 1/2

   ٨٠ – ١٠٠   ٦٠ – ٨٠  ٥٠ – ٨٥  اينچ  4/3

  ٥٥ – ٨٠   ٤٥ – ٦٥  -  اينچ 8/3

   ٤٠ – ٦٠   ٣٠ – ٥٠   ٣٠ – ٤٥  ٤نمره 

   ١٥ – ٣٠   ١٠ – ٣٠   ١٠ – ٢٥   ٣٠نمره 

   ٥ – ١٥  ٥ – ١٥  ٢ – ٩  ٢٠٠نمره 

 

رد مي شود نبايد بيش از  ٢٠٠بخشي از مصالح كه از الك نمره
3

  باشد . ٤٠مقدار رد شده از الك نمره 2

رد نمي شوند بايد از دانه هاي سخت و بادوام سنگ شكسته بوده و بر اثر يخ زدن و  ١٠شن هاييكه از الك نمره  -ج

و خشك نمودنهاي متوالي ترك نخورد . منابع تهيه سنگ شكسته بايد قبالً به تصويب ناظر گرم كردن و يا مرطوب 

  رسيده باشد .
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 روش اجرا :

مصالح قشر اساس بر روي قشر زير اساس كه كامالً متراكم و آماده گرديده است به طور يكنواخت و بدون پستي و 

  بلندي پخش

به دو صورت  سمي گردد، قشر اسا ذكر گرديده اجرااسا قشر زير اسروش اجرا  بندمي گردد و به طريقي كه در  

  اجرا مي شود 

 اجراي قشر اساس يا ماكادام :-الف

ماكادام بايد از شكستن سنگهاي سخت و با دوام تهيه شده و كامالً تميز باشد و مقدار دانه هاي پهن ، دراز و قابل تجزيه 

براي پر كردن حفره .باشد  ٩.دانه بندي ماكادام بايد طبق جدول شماره تجاوز كند  %٥و نرم موجود در آن نبايد از 

 تمطابق ١٠هاي بين سنگها بايد از دانه هاي ريز حاصل از شكستن سنگ كه با دانه بندي مندرج در جدول شماره 

  .نمايد استفاده نمود

  

  ٩جدول شماره 

اندازه الك استاندارد 

  آمريكائي

  درصد رده شده از الك

  نوع ب  الفنوع 

  -  ١٠٠  اينچ ٣

  ١٠٠  ٩٠ – ١٠٠  اينچ  ١ 1/2

   ٩٥ – ١٠٠   ٣٥ – ٧٠  اينچ  ٢

   ٣٥ – ٧٠   ٠ – ١٥  اينچ ١ 1/2

   -   ٠ – ٥  اينچ  4/3

   ٠ – ٥   -  اينچ  2/1
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  ١٠جدول شماره 

  درصد رد شده از الك  اندازه الك استاندارد آمريكائي

  ١٠٠  اينچ 8/3

  ٨٥ – ١٠٠  ٤نمره 

  ١٠ – ٣٠  ١٠٠نمره 

 

روش اجرا بدين ترتيب است كه قشري از ماكادام را به طور يكنواخت بر روي سطح آماده شده زير اساس كه به تاييد 

مي شود تا سطح صاف و  ك زدهطتن غل ١٢-١٠رسيده باشد پخش نموده و با غلطك فوالدي به وزن  نماينده كارفرما

سنگ بر روي سطح متراكم پخش و آن را خيس نموده و با غلطك متراكمي ايجاد گردد .سپس قشر نازكي از خرده 

مي شود تا ذرات سنگ بداخل قشر اساس فرو رفته و حفره ها را پر نمايد .اين عمل بايد تا حصول  ويبره مناسب كوبيده

تر باشد ميليم ١٥٠سطح كامالً متراكم و يكنواخت و بدون خلل و فرج ادامه يابد . چنانچه ضخامت قشر اساس بيش از 

حداقل  وميليمتر  ١٥٠اجراي كار بايد در بيش از يك مرحله انجام گيرد .ضخامت اليه ها بايد تقريباً مساوي و حداكثر 

برابر اندازه بزرگترين سنگ باشد . هر قشر بايد قبل از رختن قشر بعد توام با خرده سنگ ريز كوبيده و متراكم  ٥/١

با هم ريخته و كوبيده شود بايد قبالً به نسبتهاي الزم كه پس از كوبيدن حداكثر  گردد .چنانچه ماكادام و سنگ ريزه ها

تراكم را ايجاد نمايد با هم مخلوط گرديده و آب به اندازه اي اضافه شود كه مخلوط يكنواختي به دست آيد . سپس 

تراكم نمود هنگام پخش مك مناسب ميليمتر تجاوز ننمايد با غلط ١٥٠بايد آنرا در اليه هايي كه پس از كوبيده شدن از 

كردن و غلطك زدن بايد دقت كافي در كنترل رطوبت به عمل آيد كه مخلوط يكنواختي خود را از دست ندهد . از 

آب به قشرهاي زير مي شود بايد خودداري كرد .تراكم قشر  ذآبپاشي بيش از حد الزم كه سبب جداشدن دانه ها و نفو

  صد (آشو) باشد .اساس نبايد كمتر از صد در 

 ب) اجراي قشر اساس با مخلوط طبيعي :

مصالح مخلوط طبيعي جهت قشر اساس بايد از بستر رودخانه تهيه و مطابق با نقشه و مشخصات باشد و حداقل 

از دانه ها به وسيله سنگ شكن شكسته شده باشد .روش اجراي كار نيز مطابق آنچه در مورد قشر زير اساس  %٢٥

  بايد صد در صد باشد . %٩٥مي باشد با اين تفاوت كه حداقل تراكم به جاي  بيان شده بود
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  فصل شانزدهم

  

  

  مرمت و تميز كردن محوطه عمليات

  

  

  صفحه  عنوان  

  ٢١٢  مرمت و تميز كردن محوطه عمليات   
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  مرمت و تميز كردن محوطه عمليات 

ست شرايط مندرج در ماده  پس از اتمام عمليات اجراي پروژه ، پيمانكار موظف ا شرايط عمومي  ٤٦عالوه بر رعايت 

  پيمان اقدامات ذيل را بعمل آورد:

سير خط لوله به نحوي كه امكان جاري –١ سيل ها در محل تقاطع با م شاورزي و م سي كانالهاي آب ك سا سازي ا باز

سر بوده كه آب در محل  صل از بارندگي در محلهاي مذكور مي شاورزي و آب حا تقاطع راكد بماند و آب بودن آب ك

  ساكن نباشد.

  ترميم راه هاي روستايي در محل تقاطع مسير خط لوله با جاده هاي مزبور و عبور لوله از زير جاده هاي مذكور  –٢

يان) افراد حقيقي و حقوقي  -٣ ها ، اموال (عرصــــه و اع هايي از زمين ـــمت يه در آردن قس لت اول حا به    بازســــازي و 

  ط ماشين آالت پيمانكار در زمان اجراء تخريب شده و يا صدمه ديده است.در طرفين مسير كه توس

درصد جاده در طرفين گرده ماهي،  ٥/١مرمت گرده ماهي روي لوله، تسطيح و رگالژ و بازسازي شيب عرضي  -٤

رفين ايجاد كانيو در منتهي اليه طرفين مسير جهت هدايت آبهاي سطحي حاصل از بازندگي به نقاط در خط القعر ط

  مسير.

جمع آوري لوله هاي باقي مانده و ســاير اجناس و ضــايعات مربوطه از ســراســر مســير خطوط لوله و حمل آنها به  –٥

  كارگاه 

ارائه نقشه و اخذ تائيديه كارفرما و اجراي ديوار حائل بتني يا سنگي با ابعاد مناسب در محل تقاطع مسير خط لوله  -٦

ترانشه در مسير حادث شده و در اثر شيب تند آن و طي مدت اجراي عمليات   ايجاد  با آبراهه هاي فصلي كه در اثر

مواردي  پيمان ديوار حائل براي چنين  و در اسناد  باشد   سطح عرضي حريم اختصاصي شده باعث شستشوي  پيمان 

  پيش بيني نشده باشد.

همچنين انتقال تجهيزات و ماشين آالت پيمانكار پس از تحويل موقت ، برچيدن كارگاه و بازسازي محل كارگاه و  -٧

  به خارج از كارگاه با كسب اجازه از كارفرما يا نماينده او بالمانع خواهد بود.

چنانچه در مدت نگهداري پروژه خاك روي خط لوله شسته شود پيمانكار موظف است نسبت به ترميم آن اقدام   -٨

  نمايد.
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  فصل هفدهم
  

  

  

  محيط زيستبهداشت ايمني و 

  

  

  

به پيمانكاران  HSEپيمانكاران موظفند كليه عمليات مرتبط با اين فصل را  براساس آخرين ويرايش دستورالعمل 

  رعايت نمايند. HSE-IN-102(0)-89شماره 
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