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 .است شده هیته وابسته یفرع یها شرکت و رانیا گاز یمل شرکت در یخصوص ۀاستفاد منظور به دستورالعمل/استاندارد نیا

 از یاختصررراصررر یازهاین مورد در و( IPS) نفت وزارت یاسرررتانداردها از یعموم یازهاین مورد در رانیا گاز یمل شررررکت

 .کندمی استفاده( IGS) خود یاختصاص یاستانداردها

ستانداردها ستاندارد، یتخصص یهاتهیکم نظارت با( IGS) رانیا گاز یمل شرکت یا  بخش مشاوران و کارشناسان از متشکل ا

 .رسندیم بیتصو به( رانیا گاز یمل شرکت رهیمد ئتیه منتحب) استاندارد یشورا توسط و شودمی هیته مختلف یها

ستانداردها متن میتنظ در ص یفن اطالعات معتبر، یعلم ۀشد شناخته منابع ۀهم از ،(IGS) یا ص  گاز عیصنا به مربوط یتخ

صات ا،یدن شخ سان یها تجاربه و ها پژوهش جهینت از زین و یجهان معتبر سازندگان داتیتول یفن م شنا سب بر یداخل کار  ح

 توجه مورد زین یداخل زارندگان یها تیقابل ،یمل داتیتول از شتریب چه هر از استفاده منظور به نیهمچن. شودمی استفاده مورد

 .ردیگیم قرار

 کاربران نیبنابرا. شودمی یرسان روز به و یبازنگر زودتر، ضرورت، صورت در ای و بار کی سال 5 هر متوسط طور به استانداردها

 .دهند قرار استفاده مورد را نگارش نیآخر شهیهم دیبا

 مربوطه استانداد د،ییتأ از پس و گرفت خواهد قرار یبررس و استقبال مورد استانداردها مورد در اصالح شنهادیپ ای و نظر هرگونه

 .شد خواهد یبازنگر زین

 

 یعموم فیتعار

 :شودمی استفاده ریز اصطالحات و فیتعار از( IGS) یاستانداردها متن در

 .باشدمی وابسته یفرع یها شرکت ای و "رانیا گاز یمل شرکت" منظور،( : COMPANY) "شرکت"

 .است شده متعهد شرکت به نسبت که شودمی گفته یا هییمؤس ای فرد به( : SUPPLIER/VENDOR) "فروشنده"

 .باشدمی وابسته یفرع یها شرکت ای و "رانیا گاز یمل شرکت" منظور،( : PURCHASER) "داریخر"

"SHALL" :باشد یاجبار نظر مورد ۀخواست انجام که شودمی برده کار به یموارد در. 

"SHOULD" :باشد یاریاخت حال نیع در و یحیترج نظر مورد ۀخواست انجام که شودمی برده کار به یموارد در. 

"MAY" :باشدمی رفتهیپذ زین بحث مورد شکل به کار انجام که شودمی برده کار به یموارد در. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 ( igs@nigc.ir( ، آدرس الکترونیکی )  http://igs.nigc.irآدرس اینترنتی ) 
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 مقدمه :-1

شمارمی رود.بنابراین الزم بی تردیدخطوط لوله انتقال گاز از  شمند ملی به  سرمایه های ارز شور واز صادی ک شریانهای مهم اقت

است در صیانت از آن کلیه مجموعه های کارفرمائی ، پیمانکاری و بهره برداری احساس مسئولیت نموده وبرای طراحی ، اجراء 

برترین اسررتانداردها و دسررتورالعمل ها وازکارآمدترین و نظارت در سرراخت و نیز نگهداری از آن از پیشرررفته ترین فنهوریها، معت

نیروی انسررانی اسررتفاده نمایند . همچنین رعایت ضرروابط ایمنی، بهداشررت و محیط زیسررت باید همواره مد نظر ودر سرررلوحه 

 توجهات همه مسئولین و دست اندرکاران احداث و بهره برداری ازتاسیسات صنایع گازقرارداشته باشد.

ضرروابط کیفی وانجام الزامات اسررتانداردها و دسررتورالعمل های اجرائی مندری در این کتابچه آن گاه دو چندان اهمیت رعایت 

خواهد شد که بیاد آوریم این مجموعه عظیم ازسرمایه کشوراز نظرها پنهان و در زیرزمین دفن می گرددو در صورت کوچکترین 

ست جریان ا ستانداردهاممکن ا سانی غفلت در رعایت کیفیت وا صادی و ان سرمایه ها و منابع اقت شور را دچار مخاطره و  نرژی ک

سئولیت   ستردگی کاروم ضوع پیمان را با توجه به گ ست پیمانکاران هزینه های عملیات مو سازد .بنابراین الزم ا مملکت را نابود 

شین آالت و کاال وتجهیزات مورد نیاز مطابق با دستورالعمل ها ی مورد نظر و هزینه های تامین و بکارگیری نیروی انسانی و ما

 را در پیشنهاد قیمت خود منظور نماید.

حاوی مشخصات فنی ساختمان خطوط لوله انتقال ) فشار قوی ( گاز  شامل هفده فصل  جلددوم پيماناین کتابچه به عنوان 

گرفته شده و جهت احداث و بهره می باشد . کلیه فصول هفده گانه باید به صورت یک مجموعه واحد و مکمل یکدیگر در نظر 

 برداری خطوط لوله فشار قوی انتقال گاز مورد استفاده قرار گیرد.

 

 الزامات  -2

رعایت و اجرای سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ، مجوز ورود به عملیات احداث و اجرای خطوط انتقال  -الف

ست اندرکار اجرای پ شد لذا پیمانکاران د ستم مدیریت گاز می با سی خود را با در نظر گرفتن الزامات مدیریت  HSEروژه باید 

HSE  کارفرما تدوین و جهت بررسی و تائید آن به همراه پیشنهادات فنی با رعایت ملحوظات و تاثیرات مالی آن یا هزینه های

 الزم موضوع پیمان ارائه نمایند.

ستانداردها و دستورالعمل های مندری  پیشنهاد فنی و مالی پیمانکار باید براساس رعایت-ب  و الزامات کلیه مشخصات فنی ، ا

 در فصول هفده گانه این کتابچه و ضوابط و مستندات مرتبط با هر فصل و موضوع در نظر گرفته شود .

رالعمل پیمانکار موظف است نظر شفاف و مکتوب کارفرما را در مواردیکه روش های مختلفی برای اجرای کار در این دستو -ی

دری و در مدارک مناقصه مشخص نگردیده در مراحل انجام استعالم دریافت و پیشنهاد خود را به صورت کتبی در مقابل 

 درخواست معین ارائه نماید.

ز پس از امضاء قرارداد ا با این دید که پیمانکار اشراف کامل به این مجموعه و مفاد پیمان را دارد و در صورت بروز هر گونه ابهام

طرف پیمانکار، تامین اجناس و یا نحوه اجرای فعالیت ها براساس نظر نماینده کارفرما بوده و در چنین مواردی ، پیمانکار بدون 

 دریافت هزینه اضافی موظف به رعایت دستورات کتبی نماینده کارفرما خواهد بود.

شد ، آن فعالیت به صورت پیشنهاد و  در صورت لزوم انجام فعالیتی که در مدارک مناقصه پیمان ) جلد اول(-د ذکر نگردیده با

 مکتوب به نماینده کارفرما ارائه گردد تا با روش توافق ومرضی الطرفین موضوع حل و فصل گردد .
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روشهای اجرایی مورد نیاز از قبیل روشهای "مطابق برنامه زمان بندی"پیمانکار باید در طول اجرای پروژه و زمانهای مناسب -هر

صله زمانی مناسب جهت تواتر جوشکا ستاتیک ، آزمون پوشش عایق و روش تزریق گاز ، و همچنین فا ری، روش آزمون هیدروا

 عملیات اجرایی را پیشنهاد وبه نماینده کارفرما ارائه و پس از اخذتاییدیه کارفرما اجرانماید.

ت ، ماشین آالت و منابع انسانی برای اجرای کامل و پیمانکار باید دارای کلیه امکانات تخصصی در زمینه های ادوات، تاسیسا-و

صلی و جانبی آن  سات ا سی شار قوی و کلیه ادوات و تا ضوع پروژه و احداث و راه اندازی خطوط لوله انتقال گاز ف بدون نقص مو

 باشد و از این رو پس از عقد قرارداد ادعای هیچگونه عجز و غبن کمبودی از پیمانکار پذیرفته نخواهد شد.

 تعاریف : -3

ستفاده و  شار قوی ، جلد دوم پیمانها تعاریف مفهومی ذیل مورد ا ساختمان خطوط لوله انتقال گاز ف در کتابچه مشخصات فنی 

 استناد قرار گرفته است.

ست  و اجرای عملیات موضوع پیمان كارفرما: شرکت ملی گاز ایران که یک طرف امضاء کننده پیمان ا ست از  کارفرما عبارت ا

به پیمانکار واگذار می نماید. جانشرینان و یا نمایندگان کارفرما در چارچوب مفاد پیمان در حکم کارفرما محسروب میشروند. را 

به  "شرروند توسررط شرررکت ملی گاز ایران کتبا جانشررینان کارفرما )اعم از شررخص حقیقی یا حقوقی ( که جایگزین کارفرما می

 پیمانکار  ابالغ می گردد.

ضاء کننده پیمان بوده و اجرای تعهدات موضوع پیمان را  :عبارتپيمانكار شخصی حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر ام ست از  ا

 . بعهده گرفته است

ضوع پیمان و امور نماینده كارفرما سن اجرای عملیات مو ست اعم از حقیقی یا حقوقی که به منظور نظارت بر ح صی ا شخ  :

 کارفرما تعیین می گردد. مربوط به آن طبق شرایط خصوصی پیمان از طرف

:مسیر خط لوله به معبری اطالق می شود که شامل حریم اختصاصی و محدوده عملیات ساختمانی ) براساس  مسير خط لوله

باشدو عملیات اجرایی مربوطه براساس مدارک و نقشه های مندری در پیمان و مطابق مقررات حریم شرکت ملی گاز ( می

 ابچه در آن انجام می پذیرد.مشخصات قید شده در این کت

از حریم اختصاصی ودرطرفین مسیر خط لوله اطالق می شود که به منظور  بیش : به محدوده ایمحدوده عمليات ساختماني

متناسب با بافت منطقه ) کوهستانی، تپه ماهور (و قطر لوله، و فاصله مجاز برای ریختن  (R.O.W)احداث حریم اختصاصی 

 اث حریم اختصاصی  تحصیل می گردد .خاکهای حاصل از احد

صي صا سطح زمین به عرض ، طول و عمق الزم که به منظور تأمین نیازهای اجرایی و  :(R.O.W)حریم اخت ست از  نواری ا

 .عملیاتی خطوط لوله گاز توسط شرکت تحصیل می گردد . عرض این نوار متناسب با قطر لوله تعین می شود

صی :حریم  صا شکل ساختار حریم اخت صی ) صا ستفاده قرار می 1-3اخت ( جهت عملیات اجرا ، بهره برداری و تعمیرات مورد ا

گیرد و به دو قسمت ذیل تقسیم می شود . هر گونه دخل و تصرف و انتفاع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی 

 و قبلی شرکت در این حریم ممنوع است .

د ، جابجایی و عملیات ماشین آالت و ابزار اجرا و نگهداری خط انتقال گاز بوده و به :این قسمت محل تردنوار ) باند ( فعال

 (مورد استفاده قرار می گیرد . R.O.Wعنوان جاده سرویس حریم اختصاصی)
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:این قسرررمت در زمان اجرا و تعمیرات به عنوان محل ریختن خاک حاصرررل از حفاری کانال و عملیات نوار ) باند ( غير فعال

 مورد استفاده قرار می گیرد . مشابه

: در زمان اجرای خط انتقال گاز ، زمین مورد نیاز جهت ریختن خاک حاصل از مسیر سازی در طرفین حریم اختصاصی تبصره

 با توجه به شرایط و ساختار مسیر و نیاز عملیات اجرایی ، تحصیل و مورد استفاده قرار    می گیرد .  

متر که برای دسترسی به حریم اختصاصی از جاده های اصلی و یا محل  5عرض حداکثر  :مسیری است بهراههاي دسترسي

:معبری است  جاده سرویسهای خاص، و همچنین دسترسی به نقاط صعب العبور که در طول مسیر خط لوله احداث می شود.

در زمان بهره برداری احداث می متر که به منظور تردد تجهیزات و ماشین آالت  5در داخل حریم اختصاصی به عرض حداکثر 

 ای احداث گردد که قابلیت تردد با خودروی دو دیفرانسیل در چهار فصل را دارا باشد .شود و بایدبگونه

ضي صيل ارا :خرید یا تملک زمینهای مورد نیاز جهت اجرای پروژه خط لوله گاز اعم از محدوده عملیات سرراختمانی خط  تح

 ر بین راهی و سایر تاسیسات در حریم خط لوله می باشد.لوله و محدوده ایستگاههای شی

 استانداردها و مراجع : -4

ستانداردهای ذیل، مورد  شارقوی( جلد دوم پیمانها ا ساختمان خطوط لوله انتقال گاز ) ف صات فنی  شخ در مجموعه کتابچه م

 گردد .استفاده قرار گرفته اند، که جزء الینفک این مشخصات و قرارداد پروژه تلقی می 

 

ستانداردهاي فوق الذكر باهماهنگي وتایيد كارفرما بال مانع  ستاندارد هاي چاپ جدیدتر بجاي ا ستفاده از  ا نكته: ا

 . 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. 

Factory made wrought butt welding 

fittings 

2007 Edition ANSI/ASME B 16.9 4. 

Specification for pipeline valves 

 

2012 Edition API 6 D 6. 

Welding of pipeline and related  

Acilities 

 

2013  Edition API 1104 7. 

Specification for high test wrought 

butt welding fittings 

2004 Edition MSS- SP75 8. 

Pipeline flanges 2010  Edition MSS-SP44 9. 

Specification for low alloy steel 

electrodes for shielded metal arc 

welding 

2006 Edition AWS A5.5 10. 
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Petroleum and natural gas industries , 

external coating for buried pipeline 

transportation system 

2014Edition ISO  21809-2 11. 

Preparation of steel substrates 

application or paints and related 

products – specification for metallic 

blast – cleaning abrasive 

1997 Edition ISO 11124 (1-4) 12. 

 

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 13. 

Preparation of Steel Substrates Before 

Application of Paints and Related 

Products - Tests for the Assessment – 

Part 9: Field Method for the 

Conductometric Determination 

1998 Edition ISO 8502-9 14. 

 

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 15. 

Code of practice for pipelines – steel 

pipelines on land 

2015Edition BS 8010-1 16. 

Pipeline transportation systems 

 

2009 Edition ISO 13623 17. 

Anchor flange standard 1388Edition IGS – M-PL – 027 18. 

 

Hot Applied Modified Bituminous 

Tape for the Corrosion Protection of 

Field Joints and Repair 
 

1393Edition IGS-M-TP-014-8 19. 

3-Layer Polyethylene Coating 

System 

2016  Edition IGS-C-TP-010(1) 20. 

External Liquid Polyurethane  

Coating for Rehabilitation and Repair 

of Buried Steel Pipelines , Coating of 

Field joints , Buried Steel Pipings and 

New Coating of Valves 

1394Edition IGS-C-TP-020(2) 21. 

Modified bitumen enamel coating 

system for line pipe 

1391  Edition IGS-M-TP-016 22. 
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High temp.  heat shrinkable sleeve for 

service temp.  up to 800C 

2016  Edition IGS-M-TP-014-3(2) 23. 

Heat shrinkable sleeve sys. Service  

temp up to 600C 

2016  Edition IGS-M-TP-014-6(1) 24. 

Heat shrinkable sleeve for temp up to 

500C 

2016  Edition IGS-M-TP-014-7(1) 25. 

Polymer bitumen membrane 1378 Edition IGS-M-TP-014-2-A 26. 

3 ply co –extruded plastic tape field 

joint and rehabilitation of steel pipe 

line 

1387 Edition IGS-M-TP-014-2-C 27. 

Hand applied tape (hot) 1389 Edition IGS-M-TP-014-5 28. 

 .1393Edition IGS-C-SF-015(4) 29 مقررات حريم خطوط لوله گاز در ايران

Cold-Applied Outer-Layer Tape for 

Buried Steel Pipelines 

1388Edition IGS-M-TP-025 30. 

External Dual Layer Fusion  

Bonded Epoxy Coating for Line Pipe 

1391 Edition IGS-M-TP-026 31. 

External Liquid Epoxy Coating for 

Rehabilitation and Repair of Buried 

Steel Pipelines, Bends, Field 

Joints,Valves and Fittings 

 

1392Edition IGS-M-TP-027 32. 

Insolating joint specification 

 

2017 Edition IGS – M-PL – 006(3) 33. 

Code of Practice for Purging of Gas 

Pipelines – Part 1 : Transmission 

Pipeline 

1390Edition IGS-C-PL-013-1(0) 34. 

SMLS/HFW Carbon Steel Pipes, 

Grade B, Sizes : 1/2 to 4 inch 

1392 Edition IGS-M-PL-001-1(0) 38. 

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) 39. 

Loading/Handeling and Storage of 

externally coated pipes 

1392Edition IGS-C-PL-001-1(0) 40. 

Hand-applied petrolatum tape and 

primer 

1386Edition IPS-M-TP-317 41. 

Welding of transportation pipeline 1386 Edition IPS-C-PI-270 42. 

Onshore of transportation pipeline 1386 Edition IPS-E-PI-140 43. 

Test method for indication oil of 

water in compressed air . 

2012Edition ASTM D 4285 44. 
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Field measurement of surface profile 

of abrasive blast – cleaned steel 

surfaces using a replica tape 

 

2002 Edition NACE 0287 45. 

Standard Practice-Pipeline External 

Corrosion Direct Assessment 

Methodology 

2010 Edition NACE SP 0502 46. 
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 اجراي مسير خط لوله
 

 پیاده کردن مسیر  -1

شه های  ساس نق شروع عملیات اجرائی برا ضی و  صیل ارا سیرخط لوله برای انجام تح صیلی) طراحی 1/10000م ( R&Pتف

انجام و  1/2000پروژه موضررروع پیمان توسرررط پیمانکار عالمت گذاری و تثبیت می گرددو بدنبال برداشرررت اولیه با مقیاس 

شروع عملیات اجرایی به تائید نماینده کارفرما میپروفیل ضی مورد نیاز تهیه و برای  شنهاد پیمانکار های عر صورت پی سد.در ر

 به دلیل برخورد با موانع اجرائی موارد ذیل باید رعایت گردد: مبنی بر تغییر مسیر در نقشه های اولیه

 نقشه تغییر مسیر باید جهت تائید نماینده کارفرما توسط پیمانکار تهیه و ارائه گردد. -1

 گردد.گذاری میمحل دقیق تغییر مسیر بوسیله نقشه بردار پیمانکار عالمت -2

 به نماینده کارفرما ارائه گردد. از طرف پیمانکار نقشه برداری و کتباً اقتصادی ( تغییر مسیر –دالیل توجیهی )فنی  -3

صلی کلیه اطالعات الزم )اعم از طول ، حجم عملیات خاکی، طبقه -4 سیر ا شنهادی و م سیر پی بندی خاک و هزینه اجرای م

 ها با ارائه گزارش(جهت تصمیم گیری نماینده کارفرما باید ارائه گردد.طبق نقشه

 ورت تائید تغییر مسیر توسط نماینده کارفرما هیچگونه تغییرات دیگری از سوی پیمانکار مجازنمی باشد.درص -5

 روشهای اجرائی عملیات مختلف در مسیر  خط لوله  -2

پیمانکار موظف اسررت در اجرای کلیه عملیات مختلف پیمان بهترین روشررهای اجرائی منطبق با نقشرره ها و دسررتورالعمل های 

شد را انتخاب نموده و مطابق  مندری در ست با شت ، ایمنی و محیط زی مدارک پیمان که متضمن رعایت کلیه نکات فنی ، بهدا

مفاد پیمان به کار برد.درموارد برخورد با موانع آشررکار و یا تاسرریسررات زیرزمینی پیمانکار باید براسرراس نقشرره های مندری در 

استاندارد شرکت گاز منضم به پیمان ) پس از تائید نماینده کارفرما (عمل  هایمدارک پیمان و درصورت عدم وجود طبق نقشه

نماید.درصررورت برخورد با هرگونه موانع زیرزمینی و یا مسررتحدثات جدید در حریم ایمنی خط لوله  که در نقشرره های اولیه 

شود و ق سط پیمانکار به نماینده کارفرما اطالع داده  شخص نگردیده مراتب باید تو سیر م شه م بل از انجام هرگونه عملیاتی ، نق

 های کارگاهی نحوه عبور خط لوله از مانع مزبور ، جهت اخذ تائیدیه نماینده کارفرما تهیه و ارائه گردد.

محور خط لوله در زمان اجرای مسیرپیمانکار موظف است در زمان اجرای مسیر خط لوله با توجه به محور لوله زوایای : تبصره

ها قرار گیرد همچنین نباید محور مسیر لوله در بینی نموده به نحوی که کانال خط لوله در کنار ترانشها پیشافقی و عمودی ر

 طول کمتر از دو کیلومتر جابجا گردد.

 حریم اختصاصی در مناطق تپه ماهور و کوهستانی -3

صی ) صا سمتی از محدوده عمل R.O.Wحریم اخت ستانی به ق ساختمانی گفته می( در مناطق تپه ماهور و کوه شود که  یات 

 نماید. پیمانکار آن را تسطیح نموده و اماده حفر کانال ، لوله گذاری و تردد ماشین آالت وتجهیزات پروژه می

 حریم اختصاصی در مناطق دشت و مسطح -4

عملیات محدوده  و همواره برابر با عرض (درمناطق دشررت و مسررطح متناسررب با قطر لولهR.O.Wعرض حریم اختصرراصرری)

ست عملیات مختلف اجرایی خود را در این عرض انجام  ساختمانی می ضی گردد و پیمانکار موظف ا صیل ارا شد که باید تح با

 باشد( دهد.)عرض حریم اختصاصی مطابق مفاد مندری در مقررات حریم شرکت ملی گاز ایران می
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صره  صی در موارد برخورد با مناطق –1تب صا سنگی( و زمینعرض حریم اخت ستانی ) شیب طولی جنگلی)باغها( و کوه های با 

پذیرد مطابق مقررات حریم شرکت ملی گاز ایران درصد( که انجام عملیات ساختمانی و نصب به سختی صورت می 15)بیش از 

 خواهد بود و خاکهای مازاد  حاصل از حفر کانال باید به خاری از حریم اختصاصی حمل گردد.

اه و به هرعلتی با تائید نماینده کارفرما به عرضی بیش از حریم  اختصاصی نیاز باشد آن اراضی تحصیل خواهد هرگ -2تبصره 

 شد.

 حریم عمليات ساختماني در مناطق تپه ماهوري و كوهستاني-5

نظر گرفتن منظور دسررتیابی به عرض مورد نیاز )متناسررب با قطر لوله( با در ه ای اسررت در طول مسرریر خط لوله که بمحدوده

شه صی جهت حفظ و پایداری آنها در دوره اجرا ، بهرهشیب تران صا برداری و تأمین ایمنی الزم احداث ها در دو طرف حریم اخت

باشد گردد. بدیهی است عرض حریم اختصاصی در این مناطق همواره کمتر از عرض محدوده عملیات ساختمانی میو ایجاد می

 باید  تحصیل اراضی گردد. نیو عرض محدوده عملیا ت ساختما

صره :  ست تب سب با جنس زمین پیمانکار موظف ا ستانی و متنا شه ها در مناطق تپه ماهوری و کوه شیب تران جهت پایداری 

 مورد نیاز برابر روش مورد تایید نماینده کارفرما اقدام نماید. (BERMS)های نسبت به احداث برم

 راههاي دسترسي  -6

رومی مطابق مقررات برای رسیدن به محد رای عم وده عملیات ساختمانی و انتقال ماشین آالت و سایر تجهیزات باید از جاده ه

شد می تواند  شین آالت خود هر جا که الزم با سهولت کارخودویا انتقال تجهیزات وما ستفاده گردد.پیمانکار برای  شور ا جاری ک

به عنوان راه دسترسی با هزینه خود ایجاد نمایدچنانچه بعضی از این  موقتاً راههررائی از جاده های عمومی به  حریم اختصاصی

در زمان  راههای دسترسی در آینده مورد نیاز بهره برداری باشد ،  در صورت تائید نماینده کارفرما مبنی بر استفاده از این راهها

اینصورت تحصیل اراضی آن راهها بعهده و ودر غیر  بهره برداری، تحصیل اراضی راههای مذکور توسط کارفرماصورت می پذیرد

سناد پیمان باید توسط هزینه پیمانکار می شرایط مندری در ا صورت پیش بینی و با  سترسی در موارد زیر و در  شد.راههای د با

 پیمانکار احداث گردیده و تحویل کارفرما شود. 

 ا رودخانره هاو راه آهن و بزرگ راهها. راه دسترسی از جاده های عمومی به طرفین تقاطع حریم اختصاصی ب  -الف

ست و دو )  -ب  شیب بیش از بی ستررررانی با  صی در زمینهای کوه صا سی حتی االمکان در مجاورت حریم اخت ستر ( 22راه د

 درصد. 

 راه دسترسی) کوتاهترین مسیر( از جاده های عمومی به شیرهای بین راهی و دیگر تاسیسات شرکت ملی گازاست وقابل -ی 

رات راههای دسترسی آن است که با مصالح زمین محل خود احداث و پس از ترد  ر د با ماشین دو دیفرانسیل می باشد. مشخص

تسررطیح و کثرت تردد ایجاد می گردند و در محلهائی که زمین آنها باتالقی یا زمین پودری می باشررد باید با مصررالحی از قبیل 

 دددر چهار فصل با ماشین دو دیفرانسیل میسرباشد. مخلوط یا شن به طوری احداث گردد که امکان تر

 تسطيح  -7

حریم اختصاصی پس از تحصیل اراضی در اختیار پیمانکار گذاشته می شودوباید با ماشین آالت مربوطه خاکبرداری و تسطیح 

گردیده و درختهررا گردد بطوریکه خاک نباتی برداشته شده و با هماهنگی سازمانهای ذیربط در صورت وجود گیاه بوته کنی 
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قطع و ریشه کنی شروند. این حریم نباید از زمین های مجاور گودتر شود به طوریکه آب باران در آن جمع شده و مانع تردد 

 گردد . نحوه انتقال و دپوی خاکهای حاصل از خاکبرداری و تسطیح در اسناد پیمان مشخص می گردد .

کشاورزی را که ضمن عملیات تسطیح و احداث مسیر تخرریبمی گردند بازسازی و پیمانکار موظف است مسیررهرای آب -1-7

 لوله گذاری نماید بطوریکه آب کشرراورزی و تردد ماشین آالت ضمرن اجررای پروژه و پس ازآن نیز برقرار باشد.

فاد فصررل چهار این رعایت مسررنگینیاز به اسررتفاده از مواد منفجره جهت احداث حریم اختصرراصرری درمناطق درصررورت-2-7

 مشخصات و سایر مقررات مربوطه از سوی پیمانکار الزامی میباشد. 

سات زیرزمینی از قبیل خطوط انتقال گاز،نفت ، آب -3-7 سی ست اقدامات الزم به منظور حفظ و نگهداری تأ پیمانکار موظف ا

سنگین ( که در محدوده عم شین آالت  سطیح و عبور ما شته  و با خط انتقال ،برق و مخابرات ) قبل از ت ساختمانیقرار دا لیات 

 گاز تالقی دارد را بعمل آورد .

پیمانکار موظف است سطح حریم اختصاصی را چنان تسطیح نماید که حفاری کانال و لوله گذاری در آن با توجه به -4-7

 مشخصات مربوطه امکان پذیر باشد.

 می باشد. %(   22حداکثر شیب طولی حریم اختصاصی بیست و دو )-5-7

را مشخص گردیده است حریماختصاصیدر قطعات حداکثر  -6-7 رد که در نقشه ه ر در محلهای کوهستانی و نواحی با شیب تن

 احداث می گردد، در این صورت پیمانکار موظف است :  %30( متری با شیب 500پانصد )

 %(احداث نماید.  22در مجرراورت محدوده عملیات ساختمانیراههای دستررسی باشیب طولی حداکثرر  ) -الف

 مسیر راههای دسترسی بند فوق را قبل از احداث به تائید نماینده کارفرما برساند.–ب 

 در اینگونه موارد راههای دسترسی مذکور به منزله جاده سرویس می باشد.  -3تبصره

ها در طرفین ی عرض محدوده عملیات ساختمانی باید به نحوی انجام گیرد که شیب های مقطعی حاصله از ترانشهخاکبردار

 محدوده عملیات ساختمانی با توجه به جنس زمینبه شیب تثبیتی خاک و یا سنگ درمحل مورد اجرا برسد 

( شیب عرضی %5/1داقل یک و نیم درصد )باید چنان تسطیح شود که از محور لوله به طرفین ح سطح حریم اختصاصی-8-7

 داشته باشد.

لوله در حریم اختصاصی موجود باشد پیمانکار ابتدا سطح عررض اضافه به حریم هرگاه خط لوله احداثی دومین خط -9-7

در اختصاصی خط لوله موجود را تسطیح نموده و برای انجام عملیات اجرائی از جاده سرویس موجود استفاده خواهد نمود. 

اینگونه موارد پیمانکارموظف اسرت کلیه تدابیر ایمنی الزم رابه عمل آورد، و به هیچ عنوان ماشین آالت سنگین ساختمانی خود 

را از روی خط لوله موجود عبور ندهد. پیمانکار مسئول هرگونه خسارات احتمالی از این بابت می باشد. پس از پایان عملیات باید 

 ابق مشخصات مربوط به آن بازسازی نماید. جاده سرویس قبلی را مط

باشد شیب عرضی باند آن به طرف خط لوله موجود  اختصاصی هرگاه خط لوله احداثی دومین خط لوله در سطح حریم-10-7

ریزی و در یک طرف مخلوط خواهد بود بطوریکه شیب عرضی دو خط لوله )قدیم وجدید( در حد واسط حریم اختصاصی

شده در حریم اختصاصی قرار گرفته که موجب تخریب آن نگردد و در اولین تقاطع با آبروهای موجود به سمت ریزی( انجام )شن

 القعر دره هدایت گردد.خط

حریم اختصاصی نباید با خاکهای حاصله از خاکبرداری به منظور رعایت شیب طولی و یا عرضی پر گردد و به عبارت -11-7

 صورت زمین طبیعی  باشد .دیگر کل مسیر اختصاصی باید  به 
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كوتاه شدن وریدي به منظور كاهش حجم عمليات خاكبرداري ياحداث مسير با استفاده از سازه ژئوگانتخاب تبصره: 

با  تعيين ضرورت استفاده از سازه مذكوراز طریق در نظر گرفتن مالحظات فني ، ایمني و  توسط طراح پروژه  مسير

نماینده یا در صورت تایيد كارفرما ب روش برتر نسبت به روش هاي مرسوم و زیست محيطي و اقتصادي جهت انتخا

 .امكان پذیر است فصل سيزدهم 11 پيوستطبق  اوقانوني 

پیمانکار موظف است پس از اتمام عملیات ساختمانی باند فعال و غیر فعال حریم اختصاصی را تسطیح )گرید( نموده و  -12-7

 ید.شیب مناسب به طرفین ایجاد نما

 جاده سرویس -8

در جهت خاری باند فعال و شیب طولی متناسب با  %5/1متر با شیب عرضی  5معبری است در داخل حریم اختصاصیبه عرض 

آالت و تجهیزات مجاز حریم اختصاصی خط لوله و در یکی از طرفین خط لوله واقع می گردد. این معبر در اثر تردد ماشین شیب

ه در سطح حریم اختصاصی فشرده شده به طوریکه پس از اتمام پروژه پیمانکار باید  معبر فوق اجرای عملیات مختلف پروژ

تسطیح نماید. در محلهایی که جنس زمین معبر مناسب نبوده و یا از نروع پودری و یا باتالقی می باشد آن قسمت از "رامجددا

ها تالقی دارد باید سطح جاده های فصلی و یا رودخانهراههمعبر باید با مصالح مناسب ساخته شود و در محلهائی که معبر باآب

نما( و یا با اجرای مجرای ها سنگ فرش گردد )آبفصلی یا رودخانه سرویسبه منظور تردد در چهار فصل تا کنار دیواره آبراهه

گردد پیمانکار که ترانشه احداث میها  بتونی )کالورت( امکان تردد فراهم گردد. در محل تقاطع مسیر خط لوله با اینگونه آبراهه

های مناسب هدایت گردد و امکان تردد چهار فصل ها را بنحوی احداث کند که به سمت دره و یا محلموظف است مسیر آبراهه

 توسط خودروی دو دیفرانسیل را  فراهم نماید.

یا پل بصورتی که امکان عبور از رودخانه/  به منظور استفاده از مصالح مناسب در جاده سرویس و یا احداث سنگ فرش :4تبصره

مسیل از طریق جاده سرویس امکان پذیر باشد الزمست نوع مصالح و نحوه اجرا مطابق نقشه ها و مدارک مندری در اسناد پیمان 

 صورت پذیرد.
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 حمل و نقل -1

تمامی موارد مرتبط به بارگیری ، جابجایی و انبارش لوله ها با پوشرررش خارجی مطابق باالزامات و شررررایط دسرررتورالعمل 1-1

 انجام خواهد گرفت.IGS-C-PL-001(0)بارگیری،جابجایی و انبارش لوله ها با پوشش خارجی به شماره

باید در هنگام حمل بطور  موقت طبق دستورالعمل کارخانه پوشش  پوشانیده FBEلوله های عایق شده بادر صورت لزوم -2-1

 .شده تا  ازعدم آسیب دیدن عایق اطمینان حاصل گردد

ست -2 ستورالعمل پيو سيزدهم(  10تهيه ،انبارش و نگهداري كاالها در انبار هاي موقت پروژه ها  طبق د صل  )ف

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

قبل از  دپیمانکار موظف اسرررت انبارهای مورد احتیای و متناسرررب با اجناس مختلف پروژه را احداث نماید. این انبارها بای-1-2

ه بودن انبارها می حمل و نگهداری مصررالح منوط به آمادقرار گیرد. شررروع  نماینده کارفرما حمل مصررالح مورد بازدید و تائید 

 باشد. 

رای فصلی قرار نگرفته و ز -2-2 رر مسیل یا آبهر مین انبار لوله ها باید حتی االمکان در مجاورت راههای عمومی بوده و در مسی

 باتالقی نباشد. 

رز تحت درزهای طولی لوله باید به طریقی قرار گیرند که محل دی بدون پوشرررش، در موقع حمل و انبار نمودن لوله ها-3-2

درجه با قائم تشرررکیل دهد. در هیچ حالتی درز طولی لوله نباید در تماس با لوله  45حداقل تنش قرار گرفته و زاویه ای حدود 

 مجاور باشد. 

آنها را با جعبه های مربوطرررره روی تراورس چوبی قرار داده و به  بایدبرای انبار کردن اتصاالت و شیرآالت در فضای باز  -4-2

 زنت یا پالستیک پوشیده شود. وسیله بر

 پروژه که قابل پوشاندن در مقابل نفوذ آب و باران نباشد، باید در انبارهای محصور و سرپوشیده انبار گردند .سایر اجناس -5-2

رده -6-2 راس نظر نماین ررای پروژه بر اس ر ران اج ری که در زم راده تشخیص داده می شود در یک کارفرما اجناس غیرقابل استف

 وروی آنها علت عدم استفاده با رنگ با دوام نوشته شود. بار مازاد نگهداری شوندان

شده به طوری که  نگهداری  ندارد مربوط به آناو طبق دستورالعمل سازنده کاال یا است روش مناسبدبه لیه اجناس بایک -7-2

شده تحت کنترل خود را رؤیت،قابل  ست همواره اطالعات روزمره از اجناس انبار  شند. پیمانکار موظف ا شمارش با سی و  بازر

سالمت آنهاگواهیهمراه  شد. این نامه  شته با شده در اختیار دا ستفاده خاری یا وارد  با تاریخ و آمار و محلی که اجناس جهت ا

 در دسترس قرار گیرند.  کارفرمادرخواست نماینده  آمار و مدارک باید کامالً واضح بوده و در صورت

صورتی -8-2 شوند به   سازنده نگهداری  ستورالعمل  شیده مطابق د سرپو شک و  سب و خ  کهنوارهای عایقی باید در محل منا

 متر از سطح زمین قرار گیرند و هیچگونه ابزارآالت دیگری بر روی آنها قرار داده نشود. 5/1حداکثر 

ری و انبار کردن کاالها باید مطابق دسرتورالعمل سرازنده کاال و در موارد ذیربط مطابق با برگه اطالعات ایمنی نحوه نگهدا-9-2

(M S D S) ...  ( کاالی مربوطه ا نجام پذیرد از قبیل : ) درجه حرارت محل ، شررررایط جوی ، شررررایط نگهداری کاال و 

ستفاده در پ-10-2 شیرها باید تا زمان ا شیروتوسط پیمانکار حفظدر پوش طرفین  صورتیکه  روژه در محل خود روی  شود.)در 

شیرهای وارد به کارگاه درپوش نداشته باشد پیمانکار موظف است با پالستیک، طرفین ورودی شیر را پوشش دهد به نحوی که 

 از ورود گرد و غبار و آب بداخل شیر جلوگیری بعمل آید(.
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، اتصاالت و فلنج ها که دارای لبه ماشین کاری شده می باشند باید به گونه ای باشد که نگهداری و انبارکردن شیر آالت  -11-2

هیچگونه تماس با زمین و یا سایر مصالح نداشته باشد. نگهداری این گونه مصالح باید در محل سرپوشیده و مناسب باشد و از 

 ایدبا پالستیک و یا تخته سه الیی محافظت گردد.های ماشین کاری شده بتماس با سطح زمین جلوگیری بعمل آیدضمناً لبه

انبار نمودن و نگهداری بشکه های روغن ، گریس ، متانول و مواد شیمیایی براساس ضوابط منعکس در شرایط خصوصی  -12-2

 خواهد بود .
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 حفر كانال-1

 پیمانکار موظف است کلیه ماشین آالت مورد نیاز حفاری را در اختیار داشته باشد. -1

سمت از عرض  دپیمانکار بای -2 صی محور خط لوله را در آن ق صا شه کهحریم اخت ساس نق شت اولیه   1/2000هایبرا در بردا

گچ ریزی نماید. نقطه شروع عملیات حفاری به پیشنهاد پیمانکار و تائید دو طرف کانال رااحیاء نموده و است را نظر گرفته شده 

 تعیین خواهد شد.نماینده کارفرما 

سنگی عبور نماید حفاری آن با تائید نماینده کارفرما با انفجار و در صورت وجود مناطق  از زمینهررایدرصورتیکه کانال  -3

 و رعایت کلیه نکات ایمنی صورت می پذیرد.پذیر با چکش هیدرولیکی مسکونی یا تأسیسات آسیب

( سررانتیمتر و حداقل عمق کانال در زمینهای 40برابر قطر لوله به عالوه چهل )در حالت کلی و عمومی حداقل عرض کانال  -4

 مختلف به شرح ذیل می باشد.

 (سانتیمتر130) سیقطر لوله به عالوه یکصد ومسطحدر زمینهای  -الف

 ( سانتیمتر 110قطر لوله به عالوه یکصد و ده )په ماهوری منطقه تزمینهای  -ب  

 ( سانتیمتر80قطر لوله به عالوه هشتاد )سنگی سخت )انفجاری( کوهستانیمناطق –ی 

 با تائید کارفرمامیزان حفاری بیشرررتری را ایجاب نماید پیمانکاردر برخی مناطق نیاز به چنانچه عملیات لوله گذاری :1تبصرررره

رموظف به انجام آن می باشد. بدیهی است ابع ، کانالهای آب اد کانال در محل تقاطع ها از قبیل جاده ها، رودخانه ها، راه آهن ر

 و غیره طبق نقشه های ارائه شده خواهد بود. ، لوله های آب ، گاز ، نفت 

زمینهای سنگی /کوهستانی )که در طول دوره : در صورت تایید طراح و دری در مدارک پیمان حد اقل عرض کانال در 5تبصره

 100بهر برداری عملیات  حفاری برای تعمیرات پوشش خطوط لوله گاز دار ریسک باالیی خواهد داشت( برابر  قطر لوله بعالوه 

 سانتی متر در نظر گرفته می شود.

 .است کانال کف کانال،عرض منظورازعرض-3تبصره

 . است کانال دوطرف زمین سطح رقوم ومتوسط کانال کف بین ارتفاع کانال،اختالف منظورازعمق: 6تبصره

ره در وسط  دکانال بای -5 رول و روی بالشتک های ساخته شده از خاک نرم در بستر چنان حفر گردد که همواره امکان استقرار ل

 گردد میسر باشد.وارد  بدون آن که تنشی به لولرهکانال 

سیر خط لوله از زمینها -6 ست عبور کند. با تالقی  یهرگاه م سطح آب زیرزمینی در آنها باال حفر کانال در و یا زمین هایی که 

آن عملیات لوله گذاری شروع گردد. در اینگونه موارد همواره باید حفر پس از بالفاصله به نحوی انجام گیرد که  داین زمینها بای

ست ها،  سائل و لوازم نگهداری دیوارهای کانال از قبیل ب و غیره آماده بوده و پمپ های لجن کش و آب حائل ها، کفراژ  کلیه و

 که در زمان احتیای از آنها استفاده گردد. 

های آب های زیرزمینی از پمپ های مکنده اسررتفاده نماید الزم اسررت آب درصررورتی که پیمانکار بخواهد جهت کاهش سررطح 

صله  شده را حداقل در فا ست 50تخلیه  صی و نیز محلی که از نظر زی صا شد وبه  متری حریم اخت شته با شکلی ندا محیطی م

 زمینهای کشاورزی لطمه ای وارد ننماید انتقال دهد.
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به صورت عملیات حفر چاله های آزمایشی  دوانع زیرزمینی برخورد نماید بایشهرها به مریم ال در حررچنانچه مسیر کان -7

تأسیسات زیرزمینی انجام گیرد تا در ضمن عملیات حفاری کانال خساراتی به و شناسائی عمق دفن جهت تعیین مسیر دستی 

 تأسیسات وارد نگردد. 

 کار موظف به حفر چاله های آزمایشی هرگاه ضمن حفر کانال به موانع غیرقابل عبور برخورد شود پیمان -8

 می باشد.  نماینده کارفرماتائید با به منظور تعیین مسیر مناسب و قابل عبور 

پرداخت گردد، به طوری که عاری از هرگونه سنگ، کلوخ، ریشۀ درختان یا هر  دکانال جداره و کف آن می بای حفرپس از  -9

 زائد باشد.  یگونه ش

خاکی، جاده های خاکی، فاضالبها و غیره ابعاد و وضعیت و یر آبروها، جویبارها، مسیل ها، کانال های بتنی در تقاطع هائی نظ -10

و پس از عبور لوله تقاطع های مذکور به صورت  قرارداد باشددر مطابق نقشه های تیپ و یا استانداردهای ذکر شده  دکانال بای

ها را حفاری و پر نماید.سپس اطمینان از سهولت حفاری کانال این  تقاطع جهت "اولیه خود برگردد.پیمانکار موظف است قبال

 گذاری مجددا عملیات  حفاری و پرکردن را تکرار  نماید. لوله در  زمان

به حدی باشد که لولۀ گاز از زیر لولۀ موجود با فاصله  ددر محل تقاطع لوله گاز با لوله های زیرزمینی، عمق کانال احداثی بای-11

بیش در مواردی که لولۀ موجود در عمق  سانتیمتر باشد.90نباید کمتر از عبور نماید این فاصله  مطابق با نقشه های پیمانی ا

عبور لولۀ گاز از روی لولۀ موجود امکان پذیر  نماینده کارفرماقرار گرفته باشد با تائید قطر لوله جدید سانتی متر به عالوه  180از 

مطابق در این تقاطع را بنماید پیمانکار فوالدی  درخواست غالف گذاری بتنی یاکارفرما  نمایندهمی باشد. در هر حال چنانچه 

 ملزم به اجرای آن خواهد بود. مفاد پیمان 

بعد از معمول در آن مسیر شرایط متناسب با  دها و ترافیک بایدر تقاطع کانال با هر نوع مسیر به منظور عدم قطع جریان آب-12

گذرگاه موقت به هر نحوی که جریان آب و عبور و مرور را به طور ایمن امکان پذیر سازد تعبیه اخذ مجوز از سازمان ذیربط ، 

 گردد. 

ئم خطر چراغهای راهنما و غیره استفاده به منظور حفظ امنیت عابران در موقع حفر کانال از کلیۀ عالئم راهنمایی مانند عال-13

توسط  دمی گردد کانال حفر شده در ساعات شبانه روز بای تعیینکارفرما ایندۀ رررد که توسط نمرررگردد. در مناطق پر رفت و آم

ن اجرای کار این تقاطع ها باید در اسرع وقت و در حداقل زمان ممکحصارهای مناسب و چراغهای راهنمائی حفاظت گردد. 

 انجام شود .

فاصله مابین حفاری کانال نگهداری کانال حفاری شده تا زمان استقرار لوله و خاکریزی روی آن به عهدۀ پیمانکار می باشد. -14

 نامه پروژه)کلوز کانال روباز( تطابق داشته باشد.باید با مقادیر مندری در بیمهریزی لوله گذاری و خاکو لوله

تائید نماینده کارفرماجهت کاهش حجم عملیات طبیعی حفر گردد و چنانچه به درخواست پیمانکار و  در زمین دکانال بای-15

با احداث دیوار حائل و خاکریزی ایجاد شده باشد به هیچ عنوان کانال لوله گذاری  حریم اختصاصیبخشی از عرض خاکبرداری

حفر خواهد شد که  حریم اختصاصیر بخشی از عرض بلکه کانال د ،حفر گردد حریم اختصاصیدر این بخش از عرض  دنبای

 زمین طبیعی باشد.

 به شرح زیر است :  TIE  INابعاد کانال در محل جوشکاری  -16

 طول : حداقل پنج متر 

 اینچ و کمتر قطر لوله بعالوه دو متر. 20های با قطر عرض : حداقل سه برابر قطر لوله و برای لوله
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 لولهمتر زیر  7/0عمق : حداقل 

هایی که عرض مسیر کاهش یافته است، کل خاک پیمانکار موظف استدر زمان حفاری کانال در مناطق کوهستانی یا محل -17

گذاری جهت پر کردن کانال  ناشی از حفر کانال را  به خاری مسیرو محل های  بدون معارض و منع قانونی منتقل و پس از لوله

 مجددا به محل پروژه حمل نماید.
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 ریسه كردن-1

منظور از ریسه کردن عبارت است از چیدن شاخه های لوله در طول مسیر در کنار کانال با حفظ فاصله مناسبی از آن ) -1-1

شه های  ضخامتی که در نق ست .  (R&P)حداقل یک متر ( با توجه به  شخص گردیده ا سطیح م سه کردن لوله ها پس از ت ری

 گردید.و حفر کانال انجام خواهد ( R.O.Wحریم اختصاصی )

قبل از شروع ریسه کردن لوله ها نسبت به انجام بندهای ذیل اقدام و تائیدیه آن را جهت انجام پیمانکار موظف است  -2-1

 عملیات ریسه از نماینده کارفرما دریافت نماید.

شش لوله و کیلومتر ارائه جدول مربوط به ریسه کردن لوله ها که در آن طول هر قطعه به تفکیک ضخامت و گرید و نوع پو–الف 

 ( مشخص گردیده باشد. R&Pمحل ریسه ، مطابق با نقشه های مسیر) 

ساخت بالشتک از خاک نرم یا سرند شده در کنار وبه موازات کانال حفاری شده باید مطابق فصل سوم و به تعداد اشاره شده  -ب

ش مناسب و گونی به عنوان بالشتک لوله ها استفاده گردد.در با توجه به سایز لوله ها انجام شود . و یا اینکه با چوب های چهار ترا

هانباید سانتی متر باشد بالشتک 30هر صورت فاصله سطح زمین تا زیر لوله پس از استقرار لوله بر روی بالشتک نباید کمتر از 

 در اثر بارندگی شسته شود و یا به پوشش خارجی لوله ها بچسبد.

ر می تواند ریسه نماید با توجه به برنامۀ زمانبندی و امکانات اجرائی بسته به اینکه لوله با عایق طول لوله هائی که پیمانکا-3-1

 تعیین شده است.  هکارگاهی یا بدون عایق باشد در دستورالعملهای مربوط

قرارگیرد که  شود(صورتی بر روی بالشتکهای مناسب )حد اقل هر شاخه لوله بر روی دو بالشتک قرار داده لوله ها باید به -4-1

لوله ها در .در زمانهای  جوشکاری،رادیوگرافی ،عایقکاری و تا قبل از لوله گذاری بر روی بالشتک های تعبیه شده ثابت بمانند

و ورود به مسیر  دمانع عبور و مرور اشخاص پیاده و یا ترافیک موتوری نباشها به نحوی قرار می گیرند که محل تقاطع با جاده

مشخص می کنند باید محل عبور باز نگهداشته شود.بدیهی  کارفرما نماینده هائیکه محلهمچنین در یز ممکن باشد. خط لوله ن

 های مربوط به این قسمت در محل مناسبی در مجاورت محل مصرف نگهداری خواهد شد. است که لوله

 خم كاري-2

سائل اندازه گیری دقیق، -1-2 ست کلیۀ ابزار، و صص مورد نیاز خم کاری پیمانکار موظف ا سانی متخ شین آالت و نیروی ان ما

شته باشد. نماینده کارفرماتائید رطبق لوله ها را ب بدیهی است زوایای خم افقی و که قادر به انجام صحیح کار باشد در اختیار دا

 برداری انجام شده از موقعیت مورد نظر صورت پذیرد.عمودی باید براساس نقشه

با انحنای ضررمن رعایت نقشرره اسررتاندارد مربوطه و برداشررت اولیه از محل مورد نظربه ترتیبی خم گردند که د لوله ها بای-2-2

شه برداری گردیده کانال افقی و عمودی  صفحۀ قائم( در خطوط لوله که نق شته و کلیۀ خمهای محدب و مقعر )در  مطابقت دا

سط و در کف کانال  شد که لوله کامالً در و شود به عالوه  یکنواختو وزن آن به طور ار گیردقرباید آنچنان با به کف کانال وارد 

 رعایت عمق معین خاکریز روی لوله ها الزامی می باشد. 

کاهش قطر و یا بیضوی شدن سطح خم کاری موکداً باید به طور سرد، یکنواخت و بدون کشیدگی و چروک خوردگی و یا -3-2

شه  صلۀ  دشود. کلیۀ خمها بایانجام مقطع و مطابق زاویه مندری در نق شعاع ممکن انجام گرفته و هیچ خمی در فا با بزرگترین 

 مجاز نمی باشد.(MITER)بر فارسی  ساخت خم به روشمتری سر لوله مجاز نمی باشد.  2کمتر از 

 یداری آنها بادر صورتیکه لوله های تحویلی به پیمانکار دارای پوشش عایق شده در کارخانۀ سازندۀ لوله باشد جهت خم ک-4-2

 که آسیبی به پوشش لوله وارد نگردد. از ماشین آالت و روشهای مناسب استفاده گردد



)3(100-LP-C-IGS      9139 دیماه  

 

 

24 

 

 

( 3-2)بند  رعایت فاصررله از سررر لوله طبق با و  هر طول معادل قطر لوله ءدرجه به ازا 5/1حداکثر درجۀ خمش لوله ها -5-2

ضمناً شود ضی در مرکز خمش نبایلوقطر داخلی پس از اتمام خم کاری حداقل  انجام می  صد  5/97از  دله ها در مقطع عر در

در  که با مشخصات مذکور تهیه گردیده به راحتی از داخل لولۀ خم شده عبور نماید. صفحه اندازهو  قطرداخلی لوله کمتر باشد

 ای استفاده شود. صورت نیاز به زوایای خم بیش از حد مجاز ، باید  از خم کارخانه

درجه  15به گونه ای انجام گیرد که درز طولی آنها در محور خنثای خمش لوله بوده و یا حداکثر  دها بای خم کاری لوله-6-2

برابر ضخامت  10با آن اختالف داشته باشد در هر صورت فاصلۀ بین درز طولی دو لولۀ مجاور در موقع جوشکاری نباید کمتر از 

 .لوله باشد 

 .در غالف بتنی یا فلزی در تقاطع ها قرار می گیرند مجاز نمی باشد ایجاد هرگونه خم روی لوله هائیکه-7-2

 تعویض گردد.  شودقسمتی از لوله که بر خالف مشخصات مشروحه فوق خم گردیده و غیرقابل مصرف تشخیص داده باید -8-2
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 كلیات -1

مشخصات جوشکاری منعکس در این بخش شامل روشهای جوشکاری ، عملیات جوشکاری لوله ها و اتصاالت ، ابزار و دستگاهها 

 ، اجناس جوشکاری و نیروی انسانی متخصص می باشد.

ساس برا (WPS)کلیه روشهای جوشکاری لوله ها و اتصاالت ، شیرها و اتصاالت نهایی طبق روشهای مخصوص -1-1

، توسط پیمانکار ارائه و به تائید مقدماتی نماینده کارفرما می رسد تائید نهایی API 1104و ASME B 31.8 استانداردهای  

)پشتیبانی کننده( ، توسط نماینده کارفرما اعالم می گردد. روشهای جوشکاری تهیه PQRروش مذکور پس از انجام آزمایش 

تایید رسیده باشد در صورت در برداشتن الزامات خط لوله جدید میتواند مورد استفاده به  PQRشده قبلی پیمانکار که با 

از آن روش، تصویب مجدد (ESSENTIALVARIABLE)قرارگیرد.برای تغییرات در روش جوشکاری یا هر متغیرضروری

جدید  PQRانجام آزمایش آن الزامی است . در صورتیکه این تغییر در متغیرهای ضروری باشد، تصویب مجدد روش نیازمند 

 خواهد بود .

با ارائه معرفی نامه بازدید نموده  کارفرما مجاز خواهند بود در تمام اوقات از کارگاه و دفتر فنی پروژهHSEبازرسان فنی و  -2-1

) PQRو به تمام اطالعات مربوط به جوشکاری ، رادیوگرافی ، روش جوشکاری مشروحه در این مشخصات و نتایج آزمایشات 

که در کارگاه باید نگهداری شوند ( دسترسی داشته باشد . بدیهی است معرفی بازرسان فنی کارفرما پیشاپیش توسط مجریان 

 به دستگاه نظارت صورت می گیرد.

یا  GMAW (یا جوش با دستگاه اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک(SMAW)دار جوشکاری قوسی دستی با الکترود پوشش -3-1

FCAWده از سیم جوش ( و استفا(WIRE) یا سیم جوش توپودری(FLUX CORE ) . انجام می شود 

 استفاده از سایر روشهای جوشکاری منوط به ارائه جزئیات کامل روش توسط پیمانکار و تائید نماینده کارفرما می باشد. -4-1

گیریو تجهیزات بازرسی جوش، گیره های داخلی یا خارجی میزان کننده دستگاههای جوشکاری ، لوازم آزمایشو اندازه-5-1

و دیگر  (BEVELING)و پخ زدن لوله  ( CUTTING)، دستگاههای برش  (LINE – UP CLAMPS)سرلوله 

 در وضعیت مناسب نگهداری شوند.ISO 17662دارد دستگاهها باید از نوع مورد تائید نماینده کارفرما بوده و طبق استان

گیره های میزان کننده سر لوله باید طوری باشند که پارگی ، خراش یا فرورفتگی در سطح داخلی یا خارجی لوله ایجاد نکرده و 

 یا اینکه موجب تراشیدن بدنه لوله نگردد .

جوش داد . برای  (BUTT WELD)ر یا سرباال به صورت اینچ و بیشتر را می توان با روش سرازی 2لوله های با قطر  -6-1

 FILLETبوده و با روش  SOCKETاینچ و کمتر توصیه می گردد که اتصاالت ، زانو ، سه راه ، تبدیل و... از نوع  5/1قطرهای 

WELD . جوش شوند 

ش باد شدید، جوشکاری مجاز نمی باشد درجه سانتی گراد و یا در هوای برفی ، بارانی و یا در هنگام وز 5در دمای کمتر از -7-1

 ، مگر با ایجاد شرایط مناسب مانند چادر و یا بادگیر مخصوص جوشکاری که به تائید نماینده کارفرما رسیده باشد.

 قبل از تائید نهایی روش جوشکاری ، شروع عملیات جوشکاری به هیچ وجه مجاز نمی باشد. -8-1

جوشکاری، مجهز به نقاب صورت، تجهیزات تنفسی مناسب ، دستکش و لباس کار مناسب کلیه جوشکاران با توجه به نوع  -9-1

 باشند.
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 -های اسکلتیهای بدنی نامناسب و در نتیجه آسیببا توجه به ماهیت عملیات جوشکاری که فرد را در معرض وضعیت -10-1

ای الزم را در مورد وضعیت بدنی ارگونومیک ست مسئول بهداشت صنعتی پیمانکار آموزشها دهد الزمعضالنی خطرناک قرار می

 به جوشکاران ارائه دهد.

ستخدام یا  -11-1 شغلی بدو ا ست معاینات  ضروری ا شوند و  سب انتخاب  سالمتی منا ضعیت  شکاری افرادی با و برای کار جو

 ای بر سالمتی فرد بویژه سالمتی دستگاه تنفس وی صحه بگذارد.دوره

نامه حفاظت در برابر پرتوسرررازمان انرژی اتمی برای جلوگیری از تمهیدات خاص مطابق با آئیندر عملیات پرتونگاری،  -12-1

 مواجهه فرد با پرتوهای یونساز در نظر گرفته شود.

 جوشكاران و كاربران و ارزیابي آنها  -2

مایش جوشررر -1-2 ید در آز با ند  کار شرررو که در نظر اسرررت در پروژه مشرررغول  کاربرانی  یا  کاران  یه جوشررر  کاری کل

ستاندارد  ساس ا صالح یا نماینده کارفرما API 1104یا کاربری برا سط مراجع ذی مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از تائید و  تو

صدور کارت از طریق مراجع مورد تائیدیا نمایندهکارفرما  ست  شت . بدیهی ا شکاری در پروژه خواهند دا ارائه کارت ، مجوز جو

ها و تجهیزات مورد نیاز آزمایش از جمله آزمایشررات مخرب به هزینه و توسررط پیمانکار، نمونهسررازی صررورت می پذیرد.آماده

 گردد.بینی و انجام میپیش

عالمت گذاری جوشها بایستی با گچ یا رنگ مخصوص انجام شده و هر جوشکار باید شماره ای را که هنگام آزمایش برای  -2-2

سمتی از جوش ست ، مجاور ق شده ا ستا  او تعیین  شت کند . در این را شده در ربع باالی لوله یاددا سیله خود او انجام  که به و

 مجاز است(. RAPID TAGاستفاده از سمبه های فوالدی مجاز نمی باشد )استفاده از 

ستفاده قرار گیرد. چنانچه فرد ج وشکار اگر جوشکار به هر دلیل کار را ترک کند، شماره او نباید توسط جوشکار دیگری مورد ا

به هر دلیل بیشتر از شش ماه جوشکاری ننماید، الزم است به منظور جوشکاریمجدداً در آزمونشرکت نموده و در صورت قبولی 

، شررماره جدیدی به او داده خواهد شررد .جوشررکارانی که در پروژه های مشررابه)از نظر الزامات اسررتاندارد( آزمون ومورد تایید 

ماه از تاریخ آزمون آنها نگذشررته باشررد میتوانند مورد اسررتفاده قرارگیرند.برای روشررهای 6از قرارگرفته اند در صررورتیکه بیش 

جوشررکاری با دسررتگاههای جوش اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک الزم اسررت کاربران این دسررتگاهها مورد ارزیابی قرار گرفته و در 

ند. چنانچه به هر دلیل کاربری به مدت یکسال صورت موفقیت،کارت مخصوص کاربری دستگاههای جوشکاری را دریافت نمای

با این دسررتگاهها کار ننماید ، بایدبرای شررروع به کار مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.همچنین کلیه موارد فوق برای کاربرانی که 

 در پروژه هایی با شرایط مشابه مشغول بکار می گردند قابل اعمال می باشد.

شکاران  -3-2 شکاری قبل از آزمایش جو شهای جو صحت روش یا رو سیده  (WPS)یا کاربران باید  به تائید نماینده کارفرما ر

انجام شده و بررسی و تایید  آن به تشخیص نماینده کارفرما به صورت چشمی  ، مخربیا WPSباشد آزمایش جوشکار براساس 

 تعیین خواهد شد.  1104APIپرتو نگاری مطابق استاندارد

سی مادامیکه تغییر -4-2 سا ست ،  (ESSENTIAL VARIABLES)ی تحت عنوان متغیرهای ا شده ا در روش ایجاد ن

نیاز به تجدید آزمون جوشکاران یا کاربران نمی باشد در صورت انجام تغییر اساسی در روش جوشکاری ، جوشکاران یا کاربران 

 مجدداً مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

تعیین و "API 1104"برای آزمایشات مخرببراساس استاندارد ( COUPONS)یاز محل برش و تعداد قطعات مورد ن -5-2

 . توسط پیمانکار آماده خواهد شد
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جوشکاران و کاربران فقط می توانند در حد و موقعیتی که براساس روش مورد تایید مجاز تشخیص داده شده اند ، فعالیت -6-2

 نمایند .

 تعیین می نماید.API 1104ون جوشکاران و محدوده پذیرش را استانداردهای جوشکاری برای انجام آزمموقعیت -7-2

 الكترودها و سيم جوش هاي جوشكاري  -3

شکاری -1-3 سیم (WPS)در هر روش جو ستی ( یا  شکاری د ستی نوع الکترود ) برای روش جو شکاری بای جوش ) برای جو

 اتوماتیک و نیمه اتوماتیک( مشخص گردد .

باالتر یا حداقل مساوی (UTS)نهایی فلز جوش "استحکام کششی"جوش باید بنحوی انتخاب گردد که الکترود یا سیم  -2-3

ها با نهائی لوله مصرررفی باشررد.در روش جوشررکاری دسررتی از الکترودهای مخصرروص جوشررکاری لوله"اسررتحکام کشررشرری"

 -P2 ( AWSکم هیدروژنو جوشررکاری لوله به اتصررال )به غیر از پاس ریشرره( از الکترود P1 (AWS- EXX10)اندیس

EXX18) . استفاده می شود 

ضخامت جداره آن دارد که می توان از الکترودهای با  -3-3 ستگی به قطر لوله و  صوص ب انتخاب قطر الکترود در هر مورد به خ

32قطر 

3

8و  

1

32و 

5

16و یا 

3

 اینچ به تناسب استفاده نمود . 

شوند الکترودها باید  سته و غیر قابل نفوذ رطوبت نگهداری  سالم در ب صلی  ستی در قوطی های ا ستفاده بای الکترودها تا زمان ا

شدند باید از رطوبت و  صلی خاری  سازنده انبار و نگهداری گردند و پس از آنکه از قوطی های ا صیه های  صراً بر طبق تو منح

مه به پوشش آنها جلوگیری گردیده و در صورت نیاز در گرمکن نگهداری شوند . الکترودهایی که از نظر ظاهری صدمه و یا صد

 اندمردود شناخته شده و باید از کارگاه بیرون برده شوند.رطوبت دیده

وصرریه های سررازنده انتخاب قطرسرریم جوش وگازمصرررفی درروشررهای اتوماتیک ونیمه اتوماتیک براسرراس اسررتانداردوت-4-3

 انجام میشود.(WPS)دستگاههای جوش اتوماتیک و روشهای جوشکاری تائید شده 

 آماده نمودن لبه لوله ها براي جوشكاري  -4

وضررعیت لبه کلیه لوله ها باید قبل از جوشررکاری مورد بازرسرری چشررمی قرار گرفته و عیوبی که ممکن اسررت به کیفیت  -1-4

صدمه بزند طبق  شکاری  سام خارجی جو شاخه باید از اج صحیح گردد . کلیه پخ ها و لبه های  هر  شده ت ستورالعمل تائید  د

عاری شده  تا موجب اختالل در امر جوشکاری نشود.روش تمیز کاری می تواند با کمک برس دستی یا برقی ، سنگ جت و یا 

 تمیز گردد . سوهان کاری دستی انجام شده و کلیه پخ ها و لبه ها تا حد براق شدن فلز

شد ، باید-2-4 شکاری قابل قبولی روی آن امکان پذیر نبا ست که جو صدمه دیده ا لبه لوله را با  چنانچه لبه لوله به اندازه ای 

 دستگاه برش بریده و پخ زده شود .

سررتی از اقالم از نوشررته شررودو پس از تهیه لی "مردود "بر روی کلیه اقالم مردود باید به طور واضررح با رنگ قرمز کلمه  -3-4

شت  شوند . اقالم مردود باید به نحوی عالمت گذاری گردد که امکان برگ سبی انبار  محوطه کارگاه خاری گردیده و در محل منا

 و استفاده مجدد به هیچ وجه میسر نگردد .

 پخ زدن سر لوله  -5

ون کمک دستگاه مجاز نمی باشد . کلیه پخ برش و پخ زدن لوله ها با مشعل اکسی استیلن/ گاز مایع بصورت  دستی و بد-1-5

 , PIPE COLD CUTTER , FACING)های کارگاهی را می تواند با اسرررتفاده از هر یک از ماشرررین های پخ زنی
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BEVELLING MACHINE) شده در محل کار با  انجام گردد صال.مطابقت پخ آماده  شده در روش  طرح ات شان داده  ن

با مشعل اکسی استیلن استفاده شود پخ باید   BEVELLINGدر صورتیکه از دستگاه الزامی می باشد.  (WPS)جوشکاری 

 برقی تا حد براق شدن فلز پرداخت شود . با استفاده از سنگ جت، سوهان یا سمباده

 .کلیه پخ ها و برش لوله ها در صفحه عمود برمحور طول لوله انجام خواهد شد-2-5

 جفت كردن لوله ها براي جوشكاري  -6

اینچ و بیشررتر  20اینچ می توان از گیره خارجی اسررتفاده نمود و برای لوله باقطر  16برای جفت کردن لوله های تا قطر  -1-6

شد با باید  از گیره ستفاده از گیره داخلی امکان پذیر نبا ستفاده نمود.در مواردیکه ا هایداخلی از نوع هیدرولیکی و یا پنوماتیکی ا

می توان از گیره خارجی استفاده نمود.چنانچه امکان استفاده از گیره داخلی و یا خارجی جهت جوشکاری تائید نماینده کارفرما 

ستفاده از خال جوش  در صورتی مجاز است که عملیات جوشکاری در تطابق TACK WELDلوله و اتصاالت مقدور نباشد ا

شکاری  ستورالعمل جو انجام پذیرد.گیره های داخلی را پس از تکمیل با تمهیدات خاص و نظارت کامل ناظر جوش  WPSبا د

تائید  WPS% پاس اول،دوم یا سوم با توجه به قطر لوله و  با رعایت  70% پاس اول و گیره های خارجی را پس از تکمیل 100

ه باشد شده توسط کارفرما می توان برداشت. این میزان جوش باید به طور مساوی در محیط لوله در ربع های روبرو تقسیم شد

. گیره های میزان کننده داخلی یا خارجی باید به طریقی مورد اسرررتفاده قرار گیرند که انحراف را به حداقل برسرررانند . در 

صررورتیکه برای از بین بردن انحراف، عملیات چکش کاری الزم باشررد باید از چکش برنجی اسررتفاده شررده به طوریکه موجب 

 .فرورفتگی یا خراش در سطح لوله نشود 

 توسط پیمانکار ارائه و پس از تائید نماینده کارفرما اقدام گردد. 2"های زیر : نحوه جفت کردن و جوشکاری لوله7تبصره 

صره  شارهای مکانیکی ،8تب ستفاده از ف صاالت و ا سطوح لوله و ات شکاری روی  ضربه و غیره جهت جفت کردن : هر گونه جو

 باشد.اتصاالت مجاز نمی

ید به طریقی قرار داده شوند که انتهای جوشهای طولی آنها با یکدیگر هم راستا نبوده و حداقل فاصله ای معادل لوله ها با -2-6

ستا باشند . جوشهای طولی باید در باالی لوله و بین حالت ساعتهای  10 برابر ضخامت جداره لوله نسبت به یکدیگر خاری از را

سبت نیز بر 2و  10 ضخامت دو لوله ای محل درز جوش در لولهقرار گیرندوترجیحا همین ن سپیرال رعایت گردد. هر گاه  های ا

ای که به یکدیگر جوش می شوند متفاوت باشد فاصله بین جوشهای طولی دو لوله باید حداقل ده برابر ضخامت لوله ضخیم تر 

 باشد.

 ها با تایيد دستگاه نظارت بالمانع است.TIE-INتغيير این فاصله ها در :9تبصره 

سب -3-6 سبی از زمین بر روی پایه هایی با تعداد و طول منا ستی در ارتفاع منا شکاری ، لوله ها بای سهیل و ایمنی جو برای ت

کنار و روی کانال الزامی باشد طول پایه ها باید چنان باشد که از ریزش کانال جلوگیری نماید  قرار گیرند . چنانچه استقرار لوله

 الشتک نرم باشند تا از هر گونه صدمه بر عایق لوله ها جلوگیری نمایند .این پایه ها باید دارای ب

 تنظیم درز محل جوش لوله ها قبل از جوشکاری باید به طریقی باشد که از آسیب به سر لوله ها جلوگیری بعمل آید.-4-6

 م خارجی دیگر تمیز شود داخل کلیه لوله ها قبل از جفت شدن برای جوشکاری باید با روش مناسب از خاک و اجسا-5-6

سنگ زدن پخ اصلی سر لوله مجاز نمی باشد مگر در مورد برش و پخ زدن کارگاهی سر لوله برای جوش، باید دقت نمود  -6-6

که در اثر سنگ زدن سوختگی ایجاد نشود . در صورتیکه لوله سوزانیده شده و یا شیار افتاده باشد و یا وسایل مکانیکی روی آن 
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زنی کرد تا با سطح مجاور یکنواخت گردد ، به شرط آنکه پس از وجود آورده باشند می توان لوله را بطور مالیم سنگخراش به 

 اتمام سنگ زنی مشخصات مورد نیاز در مورد حداقل ضخامت لوله مراعات شود .

 روش جوشكاري  -7

شکاری دمای محیط کمتر از-1-7 صورتیکه در زمان جو سانتی گراد ب 5در شد، بایدحداقلدرجه  متر و حداکثر طولی سانتی 5ا

که به عایق لوله صدمه وارد نکنداز هر دو سر لوله و یا اتصاالتی که باید جوش داده شوند با وسیله مناسبی حرارت داده شده به 

 طوری که دمای آن قسمت از لوله به قرار ذیل باشد:

 ی گراددرجه سانت 50اینچ  275/0لوله با ضخامت جداره تا  –الف 

 درجه سانتی گراد  100اینچ  275/0لوله با ضخامت جداره بیش از  –ب 

صرفنظر از دمای محیط پیش گرم تا دمای  X60برای لوله های گرید -ی ست و دمای  100و باالتر  سانتی گراد الزامی ا درجه 

 محاسبه و رعایت می گردد .WPSبین پاس ها به تناسب ضخامت لوله و طبق

گیری درجه حرارتباید از دماسنج مناسب کنترل از راه دور کالیبره شدهاستفاده گردد ) مادون قرمز( این وسیله  برای اندازه -د

 باید توسط پیمانکار تهیه شده و همواره در دسترس عوامل اجرائی باشد.

 اینچ  بررایررد طبق اسرررتررانرردارد 25/1هررای برراالتر از عملیررات پس گرمی و تنش زدایی جوش برای ضرررخررامررت –ھ

ASME B31.8 .و دستورالعمل تائید شده توسط نماینده کارفرما صورت پذیرد 

 پاس اول  -2-7

 باشد:جوشکاری لوله با قطرهای مختلف برای پاس اول طبق روش تائید شده بشرح ذیل می

 حداقل یک جوشکار     اینچ                             10تا قطر 

 حداقل دو جوشکار                اینچ 30تا  12از قطر 

 حداقل چهار جوشکار               اینچ به باالتر 36از قطر 

سر حد امکان از ایجاد تنش های حرارتی جلوگیری  شد که تا  شکاری باید به طریقی با ستگاههای جو شکاران و د موقعیت جو

سرباره  شده و  سنگ تمیز  ستگاه  شود بدون اینکه از نفوذ پاس اول کم (SLAG)نماید . پاس اول باید کامالً با د شته  آن بردا

 شود و نقاطی که الکترودها عوض می شود نیز باید سنگ زده شود.

 پاس دوم  -3-7

سرحد  ستی تا  شد. بای شرایط )پاس اول( مطابق روش اجرا خواهد  ستقیماً بعد از تکمیل پاس اول و تحت همان  پاس دوم م

ث ک کوشررررش شررررود کرره پرراس دوم حرردا مکرران  نجررام شررررود.  5تررا10ر ا میررل پرراس اول ا ک ت پس از  یقرره  ق  د

 در غیر این صورت باید جوش بریده شود و مجددا جوشکاری گردد.

 : (FILLING PASSES AND CAP)پاسهای پر کننده و کپ ) گرده جوش(  -4-7

صورت توقف با دمای پیش گرمی اعالم  شود و یا در  سی، بدنبال هم زده  سهای جوش بایدبه منظور حفظ دمای بین پا کلیه پا

شود بایداطراف شده آماده شده و قبل از اینکه پاس نهایی اجرا  سطح پخ لوله ممزوی  شود و پس از تکمیل آنکامالً با  سازی 

بایداز نظر شکل محدب بوده و درهیچ نقطه ای نباید پایین تر از سطح لوله باشد . جوش کامالً تمیز گردد . کپ یا گرده جوش 

عرض پاس نهایی باید چنان باشرررد که حداقل یک میلی متر پهن تر از پخ موجود در هر طرف جوش بوده و ارتفاع آن نباید 
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16میلی متر یا  5/1کمتر از 

1

ر باشررد.در این راسررتا رعایت شرررایط هندسرره جوش طبق روش اینچ باالتر از سررطح لوله مجاو 

 جوشکاری تائید شده الزامیست.

شود. -5-7 ست به کار گرفته  شده ا شخص  شکاری م شدت جریانی و ولتاژی که در روش جو شکاری باید با  شین های جو ما

 مواره توسط پیمانکار در دسترس باشد .متر مناسب و کالیبره شده برای اندازه گیری شدت جریان و ولتاژ باید هآمپرمتر و ولت

که جوشکاری می شود  (BEVEL)نباید اجازه داده شود که الکترود و یا اتصال به قسمتهای دیگر لوله به جز محل پخ -6-7

جرقه بزند. جوشرررکاران باید کمال احتیاط را بنمایند که از برقرای قوس وسررروختن لوله به دلیل جرقه زدن خاری از محل پخ 

(BEVEL)  جلوگیری به عمل آیددر صورت وجودTack weld  سبت بر روی بدنه لوله ضمن سنگ زدن مالیم ناحیه باید ن

 .جهت اطمینان از عدم وجود ترک اقدام شودPTیا  MTبه انجام آزمایش 

سرباره  -7-7 صورت لزوم گرده جوش ها (SLAG)پس از اجرای هر پاس، محل جوش باید کامالً از  سنگ  پاک گردد و در 

 مجاز نمی باشد. (CAP)زده شوند . سنگ زدن گرده جوش پاس نهایی 

اینچ و یا باالتر،  36های با قطر در خاتمه هر روز کاری کلیه جوشهای همان روز باید کامالً تکمیل شده باشند ) برای لوله-8-7

شهارا  تا  صورت تائید نماینده کارفرمامی توان جو شکاری  ن %70در  مود  لیکن باید  در ابتدای روز بعد بطور ضخامت آنها جو

 کامل تکمیل شوند(.

سبی -9-7 سر لوله ها باید به طریقی مطمئن با درپوش منا شوند که از (Night  CAP)در خاتمه هر روز کاری کلیه  سته  ب

کار نباید برداشته  ورود خاک ، زباله، حیوانات ، آب و دیگر اجسام خارجی جلوگیری کند . این  در پوشش تا زمان شروع مجدد

 شود .

شهای موقت  -10-7 شوند . در تقاطع با راه آهن ، جاده ، رودخانه و غیره در پو شهای موقت فوق نباید به لوله جوش داده  درپو

 تا زمان تکمیل کار باید باقی بمانند .

ر برای این مورد ارائه نموده باید با دقت کامل مطابق روش جوشکاری که پیمانکا (TIE- IN)جوشکاری اتصال نهایی  -11-7

 و به تائید کارفرما رسیده باشد، انجام شود .

دو سر لوله باید به دقت میزان شوند به طوری که تنش های حاصله از عدم همراستایی وتنش های حاصله پس از جوشکاری به 

یب کانال و یا خم کردن مجدد ممکن است تغییر در ش (TIE- IN)حداقل برسد. برای جفت کردن لوله ها هنگام جوشکاری 

شکاری برای هر  شد.مدت زمان جو شکاری مربوط به (TIE- IN)لوله الزامی با تعیین خواهد TIE-INطبق روش اجرایی جو

 شد.

 برره خطوط لولرره موجود انجررام می شرررود، پیمررانکررار موظف اسررررت موقعیررت نسررربی  (TIE- IN)موقعیکرره  -12-7

سی نموده  صال برر صال بدهد . زمان و مدت انجاملوله ها را در محل ات سط نماینده  (TIE- IN)و تغییرات الزم را برای ات تو

 کارفرما معین خواهد شد.

 میلی متری یک تکیه گاه مجاز نمی باشد. 150وجود یک جوش محیطی در محدوده -13-7

صله دو جوش محیطی  -14-7 شد و برای قطرهای 30حداقل فا صله دو جوش محیطی اینچ و کمتر حداقل ف 8سانتیمتر میبا ا

 سانتی متر  می باشد . 15
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 جوشكاري فلنج ها و اتصاالت  -8

مستقل  WPSبرای جوشکاری در ایستگاههای شیر بین راهی ، دریافت و ارسال کننده توپک تمیز کننده واتصاالت باید-1-8

س اول می توان از الکترودهای سلولزی استفاده نمود، برای پا AWSتائید شده واز الکترودهای کم هیدروژن مطابق استاندارد 

 همین فصل استفاده نمود. 2-3مندری در بند 

اگر قطر داخلی لوله با قطر داخلیاتصاالت اختالف داشته باشد و این اختالف بیش از  -8-2
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3
اینچ باشد باید قطر کوچکتر تا  

لبه پخ با پخ لوله ای که به آن جوش می شررود مسرراوی گردد .در موقع سررنگ زده شررود تا  1به  3اندازه قطر بزرگتر با شرریب 

جوش دادن فلنج به لوله باید دقت کافی به عمل آید که صفحه فلنج عمود بر محور لوله باشد ، باید دقت گردد که سوراخ های 

ستا و بصورت  ی جلوگیری از نشت های آینده قرار داشته باشند . براStraddleفلنج با وسیله متصل شونده به فلنج در یک را

 باید دقت نمود که به سطح نشست گاسکت آسیبی نرسد .

ستند باید  -3-8 شد و دارای پخ الزم ه سب با ابعاد لوله ها می با ستاندارد که ابعاد آنها متنا سه راهیها و زانوهای ا تبدیل ها ، 

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

 ری اتصاالت به یکدیگر و اتصاالت به شیرها بالمانع است. جوشکا -4-8

اینچ مجاز نمی باشررد.برای اقطار باالتر میتوان  2با قطر بیش از  (WELD-O-LET)اتصرراالت خروجی از نوع ولدولت -5-8

 استفاده گردد.SWEEP-O-LETیاREINFORCING PADبه همراه SADDLEاز

متر باشررد و از جوش طولی سررانتی 30جوش محیطی آن خط بایسررتیحداقل  فاصررله نصررب ولدولت در روی خط لوله از-6-8

 برابر ضخامت لوله اصلی فاصله داشته باشد. 5حداقل 

 تعمير جوشها  -9

جوشهائی که پس ازرادیوگرافی و یا در نتیجه بازدیدچشمی مطابق استانداردومشخصات فنی معیوب تشخیص داده شوند  -1-9

تعمیر و یا بریده شرروند . تعمیر جوشررهای معیوب باید IPS-C-P1-270 می تواند حداکثر سرره  بار و مطابق روش مندری در 

قابل تعمیر نبوده و باید  پذیرد. ترک درفلز پایه )در پاس های اول و دوم(براسرراس روش های تائید شررده در حضررور ناظر انجام 

 بریده شود. 

ضور  شد، با ارائه روش تعمير در ح ستاندارد كمتر با شده در ا توجه: ميزان ترك در جوش چنانچه از ميزان تعيين 

صورت باید ستگاه نظارت مي توان جوش را تعمير نمود در غير این  شرح زیر بریده  نماینده كارفرما/د كل جوش به 

 و دوباره جوشكاري گردد .

خط لوله باشد الزم است یک قطعه از لوله حداقل یک برابر  TIE INچنانچه جوش معیوبی که باید بریده شود در محل  –الف 

 قطروحد اکثر یکمتر هرکدام کمتر استبریده شده و با یک قطعه لوله جدید مجدداً جایگزین جوشکاری گردد.

چنانچه جوش جنب یک اتصال باشد با توجه به اینکه با الکترود کم هیدروژن جوشکاری شده باید کامال برداشته شود و با –ب 

 الکترود کم هیدروژن مطابق روش تایید شده جوشکاری شود.

ید-2-9 با ها  باده عیوب جزیی برطرف شرررود و نیز سررررجوشررر نگ سرررن با سررر ید  با  پیش از شرررروع تعمیر جوش 

 حرارت داده شوند . به ترتیب زیر

 درجه سانتی گراد . 50اینچ و کمتر تا  275/0لوله با ضخامت  –الف 
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مت بیش از  –ب  خا با ضررر له  تا  275/0لو ناسرررب و  100اینچ  له م با وسررری ید  با مل گرم کردن  جه سرررانتی گراد ع  در

 به طور یکنواخت انجام گیرد.

 ( DOUBLE JOINTدوبله كردن لوله ها ) -10

 دوبلرره کردن لولرره هررا در کررارگرراه بررا رعررایررت مشرررخصررررات آمرراده سررررازی لولرره برای جوشرررکرراری مجرراز  -1-10

ست تجهیزات مخصوص این کار را همراه با روش جوشکاری مخصوص به آن تهیه نموده و به تائید  شد. پیمانکار موظف ا می با

 نماید.مهندس یا نماینده او برساند و سپس اقدام به دوبله نمودن لوله ها ب

انجام می  (API 1104)جوشرررکاری و آزمایش جوش در دوبله کردن لوله ها براسررراس آخرین ویرایش اسرررتاندارد -2-10

 شود.عملیات پرتونگاری از جوشهای دوبله باید بعد از حمل به محل استقرار لوله صورت پذیرد.

شکاری در تمام محیط جوش -3-10 شوند که امکان جو شد، لوله لوله ها باید طوری جفت  شکاری موجود با بر طبق روش جو

 تصریح شده است . IGS-M-PL-001های دوبله شده باید مستقیم بوده و در حدی باشند که در استاندارد 

 لوله ها باید طوری روی پایه مستقر شوند که فاصله درزهای طولی آنها در حد مورد پذیرش  باشد. -4-10

صا-5-10 شخ ساس م شات غیر مخرب برا ستاندارد آزمای ) آخرین ویرایش( خواهد بود. مهندس یا نماینده او   API-1104ت ا

این حق را برای خود محفوظ می دارد که از پیمانکار بخواهد جوشها صد درصد رادیوگرافی شوند . همچنین ممکن است عالوه 

در هر حال جوشررها را می تواند بر آزمایشررات فوق به وسرریله روش التراسررونیک جوشررهای انتخاب شررده را آزمایش نماید ولی 

 براساس نتایج هر یک از آزمایشات فوق در کند .

عالوه بر آزمایشررات انجام شررده جهت تائید روش جوشررکاری بازرس شرررکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که -6-10

اساس مشخصات مربوطه انجام برخی از جوشهای تکمیل شده را جهت آزمایشات مکانیکی انتخاب نماید. آزمایشات مکانیکی بر

خواهند شررد . زمان این آزمایشررات بنا بر تشررخیص مهندس ناظر و هر وقت که الزم بداند انجام خواهد شررد.چنانچه پس از 

آزمایش معلوم گردد که جوش انتخاب شده مطابق مشخصات نمی باشد کلیه هزینه بریدن دوباره جوش ، و جوش دادن آن به 

ود . ولی اگر آزمایش نشرران دهد که جوش مورد نظر طبق مشررخصررات می باشررد هزینه های مربوطه عهده پیمانکار خواهد ب

 محاسبه و از طرف کارفرما پرداخت خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 



)3(100-LP-C-IGS      9139 دیماه  

 

 

34 

 

 

 

 فصل هفتم

 

 

 

 بازرسي جوش

 

 

 صفحه عنوان 

 35 كليات  -1

 35 آزمایشات غير مخرب  -2

 36 پرتو نگاري ) رادیوگرافي (  -3

 37 آزمایش التراسونيك  -4

 38 ميزان آزمایش غير مخرب ) رادیوگرافي یا التراسونيك ( جوشها  -5

 39 استاندارد قبولي جوشها  -6

 

 

 

 

 

 

 

 



)3(100-LP-C-IGS      9139 دیماه  

 

 

35 

 

 

 كليات -1

ستاندارد  ستی و اتوماتیک، ا شکاری د شها در مورد جو سی جو ستاندارد بازر ستانداردهای  API-1104ا صات فنی و ا شخ و م

IPSوIGS .ذیربط میباشد 

روش بازرسرری انواع جوشررها در پروژه باید توسررط پیمانکار به طور مدون تهیه شررده و قبل از اسررتفاده به تائید نماینده   -1-1

 کارفرما رسیده باشد 

نجررام شررررده مورد بررازرسررری  -2-1  عینی نرراظر قرار خواهررد گرفررت و بررازرسررری چشرررمیکلیرره جوشرررهررای ا

(VISUAL INSPECTION)از جوشکاری می تواند صورت گیرد. در هر مرحله 

، روش مایعات (VISUAL INSPECTION)میتوان برای یافتن عیوب سطحی وناهماهنگی جوش ازبازرسی چشمی-3-1

های مطابق روشررر ( MAGNETICPARTICLE)یا عیب یابی با ذرات مغناطیسررری (DYE PENETERANT)نافذ

نماینده کارفرما ، پیمانکار موظف است از  هر یکصدسرجوشکاری ، درصورت درخواست  -1-4مدون و تائید شده استفاده نمود 

یک سررررجوش را به انتخاب نماینده کارفرما جهت انجام هر گونه آزمایش از خط ببرد بدون اینکه هزینه ای برای کارفرما در 

 برداشته باشد .

نماینده کارفرما می تواند درخواسررت چنانچه جوشررهای انجام شررده توسررط هر جوشررکار از کیفیت نازلی برخودار باشررد  -5-1

 ارزیابی مجدد یا لغو صالحیت جوشکاری را از جوشکار مورد نظر بنماید .

اینچ که روش انجام آن قبال تائید گردیده با  2تعیین تعداد انجام آزمایش سررررجوشرررهابرای لوله های با قطر کمتر از  -6-1

 نماینده کارفرما خواهد بود.

 تر در ایستگاههاي شير ، النچر و رسيور باید صد در صد آزمایش شوند.و پائين 2"تبصره : كليه جوشهاي لوله 

 آزمایشات غیر مخرب – 2

شات غیر مخرب ) مانند رادیوگرافی -1-2 شرکت های انجام دهنده آزمای سئول معرفی  سونیک ( می  –پیمانکار م آزمایش الترا

 باشد.

ه آزمایشات غیرمخرب بایستی از بین شرکتهای مورد تائید کارفرما انتخاب شده و قبل از شروع کار به شرکت انجام دهند -2-2

 .تائید نماینده کارفرما رسیده باشد

( تهیه و به تائید نماینده  PROCEDUREشرکت معرفی شده باید قبل از شروع کار روش انجام آزمایش غیر مخرب ) -3-2

 کارفرما برساند.

سئول -4-2 شها به عهده نماینده کارفرما می م شده روی جو شات غیر مخرب انجام  سیر آزمای سی و تف شها، برر سی جو یت بازر

 باشد. نماینده کارفرما می تواند این مسئولیت را به شرکتهای دارای صالحیت )تائید شده( توسط کارفرما واگذار نماید.

آزمایشرررات را به شررررکتی واگذار نماید که از طرف پیمانکار برای انجام نماینده کارفرما نمی تواند مسرررئولیت تفسررریر  -5-2

 آزمایشات غیر مخرب معرفی شده است .

هر زمانی که نماینده کارفرما تشخیص دهد که شرکت مسئول انجام آزمایشات یا متصدیان آزمایش فاقد صالحیت الزم  -6-2

 یت جبران کلیه خسارات وارده به عهده پیمانکار می باشد.هستند می تواند دستور توقف کار را صادر نماید . مسئول

 جوشها را می توان براساس نتیجه هر یک از آزمایشات رد کرد . -7-2
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 در هر روز حداقل یک جوش از هر جوشکار پاس یک آزمایش خواهد شد . -8-2

 پرتو نگاري ) رادیوگرافي (  -3

 استفاده نمود . ૪یا  Xمی توان از اشعه  برای پرتونگاری از جوشها براساس شرایط کار -1-3

یا با اسرررتفاده از صرررفحات حسررراس روش  (RADIOGRAPHYFILM)پرتونگاری می تواند با فیلم رادیوگرافی  -2-3

 انجام شود. (DIGITAL RADIOGRAPHY)رادیوگرافی دیجیتال 

 پرذیرش اسرررترانردارد قبرل از شرررروع پرتونگراری برایرد روش یرا روشرررهرای رادیوگرافی براسرررراس معیرارهرای -3-3

API 1104 سه نمونه فیلم یا ده نمونه سدهمچنین همراه روش باید حداقل  سط پیمانکارتهیه و به تائید نماینده کارفرما بر تو

 تصویربا دستگاه تصویر برداری دیجیتال به طور آزمایشی طبق روش تهیه شده گرفته شده و ارائه شود .

ثبوت آن یا ثبت تصویر دیجیتال توسط پیمانکار با اطالع وعندالزوم زیر نظر نماینده  دری شناسه ، گرفتن فیلم و ظهور و -4-3

 کارفرما انجام خواهد گرفت .

 صالحیت مفسرین فیلم و پرتونگاران بایدبه تائید نماینده کارفرما برسد . -5-3

گاه پ -6-3 ند مشرررخصررررات دسرررت مان یات الزم  یه جزئ مل کل ید شررررا با ئه شررررده  گاری ارا گاری،روش پرتون  رتون

سیته مورد نیاز ، صفحات  سازنده، روشهای قرار گرفتن چشمه و فیلم ، حساسیت و دان شعه ، نوع فیلم یا صفحه حساس  نوع ا

تقویت کننده و محل قرار گیری آنها ، نحوه و نوع داروی  ظهور و ثبوت، مواد مصررررفی، نوع پنترامتر و صرررفحات محافظ و .... 

 باشد.

 بیشتر باشد . 3کمتر و از  8/1) دانسیته ( بعد از مصرف نباید از  درجه سیاهی فیلم -7-3

 کلیه فیلم ها باید به وسررریله اعداد و حروف سرررربی به دقت شرررناسررره گذاری شرررده به طوریکه مشرررخصرررات  -8-3

شد . وقتی چندی سرجوش معین با شماره خط و قطر لوله ، تاریخ ( هر  شکار ،  شماره جو شماره جوش ،  ن ) موقعیت جوش ، 

فیلم برای یک جوش کامل استفاده می شود شناسه ها برای دو فیلم متوالی باید یکسان بوده به طوریکه نشان دهد یک جوش 

 کامل پرتونگاری شده است در مورد تصویربرداری دیجیتالی نیز باید در هر تصویر این اطالعات متناسباً ضبط گردد .

 انی فیلم هررا بررایرردبرره نحوی برراشررررد کرره بتوان آنهررا را برای مرردتکیفیررت پرتونگرراری و ظهور و ثبوت و بررایگرر -9-3

 سال نگهداری نموده و قابل خواندن و تفسیر بوده و به همراه فایل  اسکن شده  فیلم ها در قالب لوح فشرده جهت تحویل به  5

صاویر دیجیتالی نیز باید برای بایگانی وحفظ آنها برای حد شود ودر مورد ت ستم  بهره بردار نگهداری  سی سال  ست وپنج  اقل بی

نکهداری ودسترسی مناسب تدارک گردد بنحوی که بتوان به تصویرثبت وضبط شده جوش ونتیجه تفسیر آن , با تغذیه محل 

ستری پیدا  سریعاً د شده  شماره جوش به نرم افزار تدارک  جوش در کروکی حاوی موقعیت )کیلومتردقیق( مکانی جوش یا با 

رد اشاره قبل از استفاده باید به تایید نماینده کارفرما رسیده باشد واز ابتدای تصویر برداری جوشها آماده کرد روش ونرم افزار مو

 استفاده باشد و بطور روزانه تصاویر دیجیتالی و اطالعات در آن ثبت وقابل دسترسی باشد.

 تفسیر فیلم های پرتونگاری وتصاویر دیجیتالی. -10-3

 انجام گردد .  API 1104وتصاویر دیجیتالیباید براساس استاندارد  تفسیر فیلم های پرتونگاری

 مفسر فیلم نباید بیشتر از یک ساعت متوالی فیلم یا تصویر بخواند و برای شروع مجدد باید حداقل نیم ساعت استراحت کند .
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 کیفیت تصاویر عکسبرداری شده : -11-3

تعیین گردد و حداکثر عدد  ISOاز نوع سرریمی طبق اسررتاندارد  IQIحسرراسرریت و کیفیت تصرراویر باید توسررط پنترامتر یا 

سیت مورد لزوم  سا سب پنترامتر آن را بین فیلم و بدنه لوله قرار می دهند به طوری که  2ح شد . پس از انتخاب نوع منا می با

 سیمهای پنترامتر عمود برخط جوش بوده و عالئم روی آن نیز بر تصویر جوش منطبق نگردد .

 الکیت فیلم ها م -12-3

قسررمتی از مدارک فنی  DRفیلمهای پرتونگاری و همچنین لوح های فشرررده حاوی تصرراویر حاصررله از رادیوگرافی دیجیتالی 

 کارفرما بوده و تا پایان پروژه باید زیر نظر نماینده کارفرما در انبارهای پیمانکار نگهداری شود . 

 ارسال نتایج پرتونگاری  -13-3

سیر ف ساعت نتیجه تف سر و نماینده کارفرما حداکثر تا  سط پیمانکار پس از تائید مف شده تو صاویر اخذ  شده یا ت یلم های ارائه 

 . صبح روز بعد بایدتوسط پیمانکار در محل اجرا جهت ارائه به ناظر یا نماینده کارفرمادر محل اجرای پروژه تحویل گردد 9:30

 آزمایش التراسونيك -4

به صررورت دسررتی یا   ULTRASONIC TESTINGا می توان از آزمایش با اموای فراصرروتیجهت آزمایش جوشرره -1-4

 اتوماتیک استفاده نمود.

توسررط API-1104قبل ازشررروع آزمایش التراسررونیک باید روش یاروشررهای آزمایش براسرراس معیارهای اسررتاندارد  -2-4

التراسونیک ملزم است کارآیی روش و سیستم التراسونیک را به پیمانکارتهیه و به تائید نماینده کارفرما برسد . مجری آزمایش 

 نماینده کارفرما اثبات نماید. بدین منظور باید روش بر روی جوشهای واقعی به ترتیب زیر ارزیابی گردد.

جوش به ازای هر روش ( که دارای عیب و نقص هسرتند و این عیوب توسرط روش دیگری مانند 5جوش هایی ) حداقل  –الف 

پرتونگاری اثبات شررده اند، مورد آزمایش التراسررونیک قرار گیرند. از نمونه های آزمایشرری جوشررکاران می توان بدین منظور 

 استفاده نمود .

 نگاری بعمل آمده و نتایج ثبت گردند .از جوش های مورد بررسی باید پرتو –ب 

 در دامنه دمایی تعریف شده اعمال شده و نتایج مستند شده با نتایج حاصله از رادیوگرافی مطابقت داده شوند . UTروش  -پ

 با توجه به مقایسه نتایج ، کارایی روش توسط نماینده کارفرما بررسی و در صورت تائید بکار گرفته شود . –ت 

 ارائرره شررررده برای آزمررایش التراسرررونیررک بررایررد بررا جزئیررات کررامررل بوده و حررداقررل موارد ذکر شررررده  روش -3-4

 در خصوص تهیه روش را شامل باشد .  API 1104در استاندارد 

در آزمایش التراسررونیک بایدروش را تهیه و تائید نماید . کالیبره نمودن دسررتگاه و  3یک فرد دارای گواهینامه سررطح  -4-4

 انجام و تفسیر گردد . 3یا  2ید توسط کاربران با سطح آزمایش با

نماینده کارفرما این حق را دارد که در هر زمان از آزمونگران بخواهد توانایی انجام آزمایش با روش ارائه شرررده را به او  -5-4

 نشان داده و اثبات نمایند.

سیت و میزان -6-4 سا ستاندارد مرجع ح ضافه کردن  dbا ستانداردمورد نظر برای ا انتخاب و  API 1104به آن باید مطابق ا

 استفاده گردد .
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گزارش تست آلتراسونیک جوش های بازرسی شده باید شامل شماره جوش ، موقعیت مبنا، طول، و عرض عیب) از سطح  -7-4

 خارجی لوله( و دسته بندی عیوب از ) نوع خطی ، سطحی و یا حجمی( باشد.

سر جوش باید گزارش-8-4 سب بنحوی که بتوان به  جهت هر  سیستم منا صورت دیجیتالی تهیه ودر یک  مکتوب یا مضبوط ب

گزارش مربوطه هرجوش , با تغذیه محل جوش در کروکی حاوی موقعیت )کیلومتردقیق( مکانی جوش یا با شرررماره جوش به 

ستفاد شاره قبل از ا ستری پیدا کرد روش ونرم افزار مورد ا سریعاً د شده  سیده نرم افزار تدارک  ه باید به تایید نماینده کارفرما ر

 باشد واز ابتدای تست جوشها آماده استفاده باشد و بطور روزانه گزارشات و اطالعات در آن ثبت وقابل دسترسی باشد.

 ميزان آزمایش غير مخرب ) رادیوگرافي یا التراسونيك ( جوشها  -5

شوند به طور اتفاقی) سبت  NDTانتخاب می نماید . ولی درصد آزمایش  RANDOM)ناظر جوشهایی را که باید آزمایش ب ن

 به کل جوشهای انجام شده باید به صورت زیر باشد :

 % آزمایش شوند . 100جوشهایي كه باید  –الف 

شکاران در یک گروه کار عملیات 50 ست از تعدادی از جو شکاران که مرکب ا شکاری ) تعداد جو سرجوش اولیه هر گروه جو

 اتمام برساند (  جوشکاری را به

 ( و جوشهایی که داخل کانال انجام می گردند . HOT TIE- INو (COLD TIE-INجوشهای نهایی اعم از 

و یا تعمیر ) در بخش تعمیری( و دوباره جوشکاری شده باید مجدداً رادیوگرافی و همچنین  (CUT OUT)جوش های  بریده 

سر جوش ، محل تعم شده بر روی هر  ضافه طول تعمیرات انجام  شود) به ا سانتی متر از هر طرف هم  10یر باید رادیوگرافی 

 پوشانی شود (. 

 جوشهایی که در تقاطع قرار می گیرند و یا دارای نقشه مستقل هستند . 

 انجام می گیرد. ( DIFFERENT GRADE)جوشهایی که بین دو آلیاژ متفاوت 

 اینچ ( مختلف انجام می گیرد . 1/0جوشهایی که بین دو لوله با ضخامتهای )بیش از 

 جوشهایی که بین لوله و اتصاالت یا بین اتصاالت انجام میگیرد.

 هنگامیکه ناظر تشخیص میدهد که به علت محل مخصوص جوشکاری و یا شرایط خاص انجام جوشکاری مشکل است.

 ( تغییر داده می شود.  DIAMETER GROUPهنگامی که گروه جوشکاری یا قطر لوله )

 قرار دارند .  4و 3(CLASS LOCATIONش لوله هائی که در موقعیت محلی)جو

قرار دارند فقط تحت شرایط زیر  2و CLASS LOCATION) )1در آزمایش جوشهائي كه در موقعيت محلي–ب 

ما براساس نظر نماینده كارفر (U.T)براي آلتراسونيك %50% به   100و از   (R.T)% براي رادیوگرافي 30% به  100از 

 تقليل مييابد.

برای تقلیل درصد همواره نتیجه بازرسی جوشهای انجام شده در دو روز متوالی مالک عمل بوده و در صورت حصول شرایط زیر 

 به میزان فوق تقلیل می یابد. NDTآزمایش 

 در میان جوشهای انجام شده در دو روز متوالی جوش معیوب بریدنی وجود نداشته باشد .

 باشد . %6جوشهای تعمیری جوشهای انجام شده دو روز متوالی مساوی یا کمتر از  میانگین تعداد

 چنانچه هر یک از دو  شرط فوق حاصل نشود میزان آزمایش جوشها صد در صد می باشد .
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شده در هر روز، براي  -ج شهاي انجام  شده جو شرایط فوق و تعيين ميزان آزمایش به حد تعيين  صول  پس از ح

شده در هر روز  %30اینكه ميزان  شهاي انجام  سي جو آزمایش همچنان مبنا بماند و ادامه یابد همواره نتيجه بازر

 وحصول شرایط زیر مالك عمل خواهد بود.

 درمیان جوشهای انجام شده هر روز ، جوش معیوب بریدنی وجود نداشته باشد. -1

صل از رابطه  -2 10عدد حا

.2 SN

شده در روز و تع Nرا که در آن   شهای انجام  صد آزمایش ) Sداد جو شد به %30در ( می با

( مقایسرره نمود و هر کدام که کوچکتر باشررد به عنوان عدد مبنای مقایسرره در نظر میگیریم که 4دسررت آورده و با عدد چهار )

 بایستی تعداد جوشهای تعمیری هر روز مساوی یا کمتر از عدد مبنای مقایسه باشد.

شته باشد و اعشار آن مساوی یا کمتر از نیم باشد عدد صحیح کمتر مالک تبصره : چنان چه عدد حاصل از رابطه فوق اعشار دا

 بوده و چنانچه اعشار آن بیش از نیم باشد عدد صحیح بیشتر مالک خواهد بود .

شهای همان روز و روزهای بعدی از م -3 شود میزان آزمایش جو صل ن شرط فوق حا یزان معین مذکور به چنانچه هر یک از دو 

 درصد افزایش مییابد . 100
 

 استاندارد قبولي جوشها  -6

 خواهد بود . API 1104استاندارد قبولی جوشها براساس استاندارد  -1-6

 میزان و نوع عیب از طریق آزمایشات غیر مخرب و بازرسی عینی معین می شود. -2-6

 که در ابتدای پروژه به تائید نماینده کارفرما رسیده است گزارش شود .عیوبی که مشاهده می شود باید در فرم هایی  -3-6
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 كليات -1

عایقکاری لوله ها، سرجوش ها، اتصاالت و شیرآالت مدفون به روشهای کارخانه ای، کارگاهی، روی کانال یا داخل کانال انجام 

می شود.پوشش اصلی خطوط لوله، اتصاالت و شیرآالت باید به صورت کارخانه ای انجام پذیرد به استثناء پوشش سرجوش لوله 

رآالتی که بدون پوشش خریداری گردیده است( که باید در سایت و یا کارگاه انجام ها یا بعضی قطعات خاص )اتصاالت و شی

پذیرد.پوشش مخصوص سرجوش ها از نظر مشخصات کیفی باید با مشخصات پوشش اصلی لوله ها مطابقت و هم خوانی داشته 

لوله ها، فرد باید با توجه به   و امکان اعمال صحیح و رضایت بخش تحت شرایط سایت را داشته باشد.در هنگام کار با پوشش

مجهز به تجهیزات حفاظت فردی مناسب برای جلوگیری از تماس پوستی با پوشش باشد  (MSDS)برگه اطالعات ایمنی ماده 

ها در معرض حرارت قرار گیرند.استانداردهای ذکر شده در مورد پوشش ها، استانداردهای بویژه در هنگامی که این پوشش 

 از استانداردها مالک عمل می باشد.موجود در سایت شرکت ملی گاز ایران هستند و در هر حال، آخرین تجدید نظر هر یک 

 پوشش اصلي لوله ها -2

شرایط محیطی اجرای پروژه، قطر، طول  سب جهت عایقکاری لوله ها، باید با توجه به  شی منا ش ستم پو سی طراحی و انتخاب 

ست شی و مطابق با ا ش ستم پو سی ساس الزامات، مزایا و محدودیتهای کاربردی هر  سی لوله، دمای بهره برداری و برا اندارد مهند

 IGSو آخرین ویرایش اسررتانداردهای  IGS-R-TP-024راهنمای انتخاب پوشررش خارجی برای خطوط لوله گاز به شررماره 

شرکت ملی گاز ایران جهت انتخاب، خرید و اجرای عایقکاری لوله  ستاندارد  سیستم های پوششی مصوب ا مرتبط انجام پذیرد.

 ی باشد:ها شامل سیستم های پوششی مشروحه زیر م

 IGS-C-TP-010سیستم پوششی پلی اتیلن سه الیه طبق استانداردها -1-2

 IGS-M-TP-026دو الیه طبق آخرین ویرایش استاندارد  FBEسیستم پوششی  -2-2

 IGS-M-TP-016سیستم پوشش قیر پایه نفتی اصالح شده طبق آخرین ویرایش استاندارد  -3-2

 BS DIN EN 10300وله های فلزی طبق آخرین ویرایش استانداردهای سیستم پوشش قیر پایه نفتی برای ل -4-2

شش، روش تولید  شروع تولید پو شد، پیمانکار باید قبل از  صلی لوله ها بر عهده پیمانکار می با شش ا در مواردی که اجرای پو

MPS(Manufacturing Procedure Specification)  یاAPS(Application Procedure Specification)  و

سیستم  IGSکارخانه پوشش دهنده را براساس استاندارد مصوب  QCP(Quality Control Plan)سیستم کنترل کیفی 

 .پوششی مربوطه ارائه و تأییدیه کارفرما را اخذ نماید. عملیات اجرائی پوشش صرفاً باید پس از اخذ تأییدیه کارفرما شروع گردد

پیمانکار موظف است قبل از حمل لوله ها به محل اجرای پروژه، گزارشات آزمایش های کنترل کیفی بعمل آمده و گواهینامه و 

شش های  صلی لوله ها از نوع پو شش ا صورتیکه پو شش لوله ها را به نماینده کارفرما ارائه نماید.در  سی فنی از پو تأییدیه بازر

نفتی اصالح شده( باشد، لوله ها باید سفید شویی و به محل اجرای پروژه حمل گردد.بارگیری، قیری )قیر پایه نفتی و قیر پایه 

انجام گردد.هر گونه آسیب وارده به  IGS-C-PL-001(0)جابجایی و انبارش لوله های پوشش شده باید بر طبق دستورالعمل 

یمانکار با مواد تعمیراتی مناسب و طبق مشخصات و پوشش اصلی لوله ها در نتیجه حمل و نقل و جابجائی باید سریعاً توسط پ

کلیه گیرد. با اطالع و با مجوز نماینده کارفرما، مورد تعمیر قرارروشهای مورد تأیید سازنده مواد پوششی و پس از اخذ تأییدیه، 

 mm/secعت حداکثر با سر (Holiday Detector)لوله ها قبل از لوله گذاری در کانال باید صد در صد با دستگاه منفذیاب 
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انجام گیرد و در صرررورت وجود  1مورد آزمایش منفذیابی قرار گیرند.آزمایش منفذیابی باید طبق موارد مندری در جدول  300

 هر گونه منفذ، پوشش باید سریعاً مورد تعمیر قرار گیرد.

 

 : روش و الزامات آزمایش منفذیابي پوشش اصلي لوله ها1جدول

 ميزان ولتاژ اعمالي آزمایشروش  نوع پوشش ردیف
تاژ  ل ثر و ك حدا

 اعمالي

 DIN 30670 kV/mm 5  +kV 5 kV 25 پلی اتیلن سه الیه 1

2 FBE دوالیه NACE RP0490 kV/mm 5 kV 20 

 EN 10300 قیر پایه نفتی اصالح شده 3

(Annex R) 
kV/mm 5 kV 20 

 EN 10300 قیر پایه نفتی 4

(Annex R) 
kV/mm 4 kV 25 

 

شش ذرات داغ  درخالل شی از پا صلی لوله ها نا شش ا سوختن پو سیب دیدگی و  شگیری از آ شکاری، به منظور پی عملیات جو

ضخیم رطوبت دار به  سوز  سرجوش، پارچه ن سطح باالئی لوله ها در دو طرف  شش، پیمانکار باید بر روی  شکاری بر روی پو جو

 عرض حداقل نیم متر قرار دهد.

ها، اتصاالت و شيرآالت داخل محوطه ایستگاهها و تعميرات و تعویض پوشش در  پوشش سرجوش لوله ها، خم -3

 سایت

 كليات -1-3

صاالت،  صلی لوله ها(، خم ها، ات شش ا ستم های پو سی سرجوش لوله ها )برای انواع  شش های مورد تأیید جهت عایقکاری  پو

تاندارد مهندسرری راهنمای انتخاب پوشررش شرریرآالت داخل محوطه ایسررتگاهها، تعمیرات و تعویض پوشررش در سررایت، در اسرر

 دری گردیده است. IGS-R-TP-024خارجی برای خطوط لوله گاز به شماره 

 

سیستم های پوششی مصوب براساس استانداردهای شرکت ملی گاز ایران جهت عایقکاری سرجوش لوله ها، خم ها و  -1-1-3

 اتصاالت شامل سیستم های پوششی مشروحه ذیل می باشد:

  سیستم پوششی غالفی حرارتی انقباضی نوعHot Melt  سه الیه( با حداکثر درجه حرارت کاربردی(°C 80  طبق

 IGS-M-TP-014-3آخرین ویرایش استاندارد

 3-1-1-2- ضی نوع شی غالفی حرارتی انقبا ش ستم پو سه الیه( با حداکثر درجه حرارت کاربردی  Hot Meltسی (

°C60 طبق آخرین ویرایش استانداردIGS-M-TP-014-6  

  سرریسررتم پوشررشرری غالفی انقباضرری حرارتی نوع ماسررتیکی )دوالیه( با حداکثر درجه حرارت کاربردی°C 50  طبق

  IGS-M-TP-014-7آخرین ویرایش استاندارد
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  سیستم پوششی نوار دستی با چسب قیر پایه نفتی اصالح شده طبق آخرین ویرایش استانداردIGS-M-TP-014-

8 

  3سیستم پوششی نوار نوع سه الیه خود ممزوی شامل پرایمر و نوار نوعPLY  ( طبق آخرین %50)با روی هم پیچی

باضرررافه نوار رویی )با روی هم پیچی معمولی یک اینچ( طبق آخرین IGS-M-TP-014-2-Cویرایش اسرررتاندارد 

 IGS-M-TP-025ویرایش استاندارد 

 ( طبق %50قیر پایه نفتی شامل پرایمر به اضافه نوار )با روی هم پیچی  سیستم پوششی نوار دستی دو الیه با چسب

به اضرررافه نوار رویی )با روی هم پیچی معمولی یک اینچ( طبق  IGS-M-TP-014-5آخرین ویرایش اسرررتاندارد 

 .IGS-M-TP-025آخرین ویرایش استاندارد 

 شامل پرا سب بوتیل رابر  ستی دو الیه با چ سرد د شی نوار  ش ستم پو ( طبق %50یمر و نوار )با روی هم پیچی سی

باضافه نوار رویی )با روی هم پیچی معمولی یک اینچ( طبق آخرین  IGS-M-TP-014-4آخرین ویرایش استاندارد 

  IGS-M-TP-025ویرایش استاندارد

  سیستم پوششیFBE  دو الیه طبق آخرین ویرایش استانداردIGS-M-TP-026 

 ی طبق آخرین ویرایش استاندارد سیستم پوششی اپوکسی مایع دوجزئIGS-M-TP-027 

  سیستم پوششی پلی یورتان طبق آخرین ویرایش استانداردIGS-M-TP-020 

سیستم های پوششی پیشنهادی جهت پوشش شیرها، در استاندارد مهندسی راهنمای انتخاب پوشش خارجی برای  -2-1-3

 ه عبارتند از:دری گردیده است ک IGS-R-TP-024خطوط لوله گاز به شماره 

  سیستم پوششی پتروالتوم طبق آخرین ویرایش استانداردIPS-M-TP-317 

  سیستم پوششی اپوکسی مایع دوجزئی طبق آخرین ویرایش استانداردIGS-M-TP-027 

  سیستم پوششی پلی یورتان طبق آخرین ویرایش استانداردIGS-M-TP-020(2) 

شش  -3-1-3 سی راهنمای انتخاب پو ستاندارد مهند صلی، در ا شش های ا شنهادی جهت تعمیر پو شش های پی ستم پو سی

 دری گردیده است. IGS-R-TP-024خارجی برای خطوط لوله گاز به شماره 

ستاندارد مهندسی راهنمای انتخاب پوشش  -4-1-3 صلی، در ا سیستم های پوششی پیشنهادی جهت تعویض پوشش های ا

 دری گردیده است که عبارتند از: IGS-R-TP-024خارجی برای خطوط لوله گاز به شماره 

  3سیستم پوششی نوار نوع سه الیه خود ممزوی شامل پرایمر و نوار نوعPLY  ( طبق آخرین %50)با روی هم پیچی

ندارد  تا با روی هم پیچی معمولی یک اینچ(  IGS-M-TP-014-2-C(2)ویرایش اسررر طبق آخرین و نوار رویی )

 IGS-M-TP-025ویرایش استاندارد 

  سیستم پوششی اپوکسی مایع دوجزئی طبق آخرین ویرایش استانداردIGS-M-TP-027 

  سیستم پوششی پلی یورتان طبق آخرین ویرایش استانداردIGS-M-TP-020(2) 

در مواردی که تأمین مواد پوشررشرری برعهده پیمانکار می باشررد، پیمانکار موظف اسررت قبل از سررفارش و خرید کاال،  -5-1-3

ستاندارد  شی مورد نظر را )پس از تطابق با ا ش ستم پو سی صات فنی کامل  شخ صوب مربوطه( به همراه طرح کنترل  IGSم م

 تأییدیه کتبی کارفرما نسبت به سفارش و خرید کاال اقدام نماید. به نماینده کارفرما ارائه و پس از اخذ (QCP)کیفیت کاال 



)3(100-LP-C-IGS      9139 دیماه  

 

 

45 

 

 

اقالم پوششی باید در محل کارخانه سازنده مورد بازرسی قرار گرفته و پس از صدور گواهینامه بازرسی بر طبق  -6-1-3

ری در آخرین ویرایش استاندارد دستورالعمل بازرسی که مورد تأیید کارفرما قرار گرفته باشد و تأیید مطابقت کاال با مشخصات مند

IGS .مصوب از طرف مؤسسه بازرسی تعیین شده، ترخیص گردد 

مواد پوششی مورد  Batchپیمانکار موظف است گواهینامه تأییدیه آزمایشات کنترل کیفی کارخانه سازنده برای هر  -7-1-3

نماینده کارفرما ارائه و پس از اخذ تأییدیه کارفرما خریداری و گزارش بازرسی تأیید شده را قبل از شروع عملیات عایقکاری به 

 مجاز به ترخیص، حمل و کاربرد آنها خواهد بود.

سفارش مواد پوششی به فروشندگان داخلی فاقد نمایندگی از شرکت سازنده، صرفاً در صورت ارائه گواهی نامه تأییدیه  -8-1-3

مواد پوششی  Batchامه آزمایش های کنترل کیفی حین تولید برای هر کشور سازنده مواد )گواهی ساخت مبدأ( و ارائه گواهی ن

 مصوب مربوطه مجاز می باشد. IGSدر مطابقت با استاندارد 

سفارش و خرید مواد پوششی بدون انجام بازرسی و اخذ گزارش بازرسی تأیید شده از شرکتهای بازرسی فنی مورد  -9-1-3

 ایران مجاز نمی باشد. تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

شرکت ملی گاز ایران و توصیه های  (HSE)حمل، جابجایی و انبار نمودن مواد پوششی باید طبق مقررات ایمنی  -10-1-3

 سازنده انجام پذیرد.

ها پیمانکار موظف است جزئیات مربوط به نوع، سازنده، مقادیر مواد پوششی وارده به کارگاه و روش ثبت و کنترل آن -11-1-3

 به انضمام آمار روزانه مصرف هر یک از مواد مصرفی و جایگزینی آنها را به نماینده کارفرما ارائه نماید.

 به منظور پیشگیری از آسیب احتمالی، ظروف و جعبه های حاوی مواد پوششی باید با دقت حمل گردد. -12-1-3

 جاز تعریف شده توسط سازنده، مجاز نمی باشد.روی هم چینی پالت و ظروف حاوی مواد پوششی بیش از حد م -13-1-3

مواد پوششی باید در محل های سرپوشیده و دور از تابش آفتاب و بارش باران و برف و در محل تمیز و خشک  -14-1-3

درجه سانتی گراد یا دامنه تعریف شده توسط سازنده  35تا  10نگهداری شود و درجه حرارت محل نگهداری باید در محدوده 

 د.باش

پس از اتمام عملیات جوشکاری و تأیید رادیوگرافی هر قطعه از خط لوله، پیمانکار باید عاجالً نسبت به پوشش  -15-1-3

 سرجوش لوله ها، لوله گذاری و دفن قطعه مربوطه اقدام نماید.

نامه تأییدیه صالحیت پرسنل عایقکاری سرجوش لوله ها و تعمیرات پوشش باید آموزش دیده، مجرب و دارای گواهی  -16-1-3

عایقکاری سرجوش و تعمیر پوشش از شرکت سازنده مواد پوششی و یا مؤسسه معتبر مورد تأیید کارفرما باشند. پیمانکار اجرای 

پوشش مسئول برنامه ریزی و اجرای موضوع فوق الذکر با هماهنگی سازنده مواد پوششی می باشد.در مورد پوشش های حساس 

، اپوکسی مایع دو جزئی، پلی یورتان و غالف های انقباضی حرارتی، حضور کارشناس شرکت سازنده مواد دوالیه FBEاز جمله 

پوششی و یا نماینده رسمی آن جهت آموزش پرسنل و صدور گواهی نامه الزامی است. همچنین در صورت بروز اشکال در این 

 شکال ضروری خواهد بود.پوشش ها، حضور نماینده سازنده مواد پوششی برای مشاوره و رفع ا

 آماده سازي سطح  -2-3

، خراش  (Dent)قبل از اقدام به عملیات آماده سازی،سطح لوله باید از نظر نواقص وعیوب مکانیکی از قبیل فرورفتگی -1 -2-3

(Scratch)  و غیره و یا پاشش ذرات جوش(Weld Spatter)  و دیگر نواقص احتمالی موجود، توسط پیمانکار مورد بازدید و

کنترل قرار گیرد. نواقص فوق االشاره در صورت وجود باید گزارش و با نظر کارفرما اصالح گردد. سطوح باید خشک، تمیز و عاری 
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دارای اثر سوء بر آماده سازی از هرگونه آلودگی نظیر روغن، گریس، مواد هیدروکربوری و یا آلودگی نمکی و دیگر موادی که 

سطح و یا چسبندگی پوشش به سطح می گردد باشد. روغن، گریس، مواد هیدروکربوری و غیره باید با استفاده از حالل تمیز 

کننده مناسب و مورد تأیید کا رفرما از سطح فلز زدوده شود. استفاده از حالل هایی که پسماند بر روی سطح لوله باقی می 

 از نمی باشد.گذارند مج

سطح به گرد و خاک  -2 -2-3 ستاندارد  (Dust)میزان آلودگی  ارزیابی گردد. معیار مورد تأیید  ISO 8502-3باید بر طبق ا

 برای برخی پوشش های سرجوش لوله ها به شرح زیر می باشد:

 FBE  :Class 1سیستم پوششی 

 Class 2سیستم پوششی اپوکسی مایع دو جزئی: 

 Class 2سیستم پوششی پلی یورتان: 

اعم از شن، مسباره، یا شات و گریت  (Abrasive Blast Cleaning)موارد مورد استفاده جهت تمیز کاری سطوح  -3-2-3

باشررد.هوای مورد اسررتفاده جهت تمیز کاری  ISO 11126یا  ISO 11124باید طبق مشررخصررات مندری در اسررتانداردهای 

ستاندارد سطح باید عاری از روغن، صات مندری در ا شخ   ASTM D 4285رطوبت زیاد و یا هر گونه آلودگی بوده و باید با م

مطابقت داشته باشد. استفاده از مواد بازیابی شده، مجاز نمی باشد مگر در صورتی که از دستگاه بازیابی اتوماتیک استفاده شود. 

می باشند، باید مجهز به دستگاه جداکننده  (Abrasive)اینده دستگاههای پاشش که مجهز به تجهیزاتی جهت بازیابی مواد س

گردو غبار، محصوالت خوردگی و دیگر آلودگی ها باشند.در هنگام تمیزکاری سطح سرجوش لوله ها، سطحی از پوشش اصلی 

شی سیبهای نا شگیری از آ شش ذرات قرار می گیرد، باید به منظور پی سرجوش که در معرض پا ضربه و  لوله ها در دو طرف  از 

غیره با اسررتفاده از برزنت و یا ورق فلزی مناسررب با عرض حداکثر نیم متر از پاشررش ذرات مورد محافظت قرار گیرد.لبه های 

سوهان نرم  سط  سازی کارخانه ای( باید تو صورت عدم آماده  صلی لوله ها )در شش ا  5/37± 5/2با زاویه  (Fine Files)پو

 Sweep)سرررانتی متر از لبه های دو طرف پوشرررش اصرررلی لوله ها باید با روش  5درجه پخ زده شرررود. سرررطحی به عرض 

Blasting)  صلی به طور شش ا سرجوش به پو شش  سبندگی خوب پو صول چ سیمی به منظور ح سط برس  ستی تو یا د

سطح  (Roughened)یکنواخت زبر  سازی  صرفی جهت آماده  ساینده م صول گردد.مواد  سب بودن جهت ح باید عالوه بر منا

شرایط نامساعد آب  HSEدرجه تمیزی و زبری مورد نظر، از نظر موازین  سازی سطح در  به تأیید نماینده کارفرما برسد.آماده 

ساینده قبل از مصرف باید مو شد. مواد  رد و هوا، بارانی، مه، رطوبت باال، گرد و خاک، طوفان شن و محدودیت دید مجاز نمی با

بازرسری قرار گرفته و ضرمن اسرتحکام الزم فاقد هر گونه آلودگی به چربی، نمک و رطوبت باشرد.در حین عملیات تمیز کاری، 

باالتر از نقطه شبنم هوای محیط باشد.سطح آماده سازی شده  C 3°و نیز حداقل  C 5°درجه حرارت سطح لوله باید باالتر از 

شش باید حداکثر ظرف  شش گردد. عملیات  4ا ت 2جهت اعمال پو شرح زیر پو سبی هوای محیط به  ساعت بر مبنای رطوبت ن

 مجاز نمی باشد. %85تمیزکاری و عایقکاری در هوای با رطوبت نسبی باالتر از 
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 (RH) : حداكثر زمان مجاز براي اعمال پوشش پس از آماده سازي سطح بر حسب رطوبت نسبي هواي محيط2جدول

 (RH)یط رطوبت نسبی هوای مح
حداکثر زمان مجاز برای اعمال پوشرررش پس از 

 آماده سازی سطح

 ساعت 2 %85تا  %70بین

 ساعت 4 %70کمتر از 

 

درصررورت تأخیر بیش از زمانهای فوق، تمیز کاری سررطح باید مجدداً انجام پذیرد.چنانچه برای خشررک کردن شرربنم و رطوبت 

ستگاه هیتر  شد، د شگرمی با سطح لوله گردد، بلکه قبالً کاربرد سطح لوله نیاز به پی ستفاده نه تنها نباید موجب آلودگی  مورد ا

درجه  70تا  45آن باید توسرررط نماینده کارفرما مورد تأیید قرار گرفته باشرررد. دمای پیشرررگرمی به منظور رطوبت زدایی بین 

 یجیتالی کنترل شود.سانتیگراد بوده و در تمامی مدت پیشگرمی، درجه حرارت سطح لوله باید با دماسنج د

ستاندارد  -4-2-3 سطح باید طبق الزامات مندری در ا انجام پذیرد. معیار مورد تأیید برای برخیپوشش  ISO 8501-1تمیزی 

 های سرجوش لوله ها به شرح زیر می باشد:

 FBE  :SA 3سیستم پوششی

 ½SA 2سیستم پوششی اپوکسی مایع دو جزئی: 

 ½SA 2سیستم پوششی پلی یورتان: 

 ½SA 2نوار دستی دو الیه با چسب قیر پایه نفتی باضافه نوار رویی: 

 ½SA 2نوار سرد دستی دو الیه با چسب بوتیل رابر باضافه نوار رویی: 

 ½SA 2نوار دستی با چسب قیر پایه نفتی اصالح شده: 

 St 3تمیزکاری جهت تعمیر انواع پوشش در سایت: 

را در سایت  ISO 8501-1وط به تمیزی سطح لوله براساس آخرین ویرایش استاندارد یادآوری: پیمانکار باید تصاویر اصل مرب

 در دسترس داشته باشد.

سطح لوله  - 5-2-3 سطوح  با درجه تمیزی  (Surface Profile)زبری  میکرون و  75±25باید در محدوده  ½SA 2برای 

سطوح با درجه تمیزی  سطوح با درجه تمیزی میکرون و بر 60-100باید در محدوده SA 3برای  ست در محدوده  St3ای  بای

( باشرررد.زبری سرررطح لوله باید با روش موسررروم به  ISO 8503-5میکرون )براسررراس آخرین ویرایش اسرررتاندارد 25±50

TapeReplica  با اسررتفاده از دسررتگاهTestex  طبق اسررتانداردNACE RP 0287 یا با اسررتفاده ازISO Surface 

Profile Comparator  آخرین ویرایش اسرررتاندارد طبقISO8503-1  اندازه گیری گردد.دسرررتگاههای فوق الذکر باید

شخص  شتر از حد م سطح کمتر یا بی شد.چنانچه زبری  سایت موجود با سیون معتبر آنها در  کالیبره بوده و گواهی نامه کالیبرا

صورت لزوم ت سی قرار گرفته و در  شد، مواد تمیز کاری باید مورد برر شن، گریت و دیگر شده فوق با عویض گردد.گرد و خاک، 

 مواد خارجی روی سطح سرجوش و پوشش اصلی مجاور آن باید با استفاده از دستگاه دمنده برداشته شود.

شش های  -6-2-3 صوص پو سرجوش به نمکهای محلول  FBEدر خ سطح  سی مایع دوجزئی و پلی یورتان، آلودگی  ، اپوک

(Soluble Salts)  باید با دستگاهElcometer 130  و یاSCM 400  یا معادل آنها طبق استانداردهای(ISO 8502-6  یا
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ISO 8502-9 مورد آزمایش قرار گیرد. در محیط های نمکی و محل هائی که آثار نمک بر روی لوله مشاهده می شود، سطح )

 2رد تأیید برای پوشش های فوق حداکثر لوله باید با آب مناسب شستشو داده شود و مجدداً مورد بازرسی قرار گیرد. معیار مو

شاهده  صورت م سطح انجام پذیرفته و در  شد.آزمایش فوق بایدپس از عملیات تمیزکاری  سانتی متر مربع می با میکروگرم بر 

آلودگی سررطح، مواد سرراینده مورد اسررتفاده در تمیزکاری باید مورد بازدید و بازرسرری قرار گرفته و در صررورت آلودگی تعویض 

 .گردد

 اعمال پوشش -3-3

شروحه  شی انجام پذیرد. به عنوان یک راهنمای عمومی، رعایت مواد م ش سازنده مواد پو ستورالعمل  شش باید طبق د اعمال پو

 زیر الزامی می باشد.

باالتر از نقطه  C 3°و یا حداقل  C 5°در حین عملیات پوشرررش سرررطوح لوله ها، درجه حرارت محیط باید باالتر از -1 -3-3

 شبنم هوای محیط باشد.

شود و از مقادیر مشخص -2 -3-3 سطوح و پوشش باید به طور مستمر کنترل  در حین عملیات اجرای پوشش، درجه حرارت 

 شده توسط سازنده مواد پوششی تجاوز ننماید.

است اعمال پوشش باید متوقف  %85ز در شرایط آب و هوایی نامساعد و زمانی که رطوبت نسبی هوای محیط باالتر ا -3-3-3

گردد، مگر در محیط سرپوشیده و دارای تهویه به طوری که محدوده سطح مربوطه در تمامی دوره اعمال پوشش و عمل آمدن 

(Curing)  درخصوص پوشش های مایع و(FBE.تمیز و خشک بماند ) 

شد، حرارت -4-3-3 سطح با شش نیاز به پیش گرمی  سازنده  چنانچه برای اعمال پو ستورالعمل  دهی باید با دقت و بر طبق د

 مواد پوششی انجام پذیرفته و منجر به آسیب دیدگی پوشش اصلی لوله و یا اکسیده شدن سطح نگردد.

شدن هوا در مجاورت درز  -5-3-3 ضی حرارتی باید دقت کافی بعمل آید تا از حبس  شش های غالفی انقبا در هنگام اعمال پو

 رز جوش محیطی و نیز مجاورت پوشش اصلی لوله جلوگیری بعمل آید.جوش طولی لوله و د

شد. حرارت کمتر از  -6-3-3 سازنده با ستورالعمل  ساس د ضی حرارتی باید برا شش های غالفی انقبا اعمال حرارت در مورد پو

سطح لوله می گرد شش به  ضعیف پو سبندگی  ضی حرارتی و چ سب غالفی انقبا شدن چ د و حرارت حد مورد نیاز باعث ذوب ن

 بیش از حد باعث سوختگی، بروز ترک و آسیب دیدگی الیه پلی اتیلن غالفی می شود.

،کاربرد FBEاینچ و باالتر(و همچنین  24در خصررروص اعمال پوشرررش های غالفی انقباضررری حرارتی)برای لوله های -7-3-3

عمال حرارت یکسررران و همزمان به تمامی عالوه بر فراهم نمودن اطمینان باالتر، به دلیل ا  Induction Heatingدسرررتگاه

 سطح، موجب چسبندگی و کیفیت باالتر پوشش اعمالی گردیده، بنابراین کاربرد آن الزامی است.

میلی متر از پوشررش اصررلی لوله ها در دو طرف سرررجوش را به طور کامل  50پوشررش سرررجوش اعمالی باید حداقل  -8-3-3

 پوشش دهد.

عملیات اعمال پوشش سرجوش باید برای هر سرجوش توسط پیمانکار تکمیل و به نماینده کارفرما فرم گزارش روزانه  -9-3-3

 ارائه گردد.
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 بازرسي و كنترل كيفيت پوشش -4-3

پیمانکار باید مجهز به حداقل تجهیزات الزم جهت انجام آزمایش های کنترل کیفی از جمله ترمومتر، رطوبت سررنج، ضررخامت 

سنج، زبری  سبندگی )سنج، نیرو ستگاه مربوط به آزمایش چ ( بوده و اقالم مذکور باید دارای Pull-offو  Peel testسنج و د

 گواهی نامه معتبر کالیبراسیون باشند.

 بازرسی ظاهری پوشش 1-4-3

پوشررش اعمال شررده باید در تمامی سررطح دارای ظاهری یکسرران )بدون هر گونه آثار ترک، منفذ، تاول، چروکیدگی، و نواقص 

صلی باشد. )حداقل ظ میلیمتر روی هم  50اهری دیگر( و با روی هم قرار گیری یکسان در دو طرف سرجوش بر روی پوشش ا

 پیچی نوار سرجوش در دو طرف پوشش اصلی لوله(

 آزمایش های کنترل کیفی پوشش -2-4-3

 اندازه گیری ضخامت پوشش 

 انجام پذیرد. 3ول آزمایش ضخامت پوشش اعمال شده باید طبق موارد مندری در جد

 

 : مقدار ضخامت مجاز براي انواع پوشش3جدول 

 الزامات روش آزمایش سیستم پوششی ردیف

1 
با Hot Meltغالفی انقباضررری حرارتی نوع 

 C 80°حداکثر درجه حرارت کاربردی 
ASTM D 1000 2.9 mm 

2 
با Hot Meltغالفی انقباضررری حرارتی نوع 

 C 60°حداکثر درجه حرارت کاربردی 
ASTM D 1000 2.9 mm 

3 
غالفی انقباضررری حرارتی نوع ماسرررتیکی با 

 C 50°حداکثر درجه حرارت کاربردی 
ASTM D 1000 2.5 mm 

4 
نوار دسررتی با چسررب قیر پایه نفتی اصررالح 

 شده
ASTM D 1000 4.0 mm 

 ASTM D 1000 (0.8 ± 0.05) + (0.500) mm نوار سه الیه خود ممزوی  باضافه نوار رویی 5

6 
نوار دسررتی دو الیه با چسررب قیر پایه نفتی 

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

7 
سب بوتیل رابر  ستی دو الیه با چ سرد د نوار  

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

8 FBE  

By approved 

magnetic or 

electro-magnetic 

thickness gauge 

800 ± 100 µm 
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 ISO 21809-3 اپوکسی مایع دو جزئی 9

(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 پلی یورتان 10

(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 

larger 

1000 µm: For smaller sizes 

and lower temperatures 

 ASTM D 1000 نوار پتروالتوم 11

Average 1.1 mm (permissible 

deviation from average: 0.2 

mm) 

 

 

 آزمایش منفذیابی 

و طبق  mm/sec 300با سرررعت حداکثر  (Holiday Detector)آزمایش منفذیابی پوشررش بایدتوسررط دسررتگاه منفذیاب 

انجام پذیرد و در صورت وجود منفذ، پوشش بایدطبق دستورالعمل سازنده مواد پوششی مورد تعمیر  4موارد مندری در جدول 

 قرار گیرد.

 : مقدار ولتاژ مجاز براي انواع پوشش در آزمایش منفذیابي4جدول

 الزامات روش آزمایش نوع سیستم پوششی ردیف

1 
ضی حرارتی نوع  با حداکثر درجه Hot Meltغالفی انقبا

 C 80°حرارت کاربردی 
ISO 21809-3 

(Annex B) 

5 kV/mm + 5 

kV 

(Max. 25 kV) 

2 
ضی حرارتی نوع  با حداکثر درجه Hot Meltغالفی انقبا

 C 60°حرارت کاربردی 
ISO 21809-3 

(Annex B) 

5 kV/mm + 5 

kV 

(Max. 25 kV) 

3 
غالفی انقباضرری حرارتی نوع ماسررتیکی با حداکثر درجه 

 C 50°حرارت کاربردی 
ISO 21809-3 

(Annex B) 

5 kV/mm + 5 

kV 

(Max. 25 kV) 
 الزامات روش آزمایش نوع سیستم پوششی ردیف

 EN 10300 دستی با چسب قیر پایه نفتی اصالح شدهنوار  4

(Annex R) 
5 kV/mm 

(Max. 20 kV) 
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 ISO 21809-3 اضافه نوار روییه نوار سه الیه خود ممزوی ب 5

(Annex B) 

5 kV/mm + 5 

kV 

(Max. 15 kV) 

6 
سب قیر پایه نفتی ب ستی دو الیه با چ ضافه نوار ه نوار د ا

 رویی

ISO 21809-3 

(Annex B) 

5 kV/mm + 5 

kV 

(Max. 15 kV) 

7 
اضافه نوار ه نوار سرد دستی دو الیه با چسب بوتیل رابر ب

 رویی

ISO 21809-3 

(Annex B) 

5 kV/mm + 5 

kV 

(Max. 15 kV) 
8 FBE دوالیه NACE RP0490 5 kV/mm 

 ISO 21809-3 اپوکسی مایع دو جزئی 9

(Annex B) 
6 kV/mm 

(Max. 25 kV) 

 ISO 21809-3 پلی یورتان 10

(Annex B) 
5 kV/mm 

(Max. 25 kV) 

 نوار پتروالتوم 11
ISO 21809-3 

(Annex B) 

5 kV/mm + 5 

kV 

(Max. 15 kV) 

 

:در خصوص پوشش هاي نواري، در صورتي كه سيستم پوششي شامل پرایمر، نوار زیري و نوار روئي باشد، 10تبصره 

 قبل از اعمال نوار رویي انجام پذیرد.آزمایش منفذیابي باید پس از اعمال نوار زیري و 

 

 آزمایش چسبندگی 

 انجام پذیرد. 6و  5آزمایش چسبندگی پوشش باید طبق موارد مندری در جداول 

 

 (Peel test: مقدار چسبندگي مجاز براي انواع پوشش )روش 5جدول

 الزامات روش آزمایش نوع سیستم پوششی ردیف

1 
برا Hot Meltغالفی انقبراضررری حرارتی نوع 

 C 80°حداکثر درجه حرارت کاربردی 
EN 12068 

(Annex C) 
4 N/mm 

2 
برا Hot Meltغالفی انقبراضررری حرارتی نوع 

 C 60°حداکثر درجه حرارت کاربردی 
EN 12068 

(Annex C) 
4 N/mm 

3 
غالفی انقباضی حرارتی نوع ماستیکی با حداکثر 

 C 50°درجه حرارت کاربردی 
EN 12068 

(Annex C) 
1.5 N/mm 

 EN 10300 نوار دستی با چسب قیر پایه نفتی اصالح شده 4

(Annex S) 
7 N/mm 
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 الزامات روش آزمایش نوع سیستم پوششی ردیف

 اضافه نوار روییه نوار سه الیه خود ممزوی ب 5

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) 

6 
ه نوار دسررتی دو الیه با چسررب قیر پایه نفتی ب

 اضافه نوار رویی
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) 

7 
سب بوتیل رابر ب ستی دو الیه با چ سرد د ه نوار 

 اضافه نوار رویی
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 8
IPS-M-TP-317 

(Appendix E) 

0.5 N/mm width (Min. 

Tacky Adhesion 

Strength) 

 

 (Pull-off: مقدار چسبندگي مجاز براي انواع پوشش )روش 6جدول

 الزامات روش آزمایش نوع سیستم پوششی ردیف

3 FBE 
IGS-C-TP-026 

 MP 10 

 BS EN ISO 4624 10 MP اپوکسی مایع دو جزئی 2

 BS EN ISO 4624 10 MP رتاناوپلی  1
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براي  (I/S)آزمایش الكتریكي پوشششش بر مبناي تزریق ولتاژ بابت در محل تزریق و اندازه گيري تراكم جریان  -4

 خطوط لوله مدفون فوالدي نو

 كليات -1-4

سرجوش لوله های فوالدی مدفون و متعلقات  شش بدنه و  شش خطوط لوله اعم از پو شخیص و ارزیابی کیفیت پو به منظور ت

آزمایش فوق انجام می گردد. آزمایش مذکور همزمان با اتمام پروژه و در هنگام تحویل پروژه های نو و بعد از اتمام فوالدی آن، 

 آزمایشات هیدرواستاتیک صورت می گیرد.

 مراحل انجام كار قبل از شروع آزمایش پوشش -2-4

ارائه آن به نماینده کارفرما، جهت بررسی و  زیرو 6-4تهیه روش آزمایش الکتریکی پوشش توسط پیمانکار برطبق بند  -1-2-4

 تأیید.

 حصول اطمینان از سالمت کلیه اتصاالت عایقی بکار رفته . -2-2-4

سات تأثیرگذار، از طریق اندازه  -3-2-4 سی سایر تأ صول اطمینان از قطع کامل ارتباط الکتریکی خط لوله تحت آزمایش از  ح

یرگذار، الزم است پیمانکار با هماهنگی کارفرما نسبت به قطع سیستم / سیستم گیری پتانسیل. در صورت مشاهده عوامل تأث

 ها و جریان های تأثیرگذار در روند و نتیجه آزمایش اقدام نماید.

 .(T.P)زیراز تمامی نقاط اندازه گیری  6-4اندازه گیری پتانسیل طبیعی لوله نسبت به زمین برطبق بند  -4-2-4

برای این منظور الزم است پیمانکار با هماهنگی کارفرما نسبت به خاموش کردن ترانس های خطوط لوله مجاور و سایر عوامل  

 تأثیرگذار بر روی خط تحت آزمایش اقدام نماید.

با  Interconnectionو محلهای  (Casings)اندازه گیری پتانسررریل حفاظتی از کلیه تقاطع ها، غالفهای فوالدی  -5-2-4

 سایر خطوط و تأسیسات فوالدی مدفون.

، پیمانکار باید DCبر مؤلفه های  ACدر کل مسرریر خط لوله. در صررورت مشرراهده تأثیر  ACاندازه گیری پتانسرریل  -6-2-4

 نسبت به رفع آن اقدام نماید.

 ابزار و وسایل مورد نياز براي انجام آزمایش الكتریكي پوشش -3-4

شده برای پروژه مورد آزمایش الکتریکی پو-1-3-4 ستم حفاظت کاتدی دائم طراحی  سی ستفاده از  شش حتی المقدور باید با ا

نظر انجام گردد و در صورتی که به هر علت آزمایش با استفاده از سیستم موقت انجام می شود باید دالیل آن ارائه و از کارفرما 

 تأییدیه اخذ گردد.

 200میلیون اهم برای شررررایط نرمال و باالی  10قاومت باال و امپدانس بیش از دسرررتگاه ولتمتر )پتانسررریومتر( با م -2-3-4

 میلیون اهم برای زمین های سنگی و خشک .

 توضیح: استفاده از دستگاه ولتمتر با ورودی امپدانس باال برای جلوگیری از قرائت اشتباه است.

 . Fresh waterوبرای عبور لوله از خاک  Cu/CuSO4الکترود نیم پیل مرجع  -3-3-4

سالمت نیم  -4-3-4 شروع آزمایش و اندازه گیری، دقت و  ستفاده از الکترود مرجع گوناگون، پیمانکار باید قبل از  صورت ا در

 کنترل نماید. Cell to Cellمورد نظر را به روش  (Half- Cell)پیل 
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 ت آزمایشاندازه گيري مقدار پتانسيل مدار باز یا پتانسيل طبيعي خط لوله تح -4-4

در انجام آزمایش الکتریکی پوشش، یکی از کمیتهایی که قضاوت را در مورد کیفیت پوشش آسانتر می کند، اندازه گیری مقدار 

پتانسیل مدار باز یا پتانسیل طبیعی زمین محل دفن خط لوله تحت آزمایش است. از این رو اندازه گیری پتانسیل طبیعی باید 

 انجام گردد.(T.P)تمامی نقاط اندازه گیری با رعایت موارد ذیل و در 

 الکترود نیم پیل مرجع باید کامالً با خاک در تماس باشد. -1-4-4

 در زمین خشک، خاک باید مرطوب گردد )محل قرار گرفتن نیم پیل(  -2-4-4

 به باالی خط لوله باشد.نیم پیل حتی المقدور بیش از نیم متر از مرکز لوله دورتر قرار نگیرد و هرچه نزدیک تر  -3-4-4

 فاكتورهاي مؤبر بر اندازه گيري پتانسيل در زمان آزمایش -5-4

 توجه به فاکتورهای مؤثر بر اندازه گیری پتانسیل در زمان آزمایش حائز اهمیت است:

 محل قرار گرفتن الکترود نیم پیل مرجع -1-5-4

 خاک  -2-5-4

 لوله  -3-5-4

 دما  -4-5-4

 لکترود نیم پیل مرجع از آلودگیعاری بودن ا -5-5-4

 روش انجام آزمایش الكتریكي پوشش -6-4

قبل از شررروع آزمایش، پیمانکار موظف اسررت روش انجام آزمایش الکتریکی پوشررش را تهیه و به کارفرما ارائه نماید. -1-6-4

ضمناً انجام آزمایش باید با اطالع قبلی به نمایندگان کارفرما  انجام آزمایش تنها پس از اخذ تأییدیه از کارفرما مجاز خواهد بود. 

 و بهره بردار صورت پذیردتا نمایندگان مذکور در زمان تست در محل حضور یابند.

ستم  -2-6-4 سی سات مجاور و خاموش کردن کلیه  سی سایر خطوط و تأ اطمینان از قطع کامل ارتباط الکتریکی خط لوله با 

  در زمان آزمایش DCو  ACهای ناشی از های حفاظت کاتدی مجاور وحذف کلیه تداخل 

از  (لحظه ای  خاموشنقطه )در حالت طول قطعه مورد آزمایش به نحوی در نظر گرفته شررود که پتانسرریل دورترین  -3-6-4

 کمتر نشود. 85/0ولت مثبت تر نشود. به عبارت دیگر قدر مطلق آن از  -85/0

ستم حفاظت کاتدی برای مدت  -4-6-4 سی شن کردن  شدن یا تثبیت ولتاژ خط لوله 72حداقل رو در ، ساعت جهت پالریزه 

 ساعت(، منبع تزریق باید روشن و ولتاژ تزریق باید به خط اعمال گردد. 72مدت تثبیت ولتاژ خط )حداقل این 

سیل حفاظتی کافی قرا -5-6-4 شدن خط لوله، محدوده آزمایش باید تحت پتان شته در مدت زمان تثبیت ولتاژ یا پالریزه  ر دا

 مجاز نمی باشد. 7باشد. پتانسیل بیشتر از پتانسیل مندری در جدول 

شش  -6-6-4 شدن خط و تثبیت ولتاژ )حداقل آزمایش الکتریکی پو تنظیم مجدد ولتاژ تزریق بر  ،ساعت(،  72بعد از پالریزه 

با استفاده از دن مبدل یکسوکننده در حالت روشن بو (T.P)و سپس قرائت پتانسیل از کلیه نقاط اندازه گیری  7طبق جدول 

 انجام می شود. Interrupterدستگاه 

که همان شررردت جریان خروجی از ترانس  (I)برای اطمینان از تثبیت ولتاژ، اندازه گیری شررردت جریان مصررررفی  -7-6-4

صله بعد از تنظیم ولتاژ تزریق و یکبار هم د شروع آزمایش بالفا ست باید یکبار در زمان  ر پایان عملیات آزمایش برای رکتیفایر ا

 ، اندازه گیری و کنترل گردد. (D.P)اطمینان از ثابت بودن ولتاژ 
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 محاسبه گردد. S = πDLسطح جانبی خط لوله تحت آزمایش از رابطه 

S سطح جانبی خط لوله به متر مربع : 

π  14/3: عدد 

D قطر خط لوله به متر : 

L طول خط لوله به متر : 

، میزان تراکم جریان خط لوله (S)و تقسرریم آن بر سررطح جانبی خط لوله تحت آزمایش  (I)ریان مصرررفی با اندازه گیری ج

(I/S) .محاسبه می گردد 

 بر اساس نوع پوشش D.Pتزریق جریان  در نقطهخاموش لحظه اي روشن و پتانسيل : حداكثر 7جدول

 نوع پوشش
خاموش D.Pمقدار ولتاژ حداكثر 

 بر حسب ولت لحظه اي 

بر روشن D.Pمقدار ولتاژ حداكثر 

 حسب ولت

 2.1- 1.2- قیر پایه نفتی

 2.1- 1.2- قیر زغال سنگی

 1.5- 1.2- قیر پایه نفتی اصالح شده

 1.5- 1.2- نوار سرد پالستیکی

 1.2- 1.1- پلی اتیلن سه الیه

FBE  -1.1 -1.5 

 1.5- 1.1- اپوکسی/پلی یورتان دو جزیی

 آزمایش الكتریكي پوششمعيار قبولي  -7-4

 می باشد. 8مبنای قبولی آزمایش با توجه به نوع پوشش خط لوله بر طبق جدول 

 تراكم جریان: 8جدول

 نوع پوشش
قدارحداكثر  خاموش  م يل  تانسشش پ

 بر حسب ولت D.Pلحظه اي 

مم  ی كز بر حسشششب  I/Sما
2µA/m 

 40 1.2- قیر پایه نفتی

 40 1.2- قیر زغال سنگی

 15 1.2- اصالح شدهقیر پایه نفتی 

 20 1.2- نواد سرد پالستیکی

 3 1.1- پلی اتیلن سه الیه

FBE  -1.1 10 

 10 1.1- اپوکسی مایع دو جزیی /پلی یورتان 
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 تأیيد یا عدم تأیيد نتایج آزمایش الكتریكي پوشش -8-4

مصرررفی باید محاسرربه و جهت تأیید به جزئیات آزمایش الکتریکی پوشررش و نتیجه آن براسرراس مقدار تراکم جریان  -1-8-4

 نماینده کارفرما ارائه گردد.

سایی نقاط  -2-8-4 شنا ست اقدامات الزم را جهت  صول نتیجه قابل قبول از آزمایش فوق، پیمانکار موظف ا صورت عدم ح در 

 ضعف و رفع اشکاالت و نواقص پوشش و انجام مجدد آزمایش تا حصول نتیجه مطلوب بعمل آورد.

سایی  -3-8-4 شنا ستگاههای عیب یابی جهت  شش و د سایل مورد نیاز برای انجام آزمایش الکتریکی پو تهیه و تدارک کلیه و

 اشکاالت به عهده پیمانکار بوده و پیمانکار موظف به انجام کلیه اقدامات با حضور نماینده کارفرما می باشد.

 

 ارزیابی كارایی سیستم حفاظت كاتدي  -4-9

در زمان آزمایش پوشش، سیستم حفاظت کاتدی خط لوله بطور کامل نصب و تکمیل نشده باشد، پیمانکار  در صورتی که1-9-4

باید پس از نصب و راه اندازی کلیه متعلقات سیستم حفاظت کاتدی شامل نصب کلیه دستگاههای ترانس رکتیفایرو بسترهای 

 ر از کارایی سیستم حفاظت کاتدی اطمینان حاصل نماید:آندی، با اندازه گیری پتانسیل در حالت خاموش لحظه ای، بشرح زی

روش کار مطابق با روش آزمایش پوشش می باشد بدین ترتیب که پس از اطمینان از قطع کامل ارتباط الکتریکی خط لوله با 

،  Interrupterسایر خطوط و تأسیسات مجاور و خاموش کردن کلیه سیستم های حفاظت کاتدی مجاور و استفاده از دستگاه 

ساعت تحت بار الکتریکی قرار داده تا پالریزه و ولتاژ خط تثبیت گردد. سپس با تنظیم ولتاژ  72خط لوله را حداقل به مدت 

منفی تر باشد، پتانسیل  -V 85/0خروجی ترانس رکتیفایر به نحوی که پتانسیل خاموش لحظه ای در دورترین نقطه از مقدار 

اط اندازه گیری در حالت های روشن و خاموش لحظه ای اندازه گیری نماید و در صورتی که پتانسیل خط لوله را در کلیه نق

مثبت تر گردد، پیمانکار موظف است بعد از بررسی اتصال کلیه  -V 85/0خاموش لحظه ای در هر نقطه از خط لوله از مقدار 

نسبت به رفع عیب  DCVGحیه آنها با استفاده از دستگاه متعلقات سیستم حفاظت کاتدی و اطمینان از عدم وجود اشکال از نا

 پوشش اقدام نماید.

 -V 75/0اهم بر سانتیمتر مربع باشد، پتانسیل باید از مقدار   30000در مناطقی که مقاومت مخصوص آنها باالتر از : 1 0تبصره 

 منفی تر باشد. -V 95/0ار پتانسیل باید از مقد(SRB)و برای مناطق دارای باکتریهای احیا کننده سولفات 

در صورتیکه در زمان انجام آزمایش الکتریکی پوشش، سیستم حفاظت کاتدی خط لوله بطور کامل نصب و تکمیل و : 11تبصره 

آماده بهره برداری باشد، انجام آزمایش فوق تحت عنوان ارزیابی کارایی سیستم حفاظت کاتدی در برگیرنده آزمایش پوشش نیز 

 فوق تحت عنوان آزمایش الکتریکی پوشش نخواهد بود.6-4این نیازی به انجام بند بوده و بنابر

در صورتی که سیستم حفاظت کاتدی خط لوله دارای بیش از یک دستگاه ترانس رکتیفایر باشد، استفاده از دستگاه  :12تبصره

ره ای برای قطع و وصل کردن ماهوا Synchronizationکه مجهز به سیستم  (Interrupter)قطع و وصل کننده جریان 

 همزمان کلیه دستگاههای ترانس رکتیفایر می باشد الزامی خواهد بود.

در  ,یخوردگ تیریمد سررکیر یابیبا توجه به روش ارزال و خیلی باال بامحل های با ریسررک  باید, موارد فوقعالوه بر -2-9-4

مشررخص  و در متن قرار داد  در این مناطق پوشررشمرحله طراحی به منظور مشررخص نمودن متراژ محدوده تحت بازرسرری 

 لحاظ گردد .پیمانکار اجرایی 
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در سررگمنت های در نظر گرفته شررده )بر اسرراس ماتریس ریسررک روش ارزیابی   (ECDA)انجام آزمایش پوشررش-3-9-4

 الزامی است.  high ,medium highمدیریت خوردگی( در مناطق 

 الزامی است.  high ,medium high شناسایی شده در مناطقتعمیر و رفع اشکال از کلیه عیوب -4-9-4

ستاندارد   high ,medium highدر صورتیکه عیوب مشخص شده در مناطق -5-9-4 , در  NACE SP 0502بر اساس ا

 ( قرارگیرد, پیمانکار موظف است مابقی خط لوله اجرا شدهC/A ,A/Aو نقاط    category 2,3,4دسته بندیهای دو و باالتر)

قرار داده و تمام عیوب پوشش در دسته بندی دو و باالتر را مطابق    (ECDA)عالوه بر مناطق مذکور را مورد ارزیابی پوشش

 مرتفع نماید. NACE SP 0502با استاندارد 

به مشخص و در شرح خدمات قرار داد  کارفرماتوسط خطوط  در مرحله طراحیباید  high ,medium highمناطق -6-9-4

 لحاظ گردد.منظور بازرسی پوشش توسط پیمانکار 
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 لوله گذاري و خاك ریزي :

جابجا کردن، خواباندن لوله ر کانال را طبق نظر پیمانکار موظف اسرررت کلیه ماشرررین آالت و ابزار الزم برای بلند کردن ،  -1

سیر خط  شرایط م سب با قطر ، وزن لوله و  ستگاههای بلند کننده متنا نماینده کارفرما تهیه و نگهداری نماید تعداد و قدرت د

صل گردد که لوله ها در موقع خواباندن در کانال تحت تنش شیب طولی بوده به طوریکه اطمینان حا قرار نگرفته  لوله از لحاظ 

 و عایق آنها صدمه نبیند تحت تنش قرار نگرفته و در موقع خواباندن لوله در کانال عایق آنها صدمه ببیند.

چاکی ، کلوخ درشررت ، سررنگ ،  –قبل از لوله گذاری می باید کف و دیواره کانال پرداخت گردیده و عاری از هر گونه پایه  -2

 وقوع هر گونه صدمه از قبیل خراش یا سوراخ روی عایق لوله جلوگیری بعمل آید.ریشه درخت و دیگر اشیاء گردد تا از 

شمه های حداکثر  -3 سرندی با قطر چ شتک هایی از خاک نرم ) خاک  میلیمتر (  10قبل از لوله گذاری باید در کف کانال بال

صله  40به عرض  سر 5سانتی متر و به فا شتک ها ) با توجه به قطر و وزن متر از یکدیگر ایجاد گردد ارتفاع خاک نرم  ندی بال

 سانتیمتر باشد . 20ها(باید چنان باشد که پس از استقرار لوله بر روی آنها فاصله زیر لوله تا کف کانال حداقل لوله

آمده در محل هائی که سررطح آبهای زیر زمینی به طور طبیعی و یا به دلیل سرریل تا ارتفاع زیر لوله یا بیشررتر در کانال باال  -4

متری مسررتقر وبر طبق نقشرره های اجرایی از  5هایی با کیسرره پر از ماسرره برای کف کانال و در فاصررله باشررد می بایدبالشررتک

ژئوتکسررتایل اسررتفاده گردد به طوری که لوله در عمق معین در کف کانال ثابت قرار گیرد . در هنگام عملیات لوله گذاری باید 

راء را متناسررب با شرررایط خاص که آب زیرزمینی باال نباشررد انتخاب نمود و یا با اسررتفاده از آب کانال را تخلیه و یا زمان اج

ستاندارد روشهای مناسب آب زیرزمینی درون کانال کامال تخلیه و بعد از لوله ستقرار نوار ژئوتکستایل مطابق ا -IGSگذاری و ا

E-PL-025 .بالفاصله پر گردد ، 

ی لوله هائیکه در کانال خوابانده شده اند باید به وسیله درپوش و یا در پوشهای منبسط شونده در خاتمه هر روز کاری انتها -5

EXPANDING STOPPERS . بسته شوند تا از ورود آب و گل یا اشیاء دیگر جلوگیری بعمل آید 

 در داخل کانال گذارده شوند  در هنگام لوله گذاری ،لوله ها نباید در هیچ نقطه تحت تنش قرار گیرد همچنین نباید با فشار -6
خاکریزی کانال باید بالفاصررله پس از خواباندن لوله با حضررور و تائید نماینده کارفرما انجام گیرد، انجام این کار از آن جهت  -7

شدید دمای محیط  شود که نوار عایق در معرض تغییرات  ست که لوله را در محل خود مهار نموده و نیز مانع آن می  ضروری ا

شده و یا  از خاکهای  نوع نرم تر ق سمتی از خاک حفاری  صدمه به لوله و عایق آن بایدق رار گیرد، برای جلوگیری از وارد آمدن 

 سانتی متر روی لوله ریخته شود . 20و یا ماسه ای که از سرند یک سانتی متری بگذرد را در الیه های به ضخامت حداقل 

را قبل از خاکریزی انجام دهد و کابل مربوطه را با تسمه دور  TEST POINTتصال کابل تواند عملیات اتبصره  :پیمانکار می

 لوله ببندد و سپس خاکریزی انجام شود و روز بعد مارکر را نصب کند تا در اثر حفاری مجدد به لوله و عایق آسیب وارد نشود.

 غال و مواد پوسیدنی دیگر استفاده نمود.برای پر کردن کانال نباید از خار وخاشاک ریشه درختان و علف و آش -8

متر و به نحوی انجام پذیرد سانتی 80ارتفاع خاک ریز روی لوله جهت ایجاد گرده خاکی مسیر خط لوله بایدحداقل به ارتفاع  -9

 سانتی متر از سطح حریم اختصاصی باالتر باشد . 50که بعد از نشست طبیعی حداقل 

ستفاده از هنگام لوله گذاری در محل ت -10 ستاندارد و ا شه های ا ضمن رعایت نق سرویس خط لوله باید  قاطع جاده ها و جاده 

SLAB)شد شته با سب که تحمل بار دینامیکی را دا ضخامت منا صله روی لوله در الیه های  ) با  سانتی متری خاک  15بالفا

 ریزی شده و متناسب با درجه کوبیدگی خاک موجود زیر جاده کوبیده شود.
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درصد حجمی قلوه سنگ با حداکثر 30سانتی متر اولیه خاکریزی بر روی خاک سرندی میتواند  مخلوطی یکنواخت از  50 -11

 30درصدخاک معمولی باشد.سایر الیه های خاکریزی نباید شامل قلوه سنگ به اندازه بیشتر از 70سانتی متر و 10اندازه 

کانال مناسب نباشد پیمانکار موظف است آن را با خاک مناسب جایگزین سانتیمتر باشد.چنانچه خاک حفاری شده برای پرکردن 

 نماید و نیز مصالح حفاری شده را که بدین ترتیب زائد خواهند بود از محل دور نموده ودر جای مناسب دپو نماید.

بازسازی زمینهائی  پیمانکار موظف است پس از پر کردن کانال در محدوده داخل شهرها در کمترین زمان ممکن شروع به -12

که برای حفاری اشغال کرده بنماید این بازسازی براساس دستورالعمل و مشخصات شهرداری و یا ادارات راه داری خواهد بود 

.پیمانکار موظف است پس از پر کردن کانال کلیه راهها، حصارها، دیوارها و جویها و به طور کلی کلیه مستحدثاتی را که در اثر 

ب شده یا صدمه دیده اند و یا جهت انجام عملیات جابجا شده اند را عیناً به حالت اول برگرداند و مسیر آبروهای حفاری ها خرا

هایی که با احداث ترانشه مسیر به صورت مناسب باز کند. و در محل.R.O.Wطبیعی را برای جلوگیری از تخریب جاده سرویس 

نگی نسبت به هدایت مسیر آبرو در کف جاده سرویس اقدام و یا مسیر آبرو را به آبرو از بین رفته با احداث دیوار بتنی و یا س

 سمت دره هدایت کند که موجب تخریب جاده سرویس نگردد.

درصد که پوشش خاکی اطراف لوله در معرض فرسایش قرار داشته و خطر شسته  20در زمینهای با شیب تند بیش از  -13

یمانکار موظف است با استفاده از کیسه های بافته پالستیکی و یا قیر اندود شده که محتوی شدن خاک ریز روی لوله وجود دارد پ

و زیر گرده ماهی مطابق نقشه استاندارد مربوطه  R.O.Wمتر ( و در سطح  25بتن خشک می باشد در فواصل معین ) حداکثر 

 خاک اطراف لوله را مهار و تثبیت نماید.

ای سطحی ، مسیل طبیعی نباید به هیچ کانال یا مسیری جز آنچه قبل از لوله گذاری موجود پس از بازسازی مسیر ، آبه -14

 بوده است تغییر داده شود مگر با تائید کتبی نماینده کارفرما.

 خط لوله باید در تمام طول خود در زمین مدفون شود مگر آنکه خالف آن در نقشه های اجرائی نشان داده شده باشد . -15

های تند و تعداد و فاصله آنها از یکدیگر بنحوی که موجب گذاری در شیبآالت برای عملیات لولهاستقرار ماشینروش  -16

 آالت و افراد نشود باید توسط پیمانکار و بر اساس ارزیابی ریسک  تدوین و به تصویب نماینده کارفرما برسد.صدمه به ماشین

 توسط پیمانکار انجام خواهد شد.IGS-C-IT-003اجرای فیبر نوری مطابق با -17
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 كليات   -1

سرراه خط لوله  ستگاههای مورد نیاز برای انجام کارهای مربوط به عبور ازموانع را که در  سایل و د ست کلیه و پیمانکار موظف ا

 :آنها را به نماینده کارفرما تحویل نماید (Certificate)د و تائیدیه سالمت قراردارند بخصوص برای موارد زیر تهیه نمای

 ودستی (وحمل و نقل خاکهای اضافی. یعملیات حفاری و تونل زنی )ماشینوسائل  -1-1

 وسائل گذاردن لوله ومتعلقات کنترل و آزمایش آن . -2-1

 وسائل حفاظت از لوله و عایق آن  -3-1

 وسائل تخلیه آب داخل کانال-4-1

 آنها.وسائل حفاظت و تقویت موانعی که از آنها عبور میشود و همچنین محوطه اطراف -5-1

 وسائل مربوط به قالب بندی و بتون ریزی-6-1

 وسائل پرکردن کانال . -7-1

 وسائل بازسازی سطح زمین .-8-1

 سازی سبک و سنگینوسایل متراکم -9-1

 (Pre Test)ها وسایل تست هیدرواستاتیک و انجام تست برای لوله -10-1

 .برداریتجهیزات و پرسنل نقشه -11-1

 د ممکن است با موانع و تقاطع هایی بشرح زیر برخورد نماید.خط لوله در مسیر خو

 تقاطع با موانع هوایي   -2

فاصررله کانال  دتقاطع های هوائی میتواند عبور خط لوله از زیر خطوط انتقال نیرو و خطوط مخابراتی باشررد دراین تقاطع ها بای

شد . لوله از دکل خط انتقال نیرو و دکل مخابراتی  شرکت ملی گاز ایران با صوب  صورتیکه مطابق مقررات حریم و ایمنی م در

 جنس زمین در این قسمت سنگی باشد پیمانکار باید برای حفر کانال از پیکور یا کت راک استفاده نماید.

 تقاطع با موانع زميني   -3

کانالهای  بزرگراهها و راه آهن وها ،  جاده، مسررریل  ،تقاطع های زمینی میتواند عبور خط لوله ازرودخانه یا آبراهه وکانال -1-3

 مطابق نقشه اجرائی مربوط به آن انجام گردد. دغیره باشد .عبور ازهریک از موانعفوق الذکر بایبتونی آب/ لوله های گاز و نفتو 

 PIPE JACKING/BORING ) عبور ازموانعی که نصررب غالف در تقاطع با آن موانع الزامی میباشرردبا حفر تونل-2-3

MACHINE)در صررورتیکه مجوز حفاری امکان لوله )بر اسرراس مجوزات ارائه شررده از سرروی مراجع ذیصررالح (دگیرانجام می.

 .بالمانع خواهد بود  نماینده کارفرمابا تایید گذاری با غالف را بطریق حفر کانال مجاز بداند در اینصورت حفر کانال

محل وجود احتمالی تاسیسات زیرزمینی را با کاربرد  ، یات اجرایی عبور از تقاطع هاپیمانکار موظف است قبل از آغاز عمل-3-3

سازمانهای آب و برق و  شی با مراجعه به  سونیک یا حفر چاله های آزمای ستگاه الترا سائلی ازقبیل د شها یا و مخابرات و گاز و رو

های ازبیلت به جهت ارائه به اه مدارک و نقشررهو یک نسررخه از کلیه مجوزهای اخذ شررده را به همرغیره مشررخص نمایدنفت و 

 بردار به نماینده کارفرما تحویل نماید.بهره

کارها و ایجاد کمترین اختالل برای استفاده کنندگان باید با توجه به نوع موانع مناسبترین اجرایبمنظور کاهش مدت زمان -4-3

در مجوزهای صادره از طرف مقامات ذیصالح و یا صاحبان خصوصی  آنها انتخاب شود رعایت توصیه های مندری اززمان برای عبور 
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ساختمانها وتاسیسات زیرزمینی الزامی است .این توصیه ها ممکن است شامل نحوه وقفه در ترافیک چگونگی عبور از  جاده ها

 موانع و نحوه بازسازی مسیر و اقدامات احتیاطی دیگر باشد.

رعایت  با در تاریخ و مدت زمان و دستور العمل توافق شده با مقامات پلیس و وزارت راهعبورازجاده ها بزرگراهها باید -5-3

 ونصب وسائل الزم از قبیل عالئم راهنمائی و چراغ چشمک زن انجام گیرد.ایمنیمسائل

تائید شده توسط نماینده کارفرما و مجوز اخذ شده از سازمان ذیربط مطابق نقشه های اجرائی  دعبورلوله با حفر تونل بای-6-3

یده و در صورتیکه از غالف محافظ استفاده میگردد رعایت نکات زیر الزامی میباشد.پیمانکار موظف است قبل از شروع دانجام گر

غالف تعیین نماید.طول راندن دن لوله و به حفر تونل در هر تقاطع محل آن را بازرسی نموده و اندازه های الزمه را برای خوابان

تونل حفر شده باید طوری باشد که لوله نوارپیچی شده بدون صدمه در تونل قرار گیرد.پیمانکار مسئول حفاظت از تاسیسات 

(سپرکوبی PLANKINGتاسیسات از قبیل تخته بندی) ینروی تونل بوده و باید کلیه عملیات الزم در جهت تقویت ا

(SHEETING PILESبست) ( زدنBRACINGو)سازی و متراکم( شمع زنیPROPPINGراانجام دهد.در) واردیکه م

حفاری تونل بصورت دستی و یا بصورت مکانیکی انجام میگردد و حفره خالی در مسیر بجا میماند که موجب ریزش خاک اطراف 

باتایید مهندس یا 2به 1به نسبت کننده روانیا بتن حاوی مایع خواهد شد این حفره خالی باید با تزریق مالت ماسه سیمان 

غالف فوالدی باید مطابق اندازه مشخص شده در نقشه هاانتخاب گردد غالف باید نسبت به و ضخامت نماینده اوپرشود.قطر 

نوک  وجود نداشته باشد و دو سر لوله غالف صاف بریده شده باشد و فاقدعایق شده درسطح داخلی آن برآمدگی  ، نفوذآب کامالً

تاانتهای حریم  دغالف بایتیز و برنده باشد.و در صورت استفاده بیش از یک شاخه لوله جوشکاری باید بطور کامل انجام گردد.

امتداد یابد طول لوله که در بصورتیکه مفاد مجوز اداره ذیربط را پوشش دهدطبق نقشه های طراحی آهن راه  یاجاده ها قانونی 

له با پوشش قیر پایه نفتی باید دوبله نوارپیچی شده و تا یک متر از هر سر غالف ادامه یابد و در ذیل برای لوغالف جای میگیرد 

ها  مقرهلوله اصلی از گونی خاک مناسب جهت هم محور کردن لوله اصلی و غالف اطمینان حاصل شود.

THINSULATORES بطوریکه در حین  بسته شود روی لوله نوار پیچی شدهو در فاصله مناسب ( باید براساس نقشه ها

ها بصورتی باشد که لوله گاز در محور غالف ها نگردد و در ابتدا و انتهای غالف نوع مقرهاجرا موجب شکستگی و یا حرکت مقره

آنها بریده شود تا اضافی قسمت  دس ازبستن مقره ها چنانچه طول پیچهای مربوطه بلندتر از سطح مقره ها باشد بایقرار گیرد.پ

تماس آن با غالف جلوگیری بعمل آید.هنگام قراردادن لوله در داخل غالف باید احتیاط شود تا صدمه ای به نوار عایق وارد  از

ده وتوسط ررر(باید نصب شEND SEALآن )انتهای نگردد.بالفاصله پس از استقرارلوله در داخل غالف پوششهای الستیکی 

ه شوند.دردوطرف غالف باید لوله های هواکش مطابق نقشه اجرائی مربوطه نصب شود بتسمه های فوالدی زنگ نزن محکم 

پیمانکار موظف است آزمایشات مربوط به عایق الکتریکی را شروع نموده وهرنقصی که در عایق مشاهده  ، مجرد تکمیل تقاطع

،  ملیات باید دقت کافی بعمل آید تا ازنفوذ خاکدرزمان ع.گردیده ردیابی و به نحو مورد تایید مهندس یا نماینده اوتعمیر نماید

های و زیر لوله گاز خروجی از غالف بطور کامل و طبق نقشهگل و یاچیزهای دیگر بداخل غالف یا لوله جلوگیری شود، آب 

شست استاندارد گونی محتوی سیمان خشک )با رعایت تمهیدات الزم جهت عدم آسیب به عایق لوله(  قرار داده شود که از ن

 لوله جلوگیری نماید.

لوله گذاری با غالف محافظ در محل تقاطع جاده ها باید با توافق مقامات مربوطه در دوقسمت و :عبور لوله با حفر کانال -7-3

 رداریبطوری که عبورترافیک را دچار وقفه ننماید.مقررات خاکه یابا ایجاد جاده انحرافی مورد تایید مقامات ذیصالح انجام گیرد ب
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های الزم رادرموقع خاکبرداری بعمل بینیشود و پیشرعایت دات فنی بایریا خاکریزی ومرمت جاده ها مندری در این مشخص

 گردد. مینو تا دیدهآورد.تا حداقل فاصله الزم بین غالف محافظ و سطح جاده که روی نقشه های اجرائی مشخص گر

فر تونل )دستی یا مکانیکی (برطبق نقشه های اجرایی مربوطه و با رعایت با ح دبای میو راهها تقاطع لوله با راه آهن -8-3

 انجام گردد.6-3 دستورالعمل های مندری در مجوز وبند

، افظ دری شده باشدردرمحلهائی ازخط لوله که در روی نقشه های پالن وپروفیل اجرائی عبور از مانع بدون نصب غالف مح-9-3

مشخص نماینده کارفرما خواهد شد نحوه عبوراز موانعیکه در نقشه ها منعکس نشده است با نظر عبوراز آن مانع بدون غالف اجرا 

 خواهد شد.

 عبورلوله از زیر آبروهاي جاري   -4

نجررام میگ-1-4 یکرره طبق نقشرررره هررای اجرائی مربوطرره عبور لولرره بررا حفر کررانررال در کف آنهررا ا  ردیدرآبروهررائ

شرررروع و اتمام زمان  ، روش اجرائی کار وتغییر مسررریر آب را دآبرو و غیره(پیمانکار بایمسررریلها و کانالهای ، )نظیر رودخانه ها 

ضررمن ارائه مدارک مربوط به نحوه انحراف آب و انجام محاسرربات مربوط به مقاومت خاکریزی  و زمان بندی نموده اجرای آن 

همچنین ط) مانند سرررازمان آب منطقه ای ( و  های الزم با عنایت به حداکثر مقدار دبی آب و اخذ مجوز از سرررازمانهای ذیرب

 رائه دهد.نماینده کارفرمااتصویب به تائید و جهت و مدارک و مجوزهای مربوطه را آالت ووسائل مورد لزوم ماشین

 ابعادکانالهای مورد لزوم برای لوله گذاری در چنین مسیرهائی باید طبق نقشه های اجرائی مربوطه بوده ولی در هرحال -2-4

 نخواهد بود.نسبت به عمیق ترین نقطه عبور لوله از بستر رودخانه از روی لوله سه متر داقل عمق آن کمتر از ح

 SAGBEND, OVER مضاعف  ردن خم سرد ویا خمهای پیش ساخته دربین خمهایررراطع ها بکاربرردرتق-3-4

BEND).دوطرف تقاطع مجاز نخواهد بود) 

به جز با لوله ها با پوشش پلی اتیلن  مورد(ه رد بستگی برررطور دوبله بوده )گرم و یا سه پوشش روی لوله بها در تقاطع  -4-4

اجرای پوشش بتونی از لوله آزمایش بکار برده شود قبل از  (C.C.Wبایدپوشش بتونی )ائیکه طبق نقشه های مربوطه رررودرجاه

  ROCKسالم بودن لوله نوارهای مخصوص ) ( بعمل آید و بعد از اطمینان ازPRE TESTهیدرواستاتیکی مقدماتی )

SHIELD.دور لوله در محل بتون ریزی استفاده نماید ) 

 عبوراز زیر آب  -5

رودخانه های ، برکه های آبی  ،گاه لوله در مسیر خود به مناطقی که آ بدر آنها غیر قابل انحراف مسیر باشد )نظیر مردابهاهر

پس  تهیه وبا توجه به حد اکثر مقدار  دبی آب   وظف است ماشین آالت مورد لزوم را پیمانکار م ، بزرگ و غیره(برخورد نماید

 .ارائه نماید  نماینده کارفرما نحوه اجرای آنرا جهت تایید به  از اخذ مجوزات الزم از سازمانهای ذیربط) مانند سازمان آب( ،

 HDDبه روش  با ابعاد نشان داده شده در نقشه هاان سنجی و حفاری این گونه تقاطع ها را با انجام مطالعات امکپیمانکار باید 

 انجام دهد .

در زیر آب ودرکانال استقرار یابد پیمانکار موظف است ابعاد کانال را در زیر آب چنان حفر بنماید که  ددرصورتیکه لوله بای-1-5

مضاعف  پیش ساخته در بین خمهای لوله در عمق مشخص شده در نقشه اجرائی قراربگیرد.بکار بردن خم سرد یا خمهای

(SAG BENDSدوطرف تقاطع) ،  مجاز نخواهد بود ولی چنانچه ضرورت عملیاتی ایجاب نماید میتوان با اجازه نماینده
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جهت زیر آب استفاده نمود مشروط به اینکه هنگام خواباندن لوله از روش (COLD BENDS)از خمهای سردکارفرما 

 کشیدن استفاده نگردد.

 گاه برای لوله بوجود آید  در زمان خواباندن و یا کشیدن لوله بیشترین حایل و تکیه کهطریقی احداث گردد ه انال باید بک-2-5

 تقاطع هاي خاص -6

اجرای خطوط لوله بصورت روگذر و یا روش های دیگر که با انجام مطالعات کامل مهندسی و اقتصادی و اخذ مجوزهای الزم از 

 .تواند پس از تایید نماینده کارفرما اجرا گردد و سازمان منابع طبیعی صورت میگیرد میسازمان محیط زیست  
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 فصل یازدهم

 

 

 نصب شيرآالت و اتصاالت

 
 

 

 
 

 صفحه عنوان  

 67 نصب شيرها   -1

 67 نصب اتصاالت عایق -2

 67 نصب فلنج هاي مهاركننده  -3

 68 گيرنده توپك نصب تاسيسات فرستنده و -4
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 نصب شيرها

 اید طبق مشخصات مشروحه در نقشه ها و براساس تائید نماینده کارفرما در محل مناسب نصب گردد.بکلیه شیر ها -1-1

مطابق روش مندری در بخش زنگ زدائی  (PU)پیمانکار موظف است شیرها را در صورت عدم وجود پوشش کارخانه ای -2-1

تمیز و مطابق دستورالعمل مندری در قسمت عایقکاری پوشش نماید.چنانچه در اثر حمل و نقل سطح پوشش شیر آسیب دیده 

 و یا کثیف شده باشد باید مجدداً و در هنگام نصب ، پوشش آن ابتدا تمیز و سپس مطابق دستورالعمل مرمت گردد.

ف است تمام سعی خود را بکار برد که در نتیجه روش خاص نصب شیرها یا اتصاالتی که بکار می گیرد صدمه پیمانکار موظ-3-1

 ای به آنها وارد نشود این روش باید قباًل به تائید نماینده کارفرما برسد با اینحال این تائید از تعهدات پیمانکار نخواهد کاست.

اد متخصص آزمایش و بازرسی گردیده و پس از حصول اطمینان از سالم بودن آن کلیه شیر ها باید قبل از نصب توسط افر-4-1

 و تمیز بودن داخل آن اقدام به نصب در خط لوله گردد.

پیمانکار موظف است که با اطالع و اجازه و در حضور نماینده کارفرما و مطابق دستورالعمل مربوطه کلیه شیرها را به دفعات -5-1

و چندین بار با دست و گاز نتیروژن باز و بسته نماید، بدیهی است هرگونه اتفاقی ناشی از عدم انجام  کافی گریس کاری نموده

 وظایف فوق متوجه پیمانکار خواهد بود.

داخل کلیه شیرهای مورد استفاده در پروژه باید قبل از نصب به وسیله هوای فشرده تمیز شود. پیمانکار مسئول هر نشتی -6-1

 اری غلط و یا غیرکافی شیرها می باشد.به دلیل تمیز ک

 نصب کلیه متعلقات و تجهیزات شیرها نظیر فرمان دهنده و کنترل کننده و اتصال به خط لوله بعهده پیمانکار است .-7-1

در هنگام نصب شیر ها باید امکانات الزم چنان فراهم گردد که تنشی به شیر و جوشهای دوطرف آن وارد نگردد و در زیر -8-1

 لیه شیرها جهت جلوگیری از اتصال به زمین از عایق مناسب استفاده گردد .ک

 نصب اتصاالت عایق  -2

 اتصاالت عایقی براساس نقشه های پیمان و در نقاط نشان داده شده در آن نصب خواهند شد.-1-2

دیدچشمی شده و بعالوه از نظر جهت حصول اطمینان از سالم بودن آنها باید قبل از نصب با حضور نماینده کارفرما باز-2-2

عایق الکتریکی آزمایش شود برای این منظور باید مقاومت بین دو سر اتصال قبل از جوشکاری اندازه گیری شده  و گواهی 

 پیمانکار برسد.MCسالمت آن به تائید مسئول کنترل کیفیت پیمانکار و دستگاه نظارت نماینده کارفرما و 

 نصب نباید تحت تنش واقع گردد .اتصاالت عایقی در حین -3-2

درحین جوشکاری اتصاالت عایقی بایدقسمت عایق آن به وسیله گونیهای مرطوب خنک نگهداشته شده تا ازآسیب رسیدن -4-2

 به عایق آن دراثر حرارت ناشی ازجوشکاری جلوگیری گردد .

د پس از نصب و آزمایش مجدد عایق الکتریکی، چنانچه این نوع اتصاالت که به طور نیمه مدفون و مدفون نصب شوند بای-5-2

 به روش مندری در فصل هشتم عایقکاری گردد .

 نصب فلنج هاي مهاركننده  -3

صب نباید تحت تنش واقع -1-3 صب گردند و درحین ن شه های پیمان ن ستاندارد مربوطه و نق ساس ا فلنج مهارکننده باید برا

 گردد.

سمت-2-3 صب ، کاالی مذکور و ق ستیکی و قبل از ن صوص پال سط نوار مخ صل به که باید در بتن قرار گیردتو ی از لوله های مت

 گرددپوشش می (ROCK SHIELD)پرایمر مربوطه به صورت دو الیه نوار پیچی نموده و سپس توسط یک الیه نوار سخت 
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ست که اینگونه فلنج ها را ب صل به آن که باید طبقه بدیهی ا سمتی از لوله های مت ضمام ق صات مربوطه در بتن قرار  ان شخ م

 (  قرارگیرند.  PRE- TESTگیرد پس از جوشکاری و قبل از عایقکاری و بتن ریزیباید تحت آزمایش هیدرواستاتیکی )

 

 نصب تاسيسات فرستنده و گيرنده توپك -4

گردیده اسررت پس از  گیرنده و فرسررتنده توپکباید مطابق نقشرره های اجرائی داده شررده که در کارخانه سررازنده آزمایش-1-4

صل  شروحه در ف شخصات م ستگاه طبق م شی ها ای سپس کلیه تجهیزات ولوله ک صب گردد . ستگاه ن ستاتیک ای آزمایش هیدرو

( ابتدا تمیز شده و بخشهایی که در روی زمین قرار می گیرند با رنگ اپوکسی سفید رنگ آمیزی 8عایقکاری و حفاظت زنگ  )

 زمین قرار می گیرند مطابق با مفاد مندری در پیمان عایقکاری گردند.شود و بخشهایی از آن که در زیر

صب -2-4 ست ن سیسات باید برطبق نقشه و زیرنظر نماینده کارفرما قبل از ت صاالت( مربوطه به این تا شیرآالت و ات متعلقات ) 

 گردد .

شود تامنجر به تحت تنش قرار گرفتن  در محل نصب دقت شود که برای کلیه لوله های متصله مهار کافی در نظر گرفته -3-4

 و جابجایی فرستنده و گیرنده توپک و همچنین لوله های مزبور نشود.
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 كليات -1

شده -1-1 ستاتیک خطوط لوله بعد از اتمام عملیات لوله گذاری و قبل از بهره برداری آنها مطابق روش تهیه  شات هیدروا آزمای

با خاکریزی و ایجاد گرده  توسط پیمانکار پس از تایید نماینده کارفرما نجام می گردد جهت تست خطوط باید لوله ها در کانال

  دفن شده باشدماهی بطورکامل 

دستگاهها، وسایل و ابزار مورد نیاز آزمایش که باید توسط پیمانکار تهیه گردد عمدتاً به شرح زیر بوده ولی محدود به آنها -2-1

 نخواهد بود:

 اتصاالت کمکی موقت نظیر شیرها و فلنج ها و غیره -

 کمپرسور در ظرفیت های مختلف-

 پمپ پرکن جهت پر کردن خط لوله-

 ر خطپمپ فشار جهت افزایش فشا-

مناسب جهت اندازه گیری دمای زمین و سطح لوله و مجهز به سامانه الکترونیکی ثبت و  حرارت سنج دیجیتالی با سنسورهای-

 ذخیره خودکار دما )دیتاالگر(

 وسایل ثبت کننده فشار و درجه حرارت-

 فشارسنج وزنه ای -

 فشارسنج عقربه ای -

 کنتور آب )ترجیحاً دیجیتال(-

 فیلتر آب -

 زن آب مخ-

 مواد ضد زنگ ، ضدیخ ، خشک کننده و وسایل تزریق این مواد به داخل خط لوله )در صورت نیاز(-

 ژنراتور برق -

 وسایل و لوازم ایمنی مورد لزوم-

 های مختلف تمیز کاری ، اندازه گیری ، پرکن و تخلیه آب با کاپ های کامال سالم و از نوع مناسب (PIG)توپک -

  (TEMPORARY TRAPS)گیرنده توپک تله های موقت فرستنده و - 

 . ( (HEADERS/TEST HEADSتجهیزات جداکننده قطعات تست -

برابر فشار آزمایش  25/1این تجهیزات اتصال ) موقت( باید دارای گواهینامه های آزمون هیدرواستاتیک با حداقل فشار 

ها باید حداقل معادل  HEADERباشند. ضخامت  RT/PTو آزمون های غیر مخرب  TEST PRESSURE(TP)خط

مورد استفاده در هر قطعه تحت آزمایش باشد.وسایل مورد لزوم جهت تعمیرات احتمالی در حین آزمایش مانند  ضخیم ترین لوله

نیکی وسایل موتور جوش و غیره و همچنین کمپینگ مناسب برای نگهداری و محافظت لوازم و تجهیزات ابزار دقیق و قطعات مکا

 گیری باید اصول ارگونومی رعایت شده باشد.ارتباطی در نصب  دستگاههای اندازه

 خصوصيات و شرایط كلي قطعات آزمایش: -3-1

 انجام می گردد . 2-8تقسیم بندی قطعات برمبنای فشارهای حداقل و حداکثر مشخص در بند 
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 اوز نماید.تج 2-8اختالف ارتفاع نباید از حد مجاز مشخص شده در بند 

طول قطعات باید با نظر نماینده کافرما به میزانی باشررد که آزمایشررات هیدرواسررتاتیک با کیفیت و اطمینان کامل اجرا گردد و 

 کیلومتر تجاوز ننماید .  20این میزان از 

 در زمان تقسیم بندی قطعات ، باید منابع تامین آب در نظر گرفته شود.

 به طور جداگانه تست گردند. 2-14ه جهت تقاطعها باید قبل از نصب مطابق بند لوله های جوشکاری و آماده شد

 مراحل آزمایش )پس از قطعه بندي( -4-1

 ((CLEANINGتمیز کردن خط 

 ((GAUGINGارسال صفحه اندازه 

 ( (FILLINGپر کردن خط 

 ( (PRESSURIZINGافزایش فشار 

 ((AIR CONTENT CHECKآزمایش عدم وجود هوا 

 ( (STRENGTH TESTآزمایش مقاومت 

 ( (LEAK TIGHTNESS TESTآزمایش نشتی 

 ( (EVACUATION & DRYINGتخلیه و خشک کردن خط 

 هيدرواستاتيك برنامه آزمایشات-5-1

روز قبل  15پیمانکار موظف است پس از ارایه وتایید روش تست توسط نماینده کارفرمابرنامه جزء به جزء آزمایشات را حداقل 

شروع کار تهیه ، و به تائید نماینده کارفرما برساند. بدیهی است کلیه آزمایشات باید طبق برنامه تائید شده انجام گیرد  خاطر  از

سمتهایی که باید به طور جدا آزمایش  شده که در آن محل های جدایش و ق ست پروفیل خط لوله اجرا  شان میگردددرروش ت ن

ایشات هیدرواستاتیک باید در حضور نماینده کارفرما انجام پذیرد و حداقل از یک هفته شوند بایدمشخص شده باشد. کلیه آزم

قبل ایشرران  از آزمایش مطلع گردد. همچنین تسررهیالت اسررتقرار ناظرین بر آزمایش باید توسررط پیمانکار در محل و در طول 

 مدت آزمایش تامین شود.

 رعایت مسائل ایمني  -6-1

)فصل هفدهم مشخصات فنی( را رعایت  HSEپیمانکار باید کلیه مسائل ایمنی به شرح زیر و همچنین موارد مندری در فصل 

 نماید . مسئولیت  هرگونه حادثه  ناشی از عملکرد نا ایمن تجهیزات و افراد  در طول آزمایشات  به عهده پیمانکار خواهد بود .

ل و نظارت بر استفاده از آنها از ورود و نزدیک شدن افراد غیرمجاز به خطوط لوله تامین تجهیزات حفاظت فردی جهت پرسن

 تحت فشار در زمان آزمایش جلوگیری گردد .تجهیزات تست در خاری از مناطق عمومی و مسکونی مستقر گردند .

د کاماًل مهار شده و از شیلنگ های مورد استفاده جهت تزریق آب و افزایش فشار و همچنین دستگاههای اندازه گیری بای

 خط لوله در حال آزمایش  –لطفاً وارد نشوید » خرابیهای احتمالی محافظت گردند.تابلوهای اخطار و اعالم خطر با نوشته 

 درمکانهای مناسب نصب گردد .  ( KEEP AWAY – PIPELINE UNDER TEST)« می باشد

ر قطعه فاصله بگیرند و کلیه عملیات اجرایی داخل این محدوده باید متر از هدرهای دو سر ه 20افراد غیر مسئول باید حداقل 

) هر کدام کمتر باشد( انجام شود  MAOPو یا bar7 متوقف گردد .نشت گیری فلنج ها ) آچارکشی( باید حداکثر در فشار 

د هدرهای دو سر قطعه .محدوده تجهیزات آزمایش توسط نوار اخطار محصور گردد.در زمان انجام عملیات از نقاط حساس مانن
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تحت آزمایش بازدید بعمل آید .در صورت نیاز باید مکانهای دارای خطر ) مانند کپهای انتهای قطعات نزدیک به پاالیشگاه و 

ایستگاه های تقویت فشار ( توسط دیوارهای محافظ و یا کیسه های شن و غیره محافظت گردد .هر گونه مواد شیمیایی مورد 

 وان مواد سمی در نظر گرفته شود.همه این مواد باید دارای دستورالعمل حمل و نگهداریاستفاده باید بعن

MSDS(MATERIAL SAFETY DATA SHEET))  باشند.در زمان حمل و جابجایی مواد شیمیایی ، استفاده از

مچنین نحوه تجهیزات حفاظتی مناسب ضروری می باشد.وضعیت زیست محیطی منابع آب و محلول های مورد استفاده و ه

انتشار و تخلیه آن پس از مصرف باید مدنظر قرار گیرد.آب استفاده شده محتوی یا بدون مواد شیمیایی باید  با رعایت موارد 

زیست محیطی بداخل مسیر آبرو، رودخانه و یا حوضچه ریخته شود .پس از انجام تست ، محل کار باید تمیز و زباله های باقیمانده 

 به شرایط اولیه باز گردد.جمع آوری ومحوطه 

 شيرها و اتصاالت كمكي موقت و هدرها -7-1

کلیه شرریرها و اتصرراالت الزم مربوط به نصررب دسررتگاههای اندازه گیری، تزریقو تخلیه آب باید قبالً مورد آزمایش قرار گیرند. 

ست کم شار ت شار کاری آنها از ف ست باید بگونه ای طراحی و انتخاب گردند که ف شد. این تجهیزات باید دارای تجهیزات ت تر نبا

شند . هدرهای  سازنده بوده و از نظر ظاهری تمیز و جهت کار مورد نظر مناسب با ستاتیک از  گواهینامه ساخت و تست هیدروا

شده و دارای گواهینامه انجام آزمونهای  ساخته  ستاندارد خطوط لوله، طراحی و  ست باید مطابق ا موقت پیگ رانی و هدرهای ت

واستاتیک و غیر مخرب جوش از طرف سازنده این تجهیزات باشند. تعداد دفعات مورد استفاده و میزان فشار وارده به آنها هیدر

بایدثبت و در گزارش مربوطه نگهداری گردد. در هر صورت باید کلیه جوشهای مربوط به هدر که در کارگاه انجام میشود اعم از 

... به تایید دستگاه نظارت کارفرما برسد.جهت اطمینان از درست  کار کردن دستگاههای  انشعابات ، اتصال به خط لوله اصلی و

صادر گردد.  صحت کار  شده و برای آنها گواهی  سات مجازکنترل  س سط مو ستگاههای اندازه گیری باید تو اندازه گیری کلیه د

خه از آن به مدارک مربوط به گزارش آزمایش هر این گواهی در موقع شررروع آزمایشررات باید به نماینده کارفرما ارائه و یک نسرر

قبل از شررروع آزمایش هر قطعه توسررط  SITEمجدداً در  PRESSURE GAUGEقطعه ضررمیمه گردد .ضررروری اسررت  

کالیبره گردد . همچنین دقت کنتور آب باید توسرررط ظرف مدری  D.W.T(DEAD WEIGHT TESTER)دسرررتگاه 

شدن دوره صورت طوالنی  شات بیش از  کنترل گردد . در  ست کارفرما، کلیه تجهیزات 12آزمای اندازه گیری  ماه و یا به درخوا

 باید مجدداً با حضور نماینده کارفرما کالیبره شده و پیمانکار موظف است تجهیزات الزم برای آنرا فراهم نماید.

 اتصاالت جوشي بعد از آزمایش  -8-1

قطعات آزمایش شده با رعایت مشخصات فنی و دستورالعمل های مربوطه توسط بعد از تکمیل آزمایش و برداشتن هدرها ، باید 

 GOLDEN)که قبالً  مورد آزمایش قرار گرفته بهم متصررل شررده و از کلیه جوشررهای نهایی   (TIE – IN)قطعه لوله ای

WELDS ) .که تحت آزمون هیدرواستاتیک قرار نمی گیرند به طور کامل و دقیق رادیوگرافی بعمل آید 

 تعميرات -9-1

پیمانکار باید در موقع آزمایشررات هر گونه تعمیری که الزم باشررد انجام داده و اگر آزمایش مورد قبول واقع نگردید، از خط رفع 

عیب نموده و آن را مجدداً آماده آزمایش نماید. پیمانکار موظف اسررت گزارش کامل تعمیرات که در آن تاریخ ، زمان، موقعیت، 

 .( تهیه و به نماینده کارفرما ارائه نماید1-11و همچنین روش تعمیر ذکر شده باشد را ) مطابق نوع و علت عیب 

 



)3(100-LP-C-IGS      9139 دیماه  

 

 

73 

 

 

 

 مراحل انجام آزمایش  گزارش نهایي -10-1

 پیمررانکررار موظف اسررررت از کلیرره مراحررل آزمررایش گزارش تهیرره نمررایررد. همرره نمودارهررا بررایررد قبررل از نصررررب 

کارف نده  مای طه توسرررط ن های مربو گاه هاییبر روی دسرررت یک گواهی ن مایشرررات  یل آز ند . پس از تکم ما امضررراء گرد  ر

HYDROSTATIC TEST CERTIFICATE   تهیه و توسرررط نمایندگان پیمانکار و کارفرما امضررراء گردد . گزارش

ید باید جداگانه تهیه و امضاء گردد . کلیه مدارک باید جهت تائ TIE- INعبور از موانع و  آزمایش مربوط به ایستگاههای شیر،

 نهایی و صدور مجوز تخلیه آب و تزریق گاز به نماینده کارفرما ارائه گردد.

 مجري آزمایش  -11-1

کامالً مطلع  ید  با مایش  ند تجهیزات دارای  ،مجرب  ،مجری آز به آن( و 2-1به شررررح ب نه محدود  یارات الزم بوده و )و  اخت

استاتیک باشد و در زمان انجام آزمایشات حضور دائم داشته و همچنین مسئول تمامی فعالیتهای در ارتباط با آزمایشات هیدرو

 .از هر گونه فعالیتی بجز آزمایشات هیدرواستاتیک خودداری نماید

 آب مصرفي -12-1

تمامی ترکیبات آب مصرفی باید مورد آنالیز قرار گیرد. در هر حال آب مورد استفاده باید ازکیفیتی برخودار باشد که امکان ورود 

و رشد مواد خارجی، رسوب و خوردگیهای فلزی در داخل قطعه حداقل ممکن باشد و الزامات زیست محیطی در زمان تخلیه نیز 

باشد. آبهای شور محل ورود  رودخانه هابه دریا و جهت تست هیدرواستاتیک بشرح زیر می رعایت گرددجدول آنالیز آب مصرفی

بندرگاهها نباید مورد استفاده قرار گیرند. آب باید قبل از ورود به خط لوله در صورت لزوم  از  فیلتر )متناسب با حجم و دبی آب 

ه قطعه دیگر باید در صورت لزوم جهت جلوگیری  از ورود ورودی(عبور داده شود. آب مصرف شده در یک قطعه جهت انتقال ب

عملیات پر کردن خط نباید انجام شود ، مگر آنکه  مطابق دستورالعمل   20Cمواد زائد به قطعه بعد کنترل شود. در دمای زیر 

 . مورد تأیید کارفرما، ضد یخ به آب اضافه گردد

 جدول آناليزآب مصرفي جهت تست هيدرواستاتيك

 حد مجاز مایشنوع آز

PH )9.2الی  7 )اسیدیته 

T.D.S 1500  ppm 

 cl 600   ppmکلرورها 

 so4 400   ppmسولفاتها 

 caco3 500   ppmسختی کل 

 ppm    450 سختی دائم

 

در صورت عدم تطابق مشخصات آب مصرفی باید تمهیدات الزم جهت بازدارندگی وخنثی سازی خوردگی و  کنترل :13تبصره 

 با استفاده از مواد مناسب صورت پذیرد لیکن الزم است مالحظات زیست محیطی در زمان تخلیه رعایت گردد. رسوب
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صره  در صررورتیکه در بخش تحت آزمایش از تجهیزاتی که دارای اجزای آلیاژی  میباشررند اسررتفاده شررده باشررد باید :14تب

 آن در نظر گرفته شود . مالحظات الزم از نظر جلوگیری از اثرات مخرب آب مصرفی بر روی

 روش كلي آزمایش خطوط لوله انتقال گاز  -2

 مشخصات دستگاههاي اندازه گيري  -1-2

 فشار سنج ها  -1-1-2

 ( (PRESSURE RECORDERدستگاههای ثبات فشار  –الف 

کاغذ ثبت نمودار تغییرات کل دامنه دسررتگاه بوده و  %1و دقت کار آن TP برابر 1 /5حدود کار این دسررتگاه باید از صررفر تا  

 ساعته و دستگاه هفته کوک باشد. 24فشار آن از نوع 

 ( (PRESSURE GAUGEفشار سنج مدل ساعتی –ب 

 % دامنه دستگاه باشد . 1و  دقت آن باید TP برابر 1 /5حدود کار این نوع فشارسنج ها از صفر تا 

 ( (DEAD WEIGHTTESTERدستگاه فشارسنج وزنه ای  -ی

 پوند بر اینچ مربع باشد . 1/0و دقت آن TP برابر 1 /5ر این دستگاه از صفر تا  حدود کا

 حرارت سنجها  -2-1-2

 (: (TEMPERATURE RECORDERدستگاههای ثبات درجه حرارت  –الف 

 دامنه دستگاه خواهد بود . %1و دقت آن  C0 60حدود کار این دستگاه از صفر الی  

 Co 5/0و دقت  Co60تا  -Co10گیری دمای محیط با دامنه کاری دماسنج جیوه ای جهت اندازه –ب 

 و دقت  Co 60ترمومتر دیجیتال با سنسور قابل نصب بر روی سطح بدون عایق لوله با دامنه کاری صفر تا  -ی 

Co 1/0 )و مجهز به سامانه الکترونیکی ثبت و ذخیره خودکار دما )دیتا الگر 

 سایر دستگاهها  -3-1-2

 با اندازه چشمه متناسب با دبی آب ورودیفیلتر آب -

 پمپ پرکننده :-

ظرفیت این پمپ با توجه به موقعیت ، وضرعیت ، قطر و مسریر خطوط لوله از نظر پسرتی و بلندی انتخاب می گردد، به طوری 

 د.که خط لوله با توجه به دبی آب ورودی به گونه ای پر شود تا از به وجود آمدن کیسه های هوا جلوگیری گرد

 پمپ فشار قوی :-

این پمپ باید قادر باشررد با توجه به قطر و طول لوله افزایس فشررار خط با دبی مناسررب در خطوط لوله به شرررح ذیل را تامین 

 نماید.

 D< 30"لیتر در دقیقه  120

  D≥ "30< 48"لیتر در دقیقه  160

 D≥ 48"لیتر در دقیقه  200

 ( m3 01/0فی با دقت و تقسیماتکنتور آب )جهت اندازه گیری مقدار آب مصر-
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 نصب دستگاههاي اندازه گيري  -2-2

دسررتگاههای اندازه گیری و ثبات فشررار باید در محلی مناسررب ) کابین تسررت ( ، ثابت و بدون لرزش نصررب گردند که  –الف 

 تغییرات درجه حرارت روی آنها حداقل ممکنه باشد .

صله  –ب  ستگاههای ثبات حرارت ، در فا صب د سطح آنرا از  50جهت ن شته و  متری از ابتدا و انتهای قطعه روی لوله را بردا

مواد عایقی کامالً پاک نموده و قسررمت حسرراس دسررتگاه حرارت سررنج ثبات را روی محل مورد نظر قرار داده و مقداری پشررم 

ر می دهیم و سپس به وسیله نوار عایقی اتصال فوق را روی لوله محکم کرده با شیشه به طوریکه کامالً آنرا بپوشاند روی آن قرا

 خاک روی آنرا می پوشانیم به طوریکه هم سطح اطراف گردد.

ب( برروی لوله -2-2)  جهت اندازه گیری تغییرات  دمای آب داخل لوله، قسمت حساس ترمومتر دیجیتال مطابق بند فوق -ی

متری از هدرهای دوسر قطعه  100نقطه ( نصب می گردد . نقاط ابتدا و انتهایی در فاصله  3کیلومتر ) حداقل  3و در فواصل هر 

اینچ و کوچکتر, دمای خط می تواند از طریق لوله های حاوی روغن نصب شده در زمین نیز  30برای لوله های نصب می گردد .

 ردد.اندازه گیری گ

سال و  -د سور، فیلتر آب ، مخزن ، کنتور آب و تجهیزات ار شار قوی ، کمپر صب پمپهای پرکننده و ف سبی برای ن باید محل منا

 دریافت توپکها در نظر گرفته شود.

 پيگ راني  -3-2

ه آب انجام می عملیات پیگ رانی به منظور تمیز کاری، بررسرری کیفیت خط )ازنظر دوپهنی وفرورفتگی(، پر کردن خط و تخلی

سبه و تامین  سب ، حجم و دبی هوا و یا آب مورد نیاز را محا شار منا سرعت حرکت پیگ  ، پیمانکار باید ف شود .جهت کنترل 

باید قبل از اسررتفاده مورد تائید نماینده کارفرما قرار گیرند. در صررورت اسررتفاده از  (TEST HEADS)نماید. تله های پیگ 

گ، هوای خروجی از کمپرسرور بایدعاری از هر گونه مواد روغنی و چربی باشرد. در صرورت توقف کمپرسرور هوا جهت رانش پی

 50در صرررورت اسرررتفاده از هوا و bar 7پیگ در داخل قطعه ، فشرررار وارده به خط جهت حرکت مجدد و خروی آن نباید از 

صد ستفاده از آب تجاوز نماید. حداکثر طول قطعه جهت پیگ رانی  MAOPدر صورت ا به جهت انجام پیگ رانی با کیفیت  در

 کیلومتر تجاوز نماید . 20و مطمئن با نظر نماینده کارفرما تعیین می گردد و در هر صورت این میزان نباید از حداکثر طول 

له استفاده از توپک مناسب با کاپهای پلیمری )پلی اورتان و ....( جهت پر هیز از هر گونه آسیب به سطح داخلی لو: 15تبصره 

در صررورت اسررتفاده از پوشررش داخلی ( و کیفیت بهتر تمیزکاری و خشررک کردن  لوله پس از اتمام تسررت ") خصرروصررا 

 هیدرواستاتیک  با تایید  نماینده کار فرما الزامی می باشد.

 ( (CLEANINGتميز كردن خط  -4-2

پس از پایان عملیات احداث خط لوله، باید آن را توسط هوای فشرده و ارسال توپک تمیزکننده به دفعات الزم کامالً تمیز نمود. 

پیگهای تمیز کاری باید مجهز به برس سرریمی باشررند. ) درخطوط دارای پوشررش داخلی باید از برسررهای پالسررتیکی اسررتفاده 

و بنا بر تشرررخیص کارفرما، در صرررورت احتمال وجود هرگونه ضرررایعات فلزی از جمله  نمود(. بعد از اتمام عملیات تمیز کاری

سی به هزینه پیمانکار شده از برس و غیره ، باید یک عدد پیگ مغناطی سیم های کنده  شکاری ،  در باقیمانده الکترودهای جو

ه باشد . مواد زاید خاری شده از خط باید به متر بر ثانی 5/2و بیشتر از  5/0قطعه رانده شود . سرعت حرکت پیگ نباید کمتر از 

 روش مناسب و به یک مکان مجاز انتقال یابد.
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 ( (GAUGINGعبوردادن توپك اندازه  -5-2

برای حصول اطمینان از یکنواختی قطر داخلی لوله در طول خط انجام عملیات ارسال توپک اندازه ضروری می باشد . این عمل 

له و  ید از جنس پس از تمیز کردن خط لو با یگ  قب پ ندازه ع حه ا جام می گیرد.صرررف یک ان تات یدروسررر مایش ه بل از آز ق

درصرد قطر داخلی ضرخیم ترین لوله در هر قطعه و با ضرخامت بشررح زیر باشرد. پس ازخروی توپک 95آلومینیوم/فوالدبا قطر 

صورت تائید نماینده کارفرما از آن  شد،در  شته با ضع مطلوبی دا سبرداری بعمل آمده و عکس آن در اندازه از خط چنانچه و عک

 پرونده ضبط خواهدشد ، در غیراینصورت باید اشکاالت خط مرتفع و مجدداً توپک اندازه ارسال تا رضایت کامل حاصل گردد.

 اینچ از جنس آلومینیوم 12میلیمتر برای خطوط لوله تا قطر  4

 ماینچ ازجنس آلومینیو 20تا14میلیمتر برای خطوط لوله از قطر  6

 اینچ از جنس فوالد 30تا 20میلیمتر برای خطوط لوله باالتر از  6

 اینچ از جنس فوالد 30میلیمتر برای خطوط لوله باالتر از  8
 

 ( (LINE FILLINGكردن خط پر  -6-2

متر از طول لوله را از آب پر کرده ، سررپس توسررط توپک پرکننده و پمپ ، تمام قسررمت  100ابتدا باید مقداری معادل حجم 

سرعت  شد که بتواند توپک را با  متر در دقیقه  15تا  10مورد آزمایش را از آب پرنمود . دبی آب خروجی پمپ باید  به حدی با

صورت امکان پر کردن  شود . حجم آب جلوی پیگ در مواردیکه به جلو براند .در  خط باید از پائین ترین انتهای خط لوله انجام 

سرعت حرکت آن نباید کمتر از  شار جلوی پیگ جهت کنترل  سته به مورد افزایش خواهد یافت . ف شد ب اختالف ارتفاع زیاد با

bar 2 می یابد .  باشد و بسته به فشار پیگرانی و اختالف ارتفاع قطعه، این فشار افزایش 

 آزمایش عدم وجود هوا -7-2

شده و ازعدم وجود هوا ی  شبکه از هوا تخلیه  سازد.لذا باید  شبکه آزمایش را مختل نموده و نتایج را بی ارزش می وجود هوا در 

 بیش از حد مجاز در خط اطمینان حاصل گردد.این آزمایش قبل از آزمایش مقاومت و به ترتیب زیر انجام می شود .

 HFW ط لوله با  درزجوشخ -1

شار واقعی) شده و افت ف شته  سنج وزنه ای به دقت اندازه BAR 1ابتدا حجم معینی از آب لوله بر دا شار  ستگاه ف سط د (تو

 گیری و همچنین افت فشار تئوری از طریق رابطه زیر محاسبه و سپس هر دو افت با هم مقایسه و نسبت آنها بدست می آید.
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1P فشار خط قبل از برداشت آب PSI 
 

M )مقدار آب برداشته شده )توسط ظرف مدری   (lit)3M 
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P2 فشار خط بعد از برداشت آب PSI 

aنج قرائررت شررررده از فشررررار سرررر برداشررررت آب  خط نرراشرررری از  عی  ق  افررت فشررررار وا

  (ACTUAL)وزنه ای 

PSI 

th  افت فشار محاسبه ای)THEORETICAL( PSI 

V حجم داخلی خط لوله (lit)3M 

D قطر خارجی لوله in 

t ضخامت لوله in 

E  2 2.11×610مدول االستیسیته فوالدkg/cm 

 

X  قدار یب فشرررردگی آب ) م بدسررررت  Xضرررر له دارد  که خط لو جه حرارتی  به در جه  با تو  از منحنی پیوسررررت 

 می آید.(

ستفاده از رابطه زیر بدست آورده و  چنانچه خط لوله با ضخامتهای مختلفی ساخته شده باشد باید مقدار ضخامت معادل را با ا

 در رابطه فوق قرار داده شود . 











 



...
111

3

3

2

2

1

1

1 t

V

t

V

t

V

Vtti

Vi

Vtte

n

i

 

 

 :شرط قبولی آزمایش

90%≤
th

a




inD 14 

 95%≤
th

a



   inD 16 

 

چنانچه نسرربت )تئوری/واقعی(
th

a




درصررد و برای لوله های با قطر بیشررتر از  90میلی متر برابر  400برای لوله های تا قطر  

 درصد باشد مقدار هوای موجود در خط در حد قابل قبول بوده و در نتایج آزمایش تأثیری ندارد.  95میلی متر برابر  400

حد مجاز بوده و باید این هوا از لوله خاری و با تخلیه چنانچه نسبت فوق از اعداد داده شده کمتر باشد هوای داخل لوله بیش از 

 مقادیر زیادی از آب خط لوله و ترزیق مجدد ، هوای موجود را به حداقل رساند.

 : DSAWخط لوله با درزجوش  -2

پس از پر شرردن خط از آب و شررروع افزایش فشررار،  میزان افزایش حجم آب به خط در مقابل افزایش فشررار تا رسرریدن فشررار 

قرائت و در جدول مربوطه ثبت و نهایتاً در محور  bar1هر کدام کمتر شرررد، در فواصرررل هر MAOPو یا نصرررف  bar35به

ترسیم میگردد. با استفاده از منحنی به دست آمده میزان هوای موجود در خط تعیین (P/V PLOT)فشار  –مختصات حجم 

ستقیم و مماس برآن  سمت خطی منحنی ، خطی م شار  (خاری تا در ادامه ،  محور حجم را می گردد . از ق  STATIC)درف
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HEAD  قطع نمايد. حجم هوا از نقطه تالقي اين دو خط بدست آمده و متعاقب آن ميزان درصد هواي موجود در خط

 ( 1از رابطه زير محاسبه ميگردد.) شكل 

 

 درصد هوای موجود در خط=                                 ×                100≤درصد حجم خط   2/0

 

 همچنين يك مقايسه مابين شيب خط بدست آمده)عملي( باشيب خط تئوري حاصل از رابطه زير انجام گردد.

 

  













BtE

D
Vtheor

P

V 1
1

.
.)( 2  

   
 

Δ𝑉

ΔP
(𝑎𝑐𝑡𝑢. )/

Δ𝑉

Δ𝑃
(𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟. ) ≤  1.1 

P

V




)/bar3theoretical m( ) تغییرات حجم آب در مقابل فشار محاسبه ای ) شیب خط تئوری 

 

V                                        3حجم خط m 

D                                  قطر خارجی لولهin 

E  برای کربن استیل( 07/2×  610مدول االستیسیته فوالد =E) bar 

t                 ضخامت لولهin 

  3/0نسبت پواسون )برای فوالد (                                        - 

B  (                                              3مدول بالک آب )شکلbar 

 

P

V




)ACTUAL(در صررورتی که خط از اقعی (میزان افزایش فشررار خط در اثر افزایش حجم آب ) شرریب خط عملی یا و

 ضخامتهای مختلف تشکیل شده باشد،ضخامت معادل از رابطه زیر تعیین و جایگزین ضخامت اسمی می گردد. 

 

ie t

Vi

Vtt


11
 

et                                                                            ضخامت معادل 

 tVحجم کل قطعه 

itضخامتهای بکار رفته 

iVحجم مربوط به هر ضخامت 

 حجم هوا

 حجم خط

i =1 
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درصد شیب خط 10درصد حجم خط و همچنین اختالف دو شیب تئوری و عملی نیز از  2/0اگر درصد هوای موجود در خط از 

صورت لزوم و با ن شخص و رفع گردد . در  شده و علت عیب م ظر تئوری تجاوز نماید ، آزمایش مورد قبول نبوده و  باید متوقف 

 نماینده کارفرما باید خط از آب تخلیه و مجدداً پر گردد.

 آزمایش مقاومت -8-2

 آزمایش مقاومت به دو روش زیر انجام می شود.

این آزمایش خط بگونه ای تقسیم  جهت HFWدرزجوش جهت لوله هاي با  (CYCLE TEST)روش سيكلي  –الف 

درصد تنش تسلیم لوله با کمترین ضخامت در  95(برابر فشار معادل(TPبندی می گردد که فشار در پائین ترین نقطه هر قطعه 

(باشد.پس DPبرابرفشار طراحی ) 1/1(هر کدام کمتر شد و در باالترین نقطه حد اقل DPبرابر فشار طراحی ) 5/1آن قطعه و یا 

می شود و سپس فشار به نصف  دقیقه در این فشار نگاه داشته 30رسید، خط به مدت  TPاز اینکه فشار آزمایش به حد فشار 

می دهیم و این عمل باید دوبار دیگر تکرار گردد و چنانچه اشکالی در زمان آزمایش  تقلیل داده شده و مجددًا فشار را افزایش

 پیش نیاید ، آزمایش مقاومت مورد قبول واقع می گردد .

 DSAWبراي لوله هاي با درزجوش  (YIELD TEST)روش تسليم شدن  –ب 

شار درپائین ترین نقطه هر قطعه)درای شد که ف سیم بندی خط بگونه ای می با شارTPن نوع آزمایش تق صد 110(معادل ف در

سلیم) شار SMYSتنش ت ضخامت در آن قطعه  95( و در باالترین نقطه حداقل معادل ف سلیم لوله با کمترین  صد تنش ت در

یرات فشار در مقابل حجم آب افزوده شده به خط لوله تا حد ، با ثبت تغی TPدرصد 50محاسبه شود . پس از رسیدن فشار به 

فشررار آزمایش ، نمودار آزمایش مقاومت رسررم می گردد. هدف از ترسرریم این نمودار، مشرراهده و بررسرری افزایش حجم خط و 

سه آن با نمودار  صد  2/0مقای ست( تهیه نمود  OFFSETدر ست جدولی ) نمونه پیو شد . برای اینکار الزم ا تا اعداد و می با

، در این جدول ثبت و مورد بررسی و محاسبه قرار  P-Vارقام قرائت شده در هر مرحله از افزایش ، قبل از رسم بر روی نمودار 

ضرب می کنیم  002/0، ابتدا حجم داخلی خط را محاسبه نموده و در عدد OFFSETدرصد  2/0گیرد. جهت ترسیم نمودار 

ر حجم تعیین کرده و از آن خطی به موازات خط حاصررل از ارقام ثبت شررده تا حدود فشررار ، عدد بدسررت آمده را بر روی محو

درصررد تنش تسررلیم لوله در نمودار مذکور ترسرریم می نمائیم. نمودار فشررار وحجم آب تزریقی هنگام ترسرریم مرتباً  80معادل 

درصررد را قطع ننماید  بعد از  2/0ار با شرریب  کنترل میگردد ودر صررورتیکه شرریب نمودار بیش از دوبرابر تغییر ننماید یا نمود

شار آزمایش، خط به مدت  شار به حد ف سیدن ف شار باقی خواهد ماند. چنانچه در طول  4ر شار  4ساعت تحت این ف ساعت ، ف

شار افزایش نمود با تخلیه مقداری آب ، ف 1barافت نمود با تزریق آب به خط فشار را افزایش و چنانچه بیش از  1barبیش از 

شت می نمائیم. پس از پایان این مدت و  شده را به دقت اندازه گیری و یاددا خط را کاهش داده و مقدار آب تزریقی و یا تخلیه 

-10تائید آزمایش مقاومت ، جهت یکنواخت سازی و سپس آزمایش نشتی ، فشار خط تا حد فشار آزمایش نشتی ) مطابق بند 

 ( کاهش داده خواهد شد.2

 خت سازي یكنوا -9-2

شتی) شار ن شار به حد ف شدن 2-10پس از تائید آزمایش عدم وجود هوا و آزمایش مقاومت و کاهش ف (، خط جهت یکنواخت 

ستگی به میزان اختالف دمای آب داخل  شود . مدت زمان دوره یکنواختی ب شار و حرارت برای مدتی تحت نظر قرار داده می  ف

 یکنواخت شدن فشار و درجه حرارت باید به شرح زیر تحت نظر قرار داده شود  خط و دمای محیط دارد. در هر حال خط جهت
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 اینچ یک روز  14لوله های تا قطر  -الف

 اینچ دو روز 28تا  16 لوله های از قطر -ب 

 اینچ و باالتر سه روز 30لوله های با قطر  -ی 

 ت  رعایت زمانهای فوق الزامی نیست. :در صورتیکه مشخص گردد دما در مدت زمان کمتر یکنواخت شده اس16تبصره

ساعت یکبار قرائت فشار ودمای خط در طول زمان آزمایش یکنواختی  24ثبت دماو فشار توسط دستگاههای ثبات و حداقل هر

 ضروری است.

 فشار آزمایش نشتي  -10-2

 الف(-8-2برابر فشار مشخص شده در آزمایش مقاومت)بند  (: (cycle test الف( در روش سيكلي

شار (: (yield %110ب( در روش تسليمي  شار  80در باالترین نقطه حداقل معادل ف درصد و درپائین ترین نقطه معادل ف

 با کمترین ضخامت در آن قطعهلوله ( SMYSدرصد تنش تسلیم)95

 آزمایش نشتي  -11-2

شد . در ای شار غیر قابل توجیه می با شتن افت ف شتی ندا صیه می گردد دمای خط حین هدف از آزمایش ن ن آزمایش اکیدا تو

شار آزمایش و پس از پایان زمان آزمایش یکنواختی ، 5آزمایش کمتر از  شار به حد ف سیدن ف شد پس از ر سانتیگراد نبا درجه 

ت ساعت تحت آزمایش نشتی قرار گرفته و راس هر ساع 24خط لوله آماده آزمایش نشتی می باشد. از این به بعد خط به مدت 

اینچ و کمتر دمای زمین(توسررط  30سرراعت دمای سررطح لوله ) و یا برای لوله های  3فشررار توسررط فشررارسررنج وزنه ای و هر 

می گردد. این دما بعنوان دمای آب داخل لوله در نظر گرفته می شررود. همچنین فشررار و دمای خط توسررط ثبت  دما ،دیتاالگر

ساعت زمان  24ساعت توسط دماسنج اندازه گیری می شود . پس از پایان دستگاههای ثبات ثبت شده و دمای محیط نیز هر 

شتی ) نمونه  شده در جدول گزارش آزمایش ن شت  شار و درجه حرارت و ارقام یاددا سه نمودارهای ف سی و مقای آزمایش با برر

با تغییرات دمای سرراعت مدت آزمایش ثابت و یکنواخت نبوده و  24پیوسررت(و در صررورتی که روند افت فشررار خط در طول 

 محیط نیز هماهنگی و همخوانی داشته باشد نتیجه آزمایش طبق محاسبه از طریق روابط زیر بدست می آید.

 و كمتر :  "30الف( آزمایش نشتي براي لوله هاي به قطر 

 

𝐾 =  
14.22(𝜇 − 𝛾)

Χ +
𝐷

𝐸 𝑡
 

 21 TTFKth  

 

FK
F

F
H th 


 2.0 

21 PPa  

thPa  
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  ازدیاد حجم آب و فوالد )از روی منحنی پیوسررت  در درجه حرارتی که خط تحت آزمایش قرار دارد  اختالف ضرررایب

 بدست می آید(.

X.)ضریب فشردگی آب )از منحنی مربوطه و در درجه حرارتی که خط تحت آزمایش قرار دارد بدست می آید 

K                                                      ضریب محاسبات copsi/ 

E  = 2 2.11×610مدول االستیسیته فوالدkg/cm 

F                                           از منحنی و براساس قطر لوله -- 

F

F
 از منحنی و براساس قطر لوله                                      

-- 

 

th                                                ) افت تئوریک فشار ) محاسبه ای psi 

a  افت واقعی فشار psi 

H  در محاسبه افت فشاردامنه خطا                                                                   psi 

1P                                                   فشار شروع آزمایش psi 

2P                                                   فشار انتهای آزمایش psi 

1T  متوسط دمای لوله های روغن در شروع آزمایش C0 

2T  متوسط دمای لوله های روغن در پایان آزمایش 

D    قطر خارجی لوله 

te ضخامت معادل 

 افت فشار با در نظر گرفتن تغییرات درجه حرارت

 

 

 

C0 
in 

 

in 
 

 

Psi 

 شرط قبولی آزمایش : 

Hآزمایش قابل قبول است 

   Hآزمایش باید  تمدید گردد 

   Hآزمایش مردود می باشد 

 :"30  ب( آزمایش نشتي براي لوله هاي با قطر باالتر از 

 

BtE

DT

Pth

1
)1(

.

)1(2

2 
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htP)THEORETICAL(     تغییرات فشار محاسبه ای Psi  

Tتغییرات دمای سطح لوله 21 TTT  C0 

1T  متوسط دمای سطح لوله در شروع آزمایش C0 
 

 

2T  متوسط دمای سطح لوله در پایان آزمایش C0 

D  قطر خارجی لوله in 

E  برای کربن استیل ( 07/2× 610مدول االستیسیته فوالد  =E) bar 

  

t  ضخامت معادل لوله in 

  (3/0نسبت پواسون ) برای فوالد - 

B  ( 2مدول بالک آب ) شکل bar 

  1 ( 3ضریب انبساط حجمی آب ) شکل-C0 

  1 (17/1×  10-5ضریب انبساط خطی )طولی ( فوالد ) برای کربن استیل-C0 

)(actualP  تغییرات فشار خط در زمان آزمایش)21 PPPa ) Psi 

1P  فشار شروع آزمایش Psi 

2P  فشار پایان آزمایش 

 

Psi 

 :شرط قبولي آزمایش

 

.)(actuP  باید کمتر یا مساوی.)(theorP  و یا مقدارpsi5/1 . هر کدام کمتر شد باشد 

PsiactuPandtheorPactuP 5.1.)(.)(.)(  

 

 شرایط تمدید آزمایش نشتي  -12-2

درصورتیکه هر کدام از شرایط مذکور حاصل نگردید و همچنین در صورت تغییرات نامناسب و ناهماهنگ فشار و دما و یا افت 

شار در طول  شبه مدت ساعت،  24یکنواخت و ثابت ف دید گردد. درمواقعی که تغییرات ناگهانی ساعت دیگر تم 24باید آزمای

شروع آزمایش مجدد،  شروع گردد. تا  سپس آزمایش  شته  شود باید تأمل نمود که دما به حالت عادی برگ درجه حرارت دیده 

 خط لوله باید در تمام مدت تحت نظر بوده و تغییرات فشار و درجه حرارت باید توسط دستگاههای ثبات ثبت گردد .

 و خشك كردن خط  تخليه -13-2

شک گردد . همچنین جهت جلوگیری از  سط ناظرین بر آزمایش باید خط لوله از آب تخلیه و خ شتی تو پس از تائید آزمایش ن

سدود گردد.  سر هر قطعه بطور کامل م شک کردن ،دو  صله پس از اتمام عملیات خ شیاء خارجی باید بالفا نفوذ مجدد آب و یا ا
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صورت حتی اگر آب دارای مواد چنانچه به عللی آب باید مد شود . به هر ضدزنگ به آب افزوده  تی در لوله باقی بماند باید مواد 

شک نمود.  شت و باید آب را از خط تخلیه و آن را خ شش ماه نمی توان آب را داخل لوله نگاهدا شتر از  شد بی ضد زنگ هم با

سط چند توپک با کاپهای سب که با هوای گرم به جلو رانده  عملیات  تخلیه آب باید بدفعات الزم و تو سالم و از نوع منا کامال 

می شود انجام گردد. باید دقت شود که آب تخلیه شده از لوله خساراتی به بار نیاورد. حداکثر اختالف دمای  نقطه شبنم هوای 

ورت عدم حصول موارد  فوق در جه سانتیگرادباشد. در ص3گرم خروجی از لوله بادمای  نقطه شبنم هوای محیط نباید بیشتر از 

شرائط ادامه دهد. اگر پس  شک کردن را تا بر قراری  ستفاده از متانول  و ...  عملیات خ پیمانکار باید با تمهیدات الزم از جمله ا

ثر از خشک کردن ، قرار است خط برای مدت طوالنی مورد بهره برداری قرار نگیرد باید خط لوله را با نیتروژن و یا گازهای بی ا

 با فشار یک کیلوگرم بر سانتی متر مربع پر نموده و تا زمان بهره برداری تحت این فشار نگاه داشته شود.

 

و عبور از  Tie-inآزمایش ایستگاههاي شير، انشعاب، دریافت و ارسال پيگ ولوله هاي مورد استفاده جهت-14-2

 تقاطع ها با پوشش بتني  و بدون پوشش بتني :

کلیه موارد فوق باید رو باز و با نصب دو عدد فشار سنج کالیبره به صورت چشمی و ظاهری با سرجوشهای قابل رویت و بدون 

ایسررتگاه مورد نظر که در آن شررماره سرررجوشررها  ازبیلت نقشررهعایق تحت آزمایش هیدوراسررتاتیک قرار گیرند . همچنین باید 

برابر فشررار  5/1ل رادیوگرافی به نماینده کارفرما ارائه گردد.  فشررار آزمایش باشررد تهیه و به همراه گزارش کام مشررخص شررده 

شتی در زمان  4طراحی و مدت زمان آزمایش  شود و هیچگونه ن شته  شار ثابت نگهدا شد . در طی این مدت باید ف ساعت می با

پس از اتمام عملیات آزمایش و  د.رآزمایش قابل قبول نمی باشرررد . کلیه شررریرها بایددر حالت نیمه باز تحت آزمایش قرار گی

و با رعایت الزامات ایمنی و فنی الزم از  (Air Flushing)تخلیه آب لوله ها و تجهیزات باید با روش تخلیه سرررریع و ناگهانی 

 گردد. تخلیه و خشک بودن کامل ایستگاه اطمینان حاصل 

ستفاده جهت عبور از تقاطع ها پس از نصب و اتصال به خط باید مجدداً همراه با قطعات آزمایش ،تحت آزمون  لوله های مورد ا

 هیدرواستاتیک)مقاومت و نشتی( قرار گیرد.

 

نمونه جداول و صورتجلسات در پورتال شركت مهندسي و توسعه گاز زیر سایت بازرسي فني در دسترس -15-2

 مي باشد.
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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  
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 فصل سيزدهم

 

 

 

 و پيوست ها گزارشات روزانه ,مدارك ، نقشه هاي كار اجراء شده 
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 ( DOCUMENTS &AS BUILT DRAWING)تهيه مدارك و نقشه هاي كار اجراء شده  

 مقدمه : 

پیمانکار موظف اسررت قبل از مسررتور شرردن کارهای اجرائی روزانه ) خط لوله ، حفاظت از زنگ ، فیبر نوری و غیره ( اطالعات 

الزم ) نظیر محل خم ها و جوشها ، نوع پوشش با عایقکاری ، عمق کانال ، عوارض طبیعی، ضخامت لوله ها و محل اتصال فیبر 

 ا شده برداشت نموده و کروکی آن را همان روز به تائید و امضای دستگاه نظارت برساند . نوری به یکدیگر وغیره( را از کار اجر

شده  سخه   ( AS BUILT)پیمانکار باید کلیه نقشه های کار اجرا  صل ن را مطابق دستورالعمل های ذیربط تکمیل نموده و ا

ضمام  صورت آلبوم مجلد نموده و به همراه فا 5آن را به ان سخه چاپ و به  ستورالعمل فراوری و ن یل کامپیوتری در چارچوب د

روز قبل از تزریق گاز پروژه  20رقومی سازی خطوط سراسری انتقال گاز ، حداکثر یک ماه پس از پایان اجرای پروژه و حداکثر 

 توسط ایشان تائید و تصویب شود .  AS BUILTباید نقشه های طراحی و  MCتحویل و در صورت نظارت توسط مشاور و 

 تهیه وتدارک گردد:عناوین زیر  باید بطور مجزا تحتنقشه های ازبیلت 

 1، پیوست  (R&P)الف :  نقشه های ازبیلت مسیر و برش طولی 

  1ب : نقشه های ازبیلت تقاطع ها ، پیوست 

  1ی : نقشه های ازبیلت مکانیکال ایستگاهها ، پیوست 

  1وست د : نقشه های ازبیلت ایستگاهها حفاظت کاتدی ، پی

  2هر : نقشه های ازبیلت فیبر نوری ، پیوست 

مدارک فنی حین اجرا نیز به شرررح زیر باید توسررط پیمانکار تهیه و پس از اخذ نظر نماینده کارفرما جهت تحویل خط لوله در 

 دار گردد . ه برزمان تزریق گاز آماده تحویل به بهر

 3گزارش فیلم رادیوگرافی طبق نمونه ، پیوستفرم مربوط به دفترچه اطالعات کار اجرا شده و  -1

 4اظهار نامه کیفیت اجرای پروژه های خطوط انتقال ، پیوست  -2

  5مدارک آزمایش هیدرواستاتیک طبق فرم های مربوطه ، پیوست  -3

 6جداول و صورتجلسات آزمایش پوشش الکتریکی ، پیوست  -4

ستر موقعیت  -5 شه کادا ضی تهیه نق صیل ارا شاورزی ، منابع طبیعی ، موانع ،ابنیه یا جاده و... و دارای مدارک تح زمین های ک

 . 7پیوست  –در امتداد مسیر خط لوله با عرض مندری در مقررات حریم شرکت ملی گاز ایران (y,x)مختصات 
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 پيوست ها

 :دستورالعمل تهيه نقشه هاي ازبيلت1-پيوست 

فرآوری و رقومی سازی داده های مکانی خطوط سراسری انتقال گاز و تأسیسات  دستورالعمل"دستورالعمل حاضر تحت عنوان 

رل بای ر توسط یک شرکت  دمربوطه بوده و پیمانکارملزم به رعایت آن می باشند. کلیه نقشه های مورد اشاره در این دستورالعم

سط معاونت شده تو صالحیت و رتبه بندی  شه برداری حائز  ست جمهوری تهیه و تائید برنامه ریزی و نظارت راه نق بردی ریا

 گردد . 

 رداشت اطالعات مكاني و توصيفي الزم براي توليد نقشه هاي چون ساخت بشرح زیر ميباشد:ب -1

در فرمت های متداول سیستم  CADعالوه بر قرار داشتن در فرمت  دنقشه چون ساخت برداشت شده از مسیر خط لوله بای

و  Xعالوه بر مختصات  دیه گردند . مسیر خط لوله در این نقشه ها بای... تهو   SHAPE FILEهای اطالعات مکانی از جمله 

Y موقعیت کیلومتراژی خط در تمامی نقاط آن معلوم باشد  ددر نقاط شکستگی دارای کیلومتراژ نیز باشند ، به عبارت دیگر بای

گفته میشود. عملیررات تهیه این نوع  CALIBRATED ROUTES) به این نوع خطوط در سیستم های اطالعات مکانی ، 

قابل انجام  ARCGISبه کالیبراسیرون خط موسومنررد که در نرم افزارهای متداول سیستم های اطالعاتی از جمله  خطوط

 دبای دستورالعمل حاضر(2-5-3کلیه عوارض روی خط و خاری ازخط لوله های انتقال گاز)موضوع بند می باشند ( و کدگذاری

صورت پذیرد  (GAPDM)شرکت مهندسی وتوسعه گازکشور  GISها ودستورالعملهای طراحی وپیاده سازیساس استانداردبرا

 . 

شه با فرمت  سیم در نق سیر خط لوله عالوه بر تر شده از م شت  صیات بردا صو صورت جدول نیز  دبای CADکلیه عوارض و خ ب

 ثابت ) برای عوارض خطی ( بشرح ذیل باشند : شامل سه فیلد اصلی و  دتهیه گردند. کلیه این جداول بای

 فیلد کد خط لوله ای که عارضه موردنظر بر روی آن قرار دارد 

 کیلومتر محل شروع عارضه 

 کیلومتر محل انتهای عارضه

 نام عارضه

 برای عوارض نقطه ای این سه فیلد به دوفیلد بشرح ذیل تقلیل پیدا می کنند : 

 ه موردنظر بر روی آن قرار داردفیلد کد خط لوله ای که عارض

 کیلومتر محل عارضه 

 نام عارضه

 می باشد. فیلد اصلی و ثابت دوشامل پهنه ایعوارض  

 .فیلد کد خط لوله ای که عارضه موردنظر بر روی آن قرار دارد

 تعيين عوارض خط لوله -1-1

کلیه عوارض مشخص شده در جداول بند  دانکار بایعالوه بر نقاط حائز اهمیت مشروحه ذیل که برداشت آنها ضرورت دارد ، پیم

دستورالعمل حاضر برداشت نماید.محل و نوع تقاطع ها با ذکر کیلومتراژ ، عرض تقاطع ، اختالف 1-3را نیز مطابق بخش 1-5-3
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محل دقیقاً در همان  INSERT TEXTارتفاع با خط لوله برداشررت مارکرها و پیاده سررازی آنها بر روی نقشرره به نحوی که 

نقاطی که خط لوله تغییر جهت افقی می دهد )شماره ایستگاه های نقشه برداری در زمان اجراء( با ذکر کیلومتراژ  نقطه باشد . 

 متر باشد . 200محل های تغییر ضخامت لوله برای طولی از تغییر ضخامت که بیش از 

 دستورالعمل برداشت عوارض تعيين شده  -2-1

 در برداشت عوارض الزامی است: GISجهت بکارگیری و انتقال نقشه های چون ساخت به محیط موارد زیر رعایت 

شت گردد.  ست ارتفاع از سطح دریا نیز بردا شت شده عالوه بر مختصات مسطحاتی، الزم ا برای کلیه برای کلیه نقطه های بردا

مختصات قطبی ) طول و زاویه ( نسبت به محل پیوستن این عوارض خاری مسیر خط لوله عالوه بر مختصات کامل ، الزم است 

شت عوارض به خط لوله تولید گردد . شیر( بردا ستگاه های  ضلعی های مهم )مانند محدوده های ای شه چند  صات چهارگو مخت

شت این نقاط بای صات پیاده گردد. زاویه افق دشود)دقت بردا صورت پلی گون و با مخت شد ( و به  سی متر با ی خط در در حد د

ستحدثات و موانع در باندی به عرض  شود. کلیه عوارض طبیعی و م نقاطی که خط لوله تغییر جهت افقی می دهد اندازه گیری 

 متر از طرفین محور لوله مشخص شود. 250

 تكميل جدول نظير هر عارضه مطابق استاندارد اطالعات مكاني -3-1

ر حین تهیه نقشه هررای چون ساخت را، عالوه بر دری در نقشه های چون پیمانکار مرروظف است اطالعات توصیفی تولیدی د

 ساخت، در جداول نظیر بانک اطالعاتی مربوطه دری نموده و به کارفرما تحویل نماید.

 آماده سازي و فرآوري داده هاي مكاني و توصيفي توليد شده  -2

 سيستم مختصات-1-2

 UNIVERSAL TRANSFER)ی چون سررراخت،سررریسرررتمهاسررریسرررتم مختصرررات مورد اسرررتفاده درتهیه نقشررره

MERCATOR) UTM  ضوی مبنای ست. با توجه به اینکه ایران در چهار زون  WGS84و با بی قرار  41و  40، 39، 38ا

سیر در دو یا چند زون قرار می گیرد ،  افزار ابتدا زوندر نرم دبایدارد،  صورتیکه م ضمن در  شه معرفی گردد.در  سب به نق منا

 زون به طور مجزا تهیه گردد . نقشه هر

 (DEREFERENCING)زمين مرجع نمودن داده هاي مكاني -2-2

 با مختصات واقعی جانمایی گردد. دنقشه تولید شده بای

 ((ASSIGN PROJECTION SYSTEMالحاق سيستم تصویر به داده هاي مكاني -3-2

 به داده های مکانی الحاق گردد. دسیستم تصویر بای

 محيط نرم افزاري -4-2

.تهیه نقشررره پالن یکپارچه از جهت تولید نقشررره های چون سررراخت اسرررتفاده نماید AutoCADاز نرم افزار  دپیمانکار بای

ROUTE.خط لوله و چنانچه خط لوله در دو  یا سه زون قرار گرفته باشد نقشه هر زون مجزا تهیه گردد 

 GIS (Make GIS Ready Data) آماده سازي داده ها براي ورود به محيط -5-2

 ، داده های مکانی را جهت ورود به سامانه اطالعات مکانی آماده سازی نماید. دپیمانکار بای

 



)3(100-LP-C-IGS      9139 دیماه  

 

 

94 

 

 

تهيه نقشه هاي چون ساخت مسير ، تقاطع در ایستگاههاي شير و حفاظت از زنگ و  رفع نقص اطالعات مكاني  -3

 و توصيفي توليد شده در مراحل پيشين

 كليات-1-3

 ارک و اطالعاتی که پیمانکار موظف به تهیه و دری آنها در نقشه های چون ساخت است عبارتند از: اهم مد

 با دری اطالعات الزم.  A0در نقشه  1000/1و مقیاس عمودی  10000/1پروفیل طولی مسیر با مقیاس افقی  -

 ه.اجرا شد  R.O.Wخط پروژه در پروفیل طولی چون ساخت بر اساس رقوم ارتفاعی کف -

با عمق حفر کانال مسررریر و دری آن  100/1طبقه بندی واقعی جنس زمین در طول مسررریر روی پروفیل طولی با مقیاس  -

 مربوطه سمت راست باالی نقشه.  LEGENDدر

سب  - شده در مقیاس منا ضی  صیل ارا شه و با هماهنگی کارفرما محدوده زمین های تح ستقل از تق سیر ارائه  10000/1و م م

 گردد 

 اطالعات حقوقی مربوط به تحصیل اراضی از جمله مدارک مالکیت و واگذاری بصورت رقومی تهیه گردد.  -

صورت پیوسته در مقیاس  - صورت یک نقشه پالن کلی از مسیر خط لوله به  صورت نرم افزاری ارائه  10000/1نقشه مسیر ب ب

 گردد . 

 اطالعات مربوط به قسمت پایين پروفيل طولي: -

 

 قی و مایل نقاط نقشه برداری و اجرا شده تا دو رقم اعشار دری گردد.فواصل اف

(HORIZONTAL & PARTIAL SLOPE DISTANCE) 

 اجرا شده(.   R.O.Wارتفاع نقاط نقشه برداری و اجرا شده تا دو رقم اعشار دری گردد )زمین طبیعی و کف 

 ه سنگی, ماسه ای، خاکی و...(.محدوده تغییرات جنس زمین در ردیف مربوطه از قبیل: )سنگی, قلو

روش اجرایی عملیات حفاری کانال با ذکر نوع جنس زمین در ردیف مربوطه دری گردد )از قبیل: حفاری با ترنچر، انفجاری، 

 پیکور، بیل مکانیکی، دراگ الین و...(

 طبیعت و نوع کاربری زمین در محدوده مورد نظر مشخص گردد.

سته ک شه پروفیل پیو شده نظیر تهیه یک نق شخص  سیر و نمایش کلیه موارد م ساختمانی خط لوله  CCWلی از م و موقعیت 

 دقیقاً در کیلومترهای اعالمی و با طول واقعی بر روی آن . 

 محل و نوع تقاطع ها در طول مسیر در پالن مشخص و شماره نقشه آن دری گردد . 

 م اعشار دری گردد . فواصل افقی و مایل نقاط نقشه برداری و اجرا شده تا دو رق

 ارتفاع نقاط نقشه برداری و اجرا شده تا دو رقم اعشار دری گردد .

 

 در ترسيم پالن موارد زیر باید رعایت گردد:

 ( و اسرررتررانررداردهررای مربوطرره و همچنین کلیرره200/1شرررمرراره کلیرره نقشرررره هررای اجرائی تقرراطع هررا بررا مقیرراس )

 نقشه های مورد استفاده و سایر مراجع قید شود.نقشه های مکانیکال ایستگاه ها و غیره در محل 
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 راهنمای محل قرار گرفتن شیت مربوطه در کل پروژه.

 دری اطالعات جدول مخصوص نقشه های مرجع.

 دری ارتفاع خاک روی لوله اجرا شده.

 متر از طول لوله .                200دری شماره سرجوش در محل تغییر ضخامت لوله ها و در هر 

 (.4،3،2،1)  محلیمحدوده موقعیت منطقه ای مسیر خط لوله از نظر موقعیت ذکر 

 )الین مارکر( در پالن مزبور مشخص گردد.  L/Mو  BAND BOX)تست پوینت(  T/Pمحل استقرار 

 )ترانس رکتیفایر( در نقشه دری گردد .  CPو  L/Rمحل ایستگاههای شیر و 

 ها و تجهیزات مربوطه در یک ردیف مستقل دری گردد . اطالعات مربوط به فیبر نوری ، محل ایستگاه

 جمع متراژ لوله در ضخامت های مختلف در محل مشخص شده در نقشه دری گردد . 

 تعداد اسلب های مصرف شده و محل و مقدار ژئوتکستایل و راکشیلد دری گردد . 

 تایتل نقشه مطابق دستورالعمل تهیه گردد . 

 الجراء در تهيه نقشه هاي چون ساخت ایستگاههامشخصات و موارد الزم ا-2-3

 انتخاب گردد(. A1 اندازه نقشه  L\Rانتخاب گردد )برای نقشه های  A2قطع نقشه 

 یک شیت شامل نقشه پالن کلی ایستگاه.

 یک شیت شامل نقشه ایزومتریک یا مقاطع سه گانه.

 باشد.  LEGENDات، نقشه های مرجع وتمام نقشه ها باید دارای عنوان )مطابق نمونه تعریف شده(، توضیح

پالن تهیه شررده باید دارای ابعاد و اندازه واقعی کار انجام شررده باشررد. )در این پالن باید مشررخصررات مکانی و فنی کلیه اجزای 

سیر لوله ها و صاالت ، م صلی ، کلیه ات شیر ا شیرهای فرعی ،  ستگاه اعم از کلیه  شت با دقت دسی متر برد ... موجود در یک ای ا

 گردد.

برداشت گردد . تصویر مربوط به  دنیز بای... ضمن اینکه کلیه مشخصات فنی این اجزاء شامل قطر لوله ، قطر شیر ، جنس شیر و

PLATE تهیه گردد .  دهای نصب شده بر روی این اجزا که شامل کلیه مشخصات فنی آنها می باشد نیز بای 

 شان دهنده ابعاد دقیق کار انجام شده باشد.نقشه ایزومتریک و یا نماها و مقاطع باید ن

شه و همچنین در جداول نظیر  شیه نق شماره گذاری و در جدول حا شه  شه ایزومتریک باید کلیه اقالم و اجناس روی نق در نق

 بانک اطالعاتی کاالها دری گردد . 

 طر آورده شود. ( باید شماره گذاری و در جدول حاشیه با ذکر طول و قCUT PIPESکلیه قطعات لوله )

شماره و نوع آنها در جداول مربوطه وارد و هنگام  شده و  شه نمايش داده  صورت مكاني در نق شها بايد ب سرجو كليه 

 تهيه نقشه با رعايت اصول كارتوگرافيك در محل مناسب درج شود.

ساخت-3-3 شه هاي چون  صات و موارد الزم االجرا در تهيه نق شخ ستگاههششششاي حفاظت كاتدیك) م  C.Pای

STATIONS 1: 50) 

 انتخاب گردد. A4قطع نقشه 

 اتاقک حفاظت کاتدیک و تجهیزات داخل آن مطابق موارد زیر ترسیم گردد: 



)3(100-LP-C-IGS      9139 دیماه  

 

 

96 

 

 

 متر(. 1,8متر و درب ورودی به عرض  3×  3ترسیم خطوط دیوارهای اتاقک حفاظت کاتدیک )به ابعاد  

 DCو مسرریرکابل کشرری برق  AC دی و باند باکس ورو AC نمایش موقعیت ترانس/رکتی فایر با مسرریرکابل کشرری برق 

 خروجی.

 دری فواصل نصب تجهیزات و ابعاد داخل اطاقک.

 مشخص نمودن خط لوله: 

صد خط، قطر لوله،  شده و اطالعات موجود در مورد مبداء و مق شخص  صورت گرافیکی م ستگاه به  سیر خط لوله در داخل ای م

 ( دری شود.SP,LPمشخصه دو طرف ایستگاه )شمارهکیلومتراژ ایستگاه از مبداء خط و عالئم 

و مسرریر اتصررال آن به اتاقک کاتدی و  AC)منفی( با رعایت اصررول کارتوگرافیک و متمایز از خطوط  DCترسرریم باند باکس 

 ترانس/رکتی فایر به همراه ابعاد مسیر.

 نمایش بستر آندی: 

 ناسب با طول بستر آندی و دری تعداد آند.نمایش محدوده بستر آندی به صورت مستطیل با طول و عرض مت

 لوپ کابل بستر آندی در داخل مستطیل محدوده بستر آندی ترسیم گردد.

 نقاط اتصال کابل آند به کابل لوپ بستر به صورت نقطه دری گردد.

 محل باند باکس مثبت در نقشه مشخص گردد.

 وط شکسته مشخص گردد.فواصل کابلها و بستر آندی با توجه به طوالنی بودن بصورت خط

 .(NOTESتوضیحات )

 ( در باالی سمت راست نقشه دری گردد.NOTESمقیاس ترسیم نقشه و تعداد آن در محل توضیحات با عنوان )

 : LEGEND)عالئم  )

، مثبت و منفی، خط لوله، دیوار اتاقک در قسمت AC، بستر آندی، کابلهای ACعالئم بکار رفته باند باکسهای مثبت و منفی و 

 ( قید گردد.(LEGENDمیانی سمت راست نقشه عنوان 

 نقشه های مرجع: 

 دری گردد. REFERENCE DRW.S( در قسمت میانی و پایین عالئم با عنوان IPSلیست نقشه های مرجع )

 (: TITLE BLOCKجدول عنوان نقشه )

 رای کلیه نقشه ها یکسان است: طبق روش استاندارد انجام شود و ب

 ، تصویب کننده و تاریخ آن.(CHECKED)( شرح علت تغییر، کنترل کننده .Revدری شماره ویرایش )

در کلیه نقشه ها این نکته ذکر گردد که نقشه ها تنها با مهر و امضا پیمانکار/مشاور قابل قبول بوده و تمامی نقشه های اصل و  

 تند.کپی دارای ارزش برابر هس

 دری عنوان پروژه. 

 با ذکر کیلومتراژ و شماره ایستگاه حفاظت کاتدیک. C.P.STATIONعنوان نقشه 

 ترسیم گردد .  50/1نقشه با مقیاس 
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 ((CROSSINGSتقاطع هاي خط لوله مشخصات و موارد الزم االجراء در تهيه نقشه هاي چون ساخت-4-3

 انتخاب گردد. A1قطع نقشه 

 ترسیم گردد. 200/1اطع ها با مقیاس پالن و پروفیل تق

 و در یک باند تعریف شده ترسیم گردد. 200/1پالن مسیر احداث شده متناسب با عرض جاده سرویس با مقیاس 

متر در طرفین تقاطع برای رودخانه  50متر در طرفین تقاطع برای جاده ها و  30پروفیل مسیر احداث شده بصورتی که حداقل 

 ترسیم شود.ها را نشان دهد 

 نقاطی که خط لوله تغییر جهت احتمالی دارد )عمودی/افقی( در نقشه با ذکر کیلومتراژ مشخص گردد.

 ارتفاع خط زمین مطابق با مسیر احداث شده ذکر شود.

با نقاط  شماره ایستگاه نقشه برداری مطابق با شرایط اجرای کار در نقشه دری گردد. این نقاط بعد از احداث مسیر بوده و قطعاً

 برداشت شده اولیه طراحی متفاوت می باشد.

 ذکر گردد. 200/1فاصله بین نقاط در عرض تقاطع برابر برداشت انجام شده و با مقیاس نقشه برداری 

 در ستون کیلومتر تقاطع باید حداقل کیلومتر یک نقطه مرجع از مسیر در طول تقاطع مشخص گردد.

در ستون پوشش حفاظتی لوله نوع پوشش لوله ذکر شود و اگر تقاطع مربوط به رودخانه است و نیاز به پوشش بتنی می باشد 

 و تجهیزات جنبی دری گردد. INSULATOR( و تعداد CASSINGو برای تقاطع با جاده طول غالف ) CCWطول 

 تقاطع مورد نظر دقیقاً دری شود. در ستون مربوط به ضخامت لوله می بایست ضخامت لوله در محدوده

 محل دقیق آن مشخص و نشان داده شود. LINE MARKERدر پالن تقاطع در صورت نصب 

 وضعیت لوله اجرا شده در پروفیل مشخص گردد و زاویه های عمودی اجرا شده 

(SAG/OVER BENDSب ) طور دقیق مشخص و زاویه خم برای هر شاخه لوله نشان داده شود.ه 

 و نوع جوش مربوط به تقاطع در پروفیل مسیر ذکر گردد )در روی لوله ترسیم شده در پروفیل(.تعداد 

 کلیه اطالعات مندری در نقشه های طراحی باید در نقشه های چون ساخت نشان داده شود.

 شماره کلیه نقشه های مرتبط با این نقشه دری گردد. REFERENCE DWGدر محل 

 

 

 ذاري الیه هاتقسيم بندي ونام گ  -5-3

1-5-3 

 الزم است نامگذاری الیه های عمومی مطابق استاندارد سازمان نقشه برداری کشور و به شرح زیر انجام گیرد.

 

 ضخامت رنگ نوع عارضه الیه ها

 0 0 مناطق مسکونی 3

 0 0 تک ساختمان 3

 0 0 دیوار 4
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 0 6 شاهراه 5

 0 6 جاده آسفالته 6

 0 0 جاده شوسه 7

 0 5 جیپ روجاده  8

 0 5 جاده مالرو 9

 0 0 راه آهن 10

 0 0 پل 11

 0 0 خط انتقال نیرو 12

 0 0 خط تلفن و تلگراف 13

 0 0 خط لوله 14

 0 0 حد 15

 1 3 پرچین 16

 0 0 گورستان 17

 0 0 نقطه مثلث بندی 18

 0 0 بنچ مارک 19

 ضخامت رنگ نوع عارضه الیه ها

 0 0 مراکز عکس هوایی 20

 0 0 نقطه ارتفاعی 21

 0 1 کانال –رودخانه  22

 0 6 مسیل 23

 0 7 آب بندان 24

 0 1 باتالق 25

 0 1 قنات 26

 ضخامت رنگ نوع عارضه الیه ها

 0 1 چشمه 27

 0 6 شنزار ساحلی 28

 1 6 منحنی اصلی 29

 0 6 منحنی فرعی 30

 0 6 منحنی واسطه 31

 1 6 منحنی میزان تقریبی اصلی 32

 0 6 منحنی میزان تقریبی فرعی 33
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 الیه هاي تخصصي -2-5-3

 مطابق استاندارد اطالعات مکانی به شرح زیر انجام گیرد.  دهای تخصصی باینامگذاری الیه

 ایستگاه شیر 

 ایستگاه حفاظت از زنگ

 تاسیسات تقویت فشار 

 ایستگاه مخابراتی 

 مرکز تعمیرات خطوط لوله )یارد(

 ایستگاههای اندازه گیری گاز 

 ایستگاههای کنترل فشار 

 (R)-Lایستگاههای ارسال و دریافت جاروبک  

 ایستگاههای انشعاب 

 0 0 بریدگی 34

 0 6 صخره 35

 0 2 زراعت 36

 0 2 درخت و باغ 37

 0 2 بوته زار 38

 0 0 فارسی نویسی 39

 0 0 التین 40

 0 2 جنگل متراکم 41

 0 11 جنگل نیمه متراکم 42

 0 12 جنگل تنک 43

 1 10 حد جنگل های حفاظت شده 44

 1 4 گونه های جنگلیحد تیپ بندی  45

 ضخامت رنگ نوع عارضه الیه ها

 0 10 جنگلداری 46

 0 2 شالیزار 47

 0 0 نرده 48

 0 0 چپر 49

 0 2 بیشه 50

 0 0 سیم خاردار 51

 0 0 عوارض ناشناخته 52
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 پاالیشگاه 

 تحصیل اراضی 

 (RIGHT OF WAYحریم خط لوله )

 تست فشار خط لوله

 MARKERنشانگر 

 نقاط اندازه گیری حفاظت کاتدیک

 فیبر نوری 

 شیر 

 تپ 

 لوازم اندازه گیری

 درپوش

 سه راه  

 زانو

 کاهنده

 مخزن

 لوله پوشش خارجی

 رقومي سازي عوارض-4

 مواردی که در هنگام رقومی سازی عوارض باید رعایت گردند عبارتند از: 

ها عوارض پیوسته را به قطعات Node تمامی عوارض خطی که به هم میرسند باید در نقطه مختصات دار به هم متصل شوند.

 ها شروع و به آنها ختم می شود. NODEجدا متصل می کنند که از 

 (. SNAPل به یکدیگر باید از نظر ریاضی بر هم منطبق باشد )مختصات دو عارضه در محل اتصا

سطحی  ضه  ضه خطی و ایجاد عار ستن عار روی عوارض خطی هیچ نقطه ای تکرار نمی گردد مگر اینکه نقطه مورد نظر محل ب

 باشد.

 به غیر از ردیف درختان، هیچ نقطه ای نباید جابه جایی داشته باشد.

آنها از سمبول های دو خطی یا... استفاده گردیده است محور عارضه مذکور برای رقومی سازی, در مورد عوارض خطی که برای 

 اصل قرار می گیرد؛ مانند لوله، راه ها و راه آهن.

برای رقومی کردن عوارض سرطحی که مجاور عوارض خطی قرار دارند نباید از عارضره خطی اسرتفاده نمود و عارضره سرطحی 

د, مانند سرراختمانی که در کنار خط لوله قرار دارد و باید به تنهایی و به طور مسررتطیل و کامل رقومی جداگانه باید رقومی گرد

 گردد.

شند  صات واحد با صال دارای مخت سطح باید در نقطه ات شکیل دهنده یک  سته بندی تمام عوارض خطی ت سطوح ب برای ایجاد 

SNAP .حتی اگر در فایل نهایی مورد نیاز نباشد 

 رقومی گردند.  POINTجزو عوارض نقطه ای هستند باید به صورت سمبل ها که
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 هر عارضه در الیه مخصوص خود قرار گیرد و نام آنها مطابق استاندارد الیه های عمومی و اختصاصی باشد.

 ( باشند.ELEVATIONنقاط ارتفاعی و منحنی های میزان باید دارای ارتفاع )

 ( شده باشند.JOINTمتصل ) منحنی های میزان هم ارتفاع باید به هم

 ارائه گردد .  GEOREFERENCEDبصورت  دگیرند باینقشه های استاندارد که در پروژه مورد استفاده قرار می

ست جهت حرکت  سمت را ضه باید  صورت که عار ستفاده گردد به این  ست ا ست را سازی حتی االمکان از قانون د در رقومی 

روی یکدیگر تکرار گردند و ضروری است که در محل اتصال با یک مختصات مشترک نباید بر   ( CURSOR)نشانه رقومگر 

 به هم وصل گردند . 

كليه نقشه هاي اوليه مسير و تقاطع ها و ایستگاههاي شير باید در قالب شرح خدمات نقشه برداري اوليه پيمان -5

 ارائه گردد 

 

 ( ROUTE  PLAN  &  PROFILE:دستورالعمل تهيه نقشه هاي ازبيلت )پالن/ پروفيل  1-1پيوست 

 

 A0اندازه کاغذ  -1

 با دری اطالعات الزم 1000/1و مقیاس عمودی  10000/1ترسیم پروفیل طولی مسیر با مقیاس افقی  -2

 )اجرا شده( ترسیم شود. R.O.Wخط پروژه در پروفیل طولی ازبیلت باید براساس رقوم ارتفاعی کف -1-2

سیر روی پروفیل طولی با مقیاس -2-2 شان داده  100/1طبقه بندی واقعی جنس زمین درطول م سیر ن با عمق حفر کانال  م

 مربوطه در سمت راست باالی نقشه نشان داده شود. LEGENDشود و ضمناً 

 محل و نوع تقاطع ها با ذکر کیلومتراژ در نقشه قید گردد. -3-2

نقاطی که خط لوله تغییر جهت افقی می دهد )شماره ایستگاههای نقشه برداری در زمان اجرا( با ذکر کیلومتراژ مشخص  -4-2

 شود.

 

 اطالعات مربوط به قسمت پایين پروفيل طولي -3

تا دو رقم اعشررراری دری گردد.) -1-3 قاط نقشررره برداری و اجرا شرررده  یل ن ما   HORIZONTALفواصرررل افقی و 

DISTANCE  , PARTIAL  SLOPE DISTANCE.) 

 اجرا شده ( مشخص شود. R.O.Wارتفاع نقاط نقشه برداری اجرا شده تا دو رقم اعشاری )زمین طبیعی و کف  -2-3

شرایط واقعی اجرا دری و  LEFT  & RIGHTاندازه و جهت زوایای افقی )  -3-3 شه برداری مطابق با  ستگاههای نق ( در ای

 ابق شکل روبرو :                                                      ترسیم گردد. مط

 محدوده تغییرات جنس زمین در ردیف مربوطه مشخص گردد از )قبیل سنگی ، قلوه سنگی، ماسه ای و خاکی و ....( -4-3

با ذکر نوع جنس زمین در ردیف مربوطه دری گردد) ا -5-3 نال  کا یات اجرایی حفاری  لدوزر ، نحوه عمل با ب یل حفاری  ز قب

 انفجاری ، پیکور ، بیل مکانیکی و غیره (

 طبیعت و نوع کاربرد زمین در محدوده مورد نظر در ردیف مربوطه مشخص گردد. -6-3
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 ترسيم پالن -4

 متر از طرفین محور لوله مشخص شود. 250دثات و موانع  در باندی به عرض کلیه عوارض طبیعی و مستح -1-4

 تغییر زاویه خط لوله در پالن مزبور باید مشخص گردد. نقاط -2-4

 ) الین مارکرها ( در پالن مزبور مشخص شود. L/M) تست پوینت ها ( و  T/Pمحل استقرار  -3-4

 محل ایستگاههای فرستنده و گیرنده توپک ، شیرهای بین راهی و نقاط انشعاب باید در یک ردیف مشخص گردد. -4-4

 ) حفاظت از زنگ( باید در ردیف مربوطه و نیز روی پروفیل و پالن خط لوله مشخص گردد. CP محل ایستگاههای -5-4

( و استانداردهای مربوطه و همچنین کلیه نرقرشره هرای مکرانیکرال 200/1شماره کلیه نقشه های اجرایی تقاطع ها ) -6-4

  DRAWINGS AND OTHERع )ایستگراهرها و غیرره در محرل نقشه های مرورد استفاده و سایرر مرراج

REFERENCE.ذکر گردد ) 

 DRAWINGS AND( ایرسترگراههرای نرقرشره بررداری اجررا شرده در مرحرل X,Yمخرتصرات جرغررافریرایری )-7-4

OTHER REFERENCE  .درجگرردد 

 توضيحات و اطالعات الزم طراحي در زیر پالن  -5

 ( CLASS  LOCATION)  4,3,2,1مسیرخط لوله از نظر تراکم نشان دادن محدوده موقعیت منطقه ای  -1-5

 مشخصات لوله ) قطر و جنس(  در ردیف مربوطه دری گردد . -2-5

 محل های تغییر ضخامت لوله و طول قطعه ای آنها در ردیف مربوطه دری گردد. -3-5

 مسیر در ردیف مربوطه مشخص گردد.موقعیت ایستگاههای شیر ، گیرنده و فرستنده توپک و انشعابات در طول  -4-5

) الین مارکرها ( با توجه به عالئم مندری در ذیل نقشرره در ردیف مربوطه L/M )تسررت پونیت ها( و  T/Pمحل و نوع  -5-5

 مشخص گردد.

در   TIE-INشماره سرجوش در محل تغییر ضخامت لوله ها و همچنین دری شماره سرجوشهای انجام شده در محل  -6-5

 بوطه دری گردد.ردیف مر

 ارتفاع خاک روی لوله اجراء شده دری گردد  -7-5

اطالعات مربوط به فیبرنوری از قبیل محل ایسررتگاه و محل مفصررل ها و تجهیزات مربوطه در یک ردیف مسررتقل دری  -8-5

 گردد.

ئوتکسرررتررایررل ، -9-5 تقرراطع بررا جرراده ، ژ بیررل ، غالف در محلهررای  ق لولرره از  یکی  ن  نوع محررافظررت هررای مکررا

C.C.W  ،SLAB  ( شیلد و نوع عایق لوله در ردیف شش لوله بطور  PIPE PROTECTIONو راک صات پو شخ ( نوع م

 کامل دری گردد. 

 

 جدول مصالح بكار رفته  -6

 جمع متراژ لوله در ضخامت های مختلف  -1-6

 جمع متراژ غالف گذاری به همراه مقدارمصالح کاربردی مربوط به غالف -2-6

 C.C.Wامت طول و ضخ -3-6

 تعداد اسلب ها با ذکر ابعاد مربوطه -4-6
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 مقدار ژئوتکستایل ، راکشیلد ، فیبرنوری ، مفصل و نوع ترانس رکتیفایر مشخص گردد. -5-6

 (250000/1ترسیم راهنمای نقشه ) با مقیاس  -7

 ( KEY  PLANدری راهنمای محل قرار گرفتن شیت مربوطه در کل پروژه ) -8

 ( REFERENCE  DRAWINGSمرجع )دری نقشه های  -9

 ( با عنوان نقشه ازبیلت  REVISIONSتغییرات نقشه با ذکر آخرین ویرایش ) -10

 ( مطابق دستورالعمل تهیه شده ترسیم گردد. TITLEتایتل نقشه ) -11

 

 ( CROSSINGS 1/200:دستورالعمل تهيه نقشه هاي ازبيلت )تقاطعهاي خط لوله   2-1پيوست 
 

 A1اندازه كاغذ  -1

 1/200ترسيم پالن و پروفيل تقاطعها با مقياس  -2

 و در یک باند تعریف شده ترسیم گردد . 200/1پالن مسیر احداث شده متناسب با عرض جاده سرویس با مقیاس  -1-2

صورتی که حداقل  -2-2 شده ب سیر احداث  طرفین تقاطع برای متر در  50متر در طرفین تقاطع برای جاده ها و  30پروفیل م

 رودخانه ها را نشان دهد ترسیم شود.

 نقاطی که خط لوله تغییر جهت احتمالی دارد ) افقی / عمودی ( در نقشه با ذکر کیلومتر مشخص گردد .  -3-2

 تقاطع   200/1اطالعات مربوط به قسمت پائين پروفيل  -3

 ارتفاع خط زمين مطابق با مسير احداث شده ذكر شود . -1-3

شماره ایستگاه نقشه برداری مطابق با شرایط اجرای کار در نقشه دری گردد این نقاط بعد از احداث مسیر بوده و قطعاً با  -2-3

 نقاط برداشت شده  اولیه طراحی متفاوت می باشد .

200فاصله بین نقاط در عرض تقاطع برابر برداشت انجام شده و با مقیاس نقشه برداری  -3-3

1

 ذکر گردد .

 درستون کیلومتر تقاطع باید کیلومتر یک نقطه مرجع از مسیر در طول تقاطع مشخص گردد. -4-3

در ستون پوشش حفاظتی لوله نوع پوشش لوله ذکر شود و اگر تقاطع مربوط به رودخانه است و نیاز به پوشش بتنی می  -5-3

و تجهیزات جنبی دری  INSULATORوتعداد ( CASSING ) و برای تقاطع با جاده طول غالف  CCWباشرررد طول 

 گردد .

 در ستون مربوط به ضخامت لوله باید ضخامت های لوله در محدوده تقاطع مورد نظر دقیقاً دری گردد . -6-3

 محل دقیق آن مشخص و نشان داده شود. LINE MARKERدر پالن تقاطع در صورت نصب  -7-3

 ( SAG/OVER BENDS )پروفیل مشررخص گردد و زاویه های عمودی اجرا شرردهوضررعیت لوله اجرا شررده در  -8-3

 بطوردقیق مشخص و زاویه خم برای هرشاخه لوله نشان داده شود.

 ) در روی لوله ترسیم شده در پروفیل ( تقاطع در پروفیل مسیر ذکر گردد تعداد و شماره و نوع جوش مربوط به محدوده -9-3

 ر نقشه های طراحی باید در نقشه های تقاطع ازبیلت نشان داده شود.کلیه اطالعات مندری د -10-3

 شماره کلیه نقشه های مرتبط با این نقشه دری گردد .  REFERENCE DWGدر محل  -11-3
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 لوله ) ایستگاهها ( مكانيكال خط AS BUILT:روش تهيه نقشه هاي 3-1پیوست 

 می باشد (  A1اندازه نقشه   L/Rمی باشد ) برای ایستگاههای   A2اندازه نقشه  -1

 یک شیت شامل نقشه پالن کلی ایستگاه  -2

 یک شیت شامل ایزومتریک یا مقاطع سه گانه  -3

 باشند .   LEGENDهر دو نقشه باید شامل عنوان ) مطابق نمونه تعریف شده ( ، توضیحات ، نقشه های مرجع و  -4

 ر انجام شده باشد . نقشه پالن باید حاوی ابعاد و اندازه واقعی کا -5

 نقشرررره ایزومتریرک و یرا نمراهرا و مقراطع نیز برایرد نشرررران دهنرده ابعراد  دقیق کرار اجراء  شررررده براشررررد .  -6

 ) بخصوص فواصل عمودی (

صات آنها بطور دقیق  -7 شخ شه م شماره گذاری و در جدول کنار نق شه  شه ایزومتریک باید کلیه اقالم و اجناس روی نق در نق

 (BILL OF MATERIALS)دری گردد . 

شه ایزومتریک دری  ( CUT PIPES )کلیه قطعات لوله  -8 شماره گذاری و در یک جدول با ذکر طول و قطر آنها در نق باید 

 گردد . 

 (.WELD NO)کلیه سرجوشها باید نشانه گذاری و شماره و تایپ آنها مشخص گردد .  -9

 کلیرره عالئم از جملرره لولرره هررای روزمینی ، زیرزمینی و ترراسررریسررررات موجود و جرردیررد  LEGENDدر بخش  -10

 به طور کامل مشخص گردد . 

و با مهر و امضاء پیمانکار و مشاور   AS BUILTبا عنوان  ( LAST REVISION )نقشه ها بصورت آخرین تغییرات  -11

 پروژه و تائید هماهنگ کننده نهایی گردد . 
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 ) اجرایي ( ایستگاههاي حفاظت كاتدي     AS BUILT:دستور العمل تهيه نقشه هاي 4-1وست پي

    (C.P.  STATIONS 1:50) 

 A4اندازه کاغذ : حداقل  -1

 ترسیم اتاقک حفاظت کاتدی و تجهیزات داخل آن  -2

 8/1محل درب ورودی به طول  فضررای داخلی( و m3×3ترسرریم خطوط دیوارهای اتاقک حفاظت کاتدی )نرمال به ابعاد  -1-2

 متر 

 خروجی   DCومسیر برق  ACورودی و باند باکس   ACموقعیت ترانس / رکتیفایر با مسیر کابل کشی برق  -2-2

 دری فاصله نصب تجهیزات و ابعاد در داخل اتاقک -3-2

 مشخص نمودن خط لوله– 3

بدا و مقصدددد خط لوله / عالمم مشددد صددده دو طر  ايسدددتگاه  -1-3 با درج قطر ) اينچ ( / م يانگر خط لوله   خط ب

 از مبدا خط لوله CP( و موقعيت ) كيلومتراژ ( ايستگاه  SP , LP) شماره 

اتاقك  ( و مسددير اتصددال آن به AC) منفي ( و خطوط نقطه چين ) متفاوت با كابل برق  DCترسدديم باند باك   -2-3

 كاتدي و تران  / ركتيفاير 

 نمایش بستر آندي  – 4

سمت  -1-4 ستر آندی  ق ستطیل و دری تعداد آند ، طول و عرض آن با توجه به طول ب صورت م ستر آندی ب نمایش محدوده ب

 انتها و ابتدای بستر بصورت شکستگی بین آنها نشان داده می شود . 

 ل محدوده بستر آندی ترسیم گردد .لوپ کابل بستر آندی در داخل مستطی -2-4

 نقاط اتصال کابل آند به کابل لوپ بستر بصورت  نقطه دری گردد .   -3-4

 محل باند باکس مثبت درنقشه مشخص گردد . -4-4

 فواصل کابلها و بستر آندی با توجه به طوالنی بودن بصورت خطوط شکسته مشخص گردد. -5-4

 (NOTES)توضيحات  -5

 در باالی سمت راست نقشه دری گردد.  NOTESنقشه و تعداد آند در محل توضیحات با عنوانمقیاس ترسیم  -

 (LEGEND)عالئم  -6

، مثبت و منفی، خط لوله، دیوار اتاقک در  AC، بسرررتر آندی، کابلهای  ACعالئم بکار رفته باند باکسرررها مثبت و منفی و  -

 قید گردد. LEGENDقسمت میانی سمت راست نقشه، عنوان 

 نقشه هاي مرجع  -7

 دری گردد. REFERENCE DRW.Sلیست نقشه های مرجع  در قسمت میانی و پائین عالئم با عنوان --

 .: طبق روش استاندارد انجام شود وبراي كليه نقشه ها یكسان است(TITLE BLOCK)جدول عنوان نقشه -8

 ، تصویب کننده و تاریخ آن CHECKED، شرح علت تغییر، کنترل کننده  (.Rev)شماره ویرایش  -1-8
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ذکر اینکه : نقشه هررررا تنها با مهر و امضاء پیمررررررانکار/ مشاور قابل قبول بوده و تمامی نقشه های اصل و کپی دارای  -2-8

 ارزش برابر هستند.

 عنوان پروژه -3-8

 با ذکر کیلومتراژ و شماره ایستگاه کاتدی C.P.STATIONعنوان نقشه  -4-8

 شرکت مهندسی و توسعه گاز، مشاور، پیمانکار آرم و نام -5-8

 محل امضاء و تاریخ برای: طراح، نقشه کش، کنترل کننده، تصویب کننده نقشه -6-8

 شماره قرارداد -7-8

 می باشد. 1:50نقشه که برابر  (SCALE)دری مقیاس  -8-8

 دری سایز نقشه -9-8

 شماره و کد گذاری نقشه -10-8

 تعداد کل برگه های نقشه شماره برگ نقشه از -11-8

 باشد .  AS BUILTبطوریکه آخرین ویرایش با عنوان نقشه  (.Rev)شماره ویرایش نقشه  -12-8

 

 ) اجراء شده ( اجراي كابل فيبر نوري در مسير خط لوله  AS BUILTدستورالعمل تهيه نقشه هاي :2پيوست 

 A1اندازه کاغذ : -1-2

 مسیر اجرای کابل فیبر نوری :-2-2

 خط لوله گاز با ذکر قطر ) اینچ ( در پروفیل طولی ازبیلت ترسیم گردد .-

 حریم خط لوله با عالمت نقطه چین مشخص شده و خط نشان دهنده موقعیت کابل نوری نسبت به خط لوله رسم گردد .  -

تراژ و شماره قرقره مورد استفاده مسیرکابل فیبر نوری خاکی با ذکر مشخصات کابل ) خاکی ، کانالی ، تعداد  و رشته و ... (، م-

،  PVC( ، موقعیت دقیق مفصلها ) با ذکر شماره و فاصله مفصل تا تأسیسات دائمی ( و حوضچه ها ، محل و نوع نصب لوله ها 

گالوانیزه ، پلی اتیلن و... ( در طول مسیر با قید متراژ / تعداد مشخص شده و محل و حجم بتن ریزی و عمق دفن کابل ، محل 

 نصب تیرکهای شناسائی) با کد مربوطه ( روی نقشه مشخص و ترسیم گردد 

در محل عبور از تقاطعات با جاده ، رودخانه ، لوله های خارجی و... عالوه بر مشرررخص نمودن این موانع روی نقشررره مسررریر  -

 اجرای کابل نوری ، نقشه جداگانه با ذکر جزئیات نحوه عبور تهیه و ارائه گردد .

 ( CP )، ایستگاه حفاظت کاتدی  (VS)، ایستگاه شیر  (CS)ها و تأسیسات موجود در مسیر ) ایستگاه تقویت فشار ایستگاه-

 روی نقشه اجرایی با ذکر موقعیت مشخص گردد . ((YD)، یارد عملیاتی  (MS )، ایستگاه میترینگ 

شه ها بای سات ، جاده ها ، موانع و... دنق سی ضعیت فیزیکی ، تأ شد و بعالوه  دقیقاً با و شته با سیر پروژه مطابقت دا موجود  در م

 بیانگر دقیق لوازم مصرف شده و موارد مربوط به اجرای کابل فیبر نوری باشد .

 موقعیت کابل فیبرنوری و نحوه ورود به ایستگاهها مشخص گردد .-

 باشد . نقشه های اجراء شده باید قابل استفاده جهت نگهداری و تعمیر سیستم انتقال نوری -

 نقشه های اجراء شده باید اجناس و لوازم مصرفی در اجرای کابل نوری را مشخص نماید . -

 محل دقیق لوله گذاری ، بتن ریزی های روی لوله ، میزان و عمق آن همراه با رسم مقاطع  -
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 عمق کابل گذاری در نواحی مختلف مسیر -

 محل دقیق و نحوه نصب لوله ها / بتن های محافظ  -

 اعالم مجوزهای مربوطه در جداول جداگانه  -

 جهت جغرافیایی مشخص شود .  -

   عالئم/  توضيحات – 3-2

 الزم در قسمت باالی سمت راست نقشه دری گردد .  ( NOTES)توضیحات  -

 مشخص گردد . ( LEGEND )عالئم بکار رفته در نقشه در سمت راست با عنوان  -

 . دری گردد ( REFERENCES )رک مرجع در سمت راست با عنوان عنوان و شماره نقشه ها و مدا -

 (TITLE BLOCK )  نقشه عنوان جدول –4-2

 مطابق فرمت سایر نقشه ها ، در سمت راست پائین نقشه ترسیم می شود . 

شرح علت تغییر  (REV)شماره ویرایش  -  ،( DESCRIPTION )  کنترل کننده ،(CHECKED)  صویب کننده و ، ت

 مشخص شود .تاریخ 

 ذکر اینکه : نقشه ها تنها با مهر و امضاء نماینده کارفرما قابل قبول می باشد .  -

با ذکر  ""FIBER OPTICAL CABLE INSTALLATION AS BUILT DRAWINGعنوان نقشرررره  -

 کیلومتراژ  ابتدا و انتهای هر نقشه و طول آن قطعه .

 ، مشاور و پیمانکار (.I. G. E. D. C )آرم و نام شرکت مهندسی و توسعه گاز  -

 محل امضاء و تاریخ برای : طراح ، نقشه کش ، کنترل کننده ، تصویب کننده نقشه -

 شماره قرارداد  -

 نقشه اجراء شده . ( SCALE )دری مقیاس  -

  دری سایز نقشه -

 شماره و کد گذاری نقشه  -

 شماره برگ نقشه از تعداد کل برگه های نقشه  -

 (.Rev)شماره ویرایش  -

 AS BUILTتأیيد نقشه هاي -5-2

شه های - سی و مطابقت و تأیید   AS BUILTپیمانکار نق صرفی تهیه و جهت برر ضمام برآورد ملزومات م شده را به ان تهیه 

 نقشه ها به نماینده کارفرما ارسال نماید .

ه - قایسرررره آن ها و کنترل و م فت نقشرررره  یا ما پس از در کارفر نده  مای ناظرین خود، ن ها و گزارشررررات  با نقشرررره   ا 

 نقشه ها را اصالح و جهت رفع اشکال به پیمانکار عودت می نماید .

پیمانکار پس از رفع ایراد ، نقشرره ها را مجدداً به نماینده کارفرما پروژه ارسررال  می دارد . نماینده کارفرما پس از بررسرری و  -

 به پیمانکار اعالم می نماید . تأیید ، مراتب را جهت تهیه نقشه های نهایی



)3(100-LP-C-IGS      9139 دیماه  

 

 

108 

 

 

شه های  - سخه فایل   AS BUILTپس از اخذ تأییدیه نق سخه کاغذی و یک ن سه ن ست  شده ( ، پیمانکار موظف ا ) اجراء 

صویب نهایی به کارفرما  ضاء پیمانکار و تأیید نماینده کارفرما جهت ت شه ها را تهیه و با مهر و ام شرده ( نق کامپیوتری ) لوح ف

 .مایدارسال ن

 ( هاي مورد استفاده : FONTعالئم مشخصه ، عالئم اختصاري ، مشخصات خطوط و قلم ) -6-2

 رسم گردد . 8/0باید با رنگ قرمز و ضخامت   AS BUILTمسیر های اجرایی  کابل فیبر نوری در نقشه های  -

 منعکس گردد . 3/0کلیه عالئم مشخصه نظیر مفصل و موارد مشابه با ضخامت  -

 منظور گردد . 2/0به غیر از موارد مذکور ، تمامی موارد باقیمانده با ضخامت  -

 ( ذکر شده است . 1در جدول ) AS BUILTدر نقشه های   مشخصات عالئم و ضخامت خطوط -

 

 عالمت ضخامت خط عنوان ردیف

 خط پر سیاه رنگ 2/0 خطوط جاده های آسفالت 1

 خط چین سیاه رنگ 2/0 خطوط جاده های خاکی 2

3 
 2/0 خطوط مربوط به حریم جاده

طول هر یک از خط  –خط چین سیاه رنگ 

 چینها یک سانتیمتر

 خط پر قرمز رنگ 5/0 خط کابل فیبرنوری خاکی 4

 خط چین قرمز رنگ 5/0 خط کابل فیبرنوری کانالی 5

فلشهای مربوط به فاصله کابل فیبرازاکس  6

 جاده
 خط پر قرمز رنگ 3/0

مشخصات مربوط به کابل که بر روی خط  7

 کابل می نویسند

4/0 

 35ارتفاع 

قرمز رنگ )به عنوان نمونه 

F.O/112CORE/B-) 

 3دایره /  مفصلهای کابل فیبرنوری 8
دایره قرمز پررنگ )دربعضی از شابلونها با 

 مشخص شده است( 3عدد

فلشهای مربوط به کابل مصرفی در دوطرف  9

 مفصل
3/0 

 قرمز رنگ

 قرمز رنگ 4/0 نوشته های مربوط به کابل مصرفی 10

و یا گالوانیزه و یا پلی اتیلن  P.V.Cلوله های  11

 مصرفی
5/0 

خط پر قرمز رنگ ) کابل فیبر عبوری از 

 داخل لوله ها خط چین قرمز رنگ(

 رنگ سیاه نقطه چهار –خط  6/0 خطوط مربوط به لوله نفت 12

 رنگ سیاه نقطه سه –خط  3/0 خطوط مربوط به لوله آب 13

 رنگ سیاه نقطه دو –خط  6/0 خطوط مربوط به لوله گاز 14
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 (1ادامه جدول عالمم )

 عالمت ضخامت خط عنوان ردیف

 یک نقطه سیاه رنگ –خط  3/0 خطوط مربوط به کابل برق 15

 سیاه رنگ به صررورت : 2/0 فنس و سیم خاردار 16

-×-×-×- 

 سیاه رنگ ر/ر/ر/ر 2/0 چوب نرده فلزی و حصارهای 17

خط پر سیاه رنگ آبروها / پلهای طویل  5/0 خطوط مربوط به پلها و آبروها 18

 طبق طرح موجود

 سیاه رنگ 5/0 تابلوهای عالئم رانندگی 19

نوشته های مربوط به تابلوها و عالئم  20

 رانندگی

 سیاه رنگ 4/0

فلشهای مربوط به فاصله عوارض و  21

 موانع تاآکس

 سیاه رنگ 3/0

 سیاه رنگ 3/0 کدهای ) اعداد ( نوشته شده در طرح 22

 M.L(MATCHمربوط به خطوط 23

LINE ) 

 سیاه رنگ 1

 سیاه رنگ M.L 5/0نوشته های مربوط به  24

 خط چین قرمز رنگ 5/0 کابل فیبرنوری در داخل لوله ها 25

 قرمز رنگ 3/0 تیرکهای شناسائی 26

به تیرکهای  نوشته های مربوط 27

 شناسائی

4/0 

 35ارتفاع 

 قرمز رنگ

 سیاه رنگ 5/0 های تعیین مسیره نوشت 28
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 ( 4)پيوست 

 فرم هاي كيفيت اجراي پروژه هاي خط لوله و فرم هاي تحویل و تحول پروژه 

 )اظهارنامه (كيفيت اجراي پروژه هاي خطوط لوله  جداول كيفيت اجراي پروژه هاي خط لوله و ملحقات آن

 

 

 

 مالحظات :

 فرم کیفیت اجرای پروژه عمدتاً هنگام تحویل و تحول پروژه های خطوط لوله تکمیل می شود .-1

 تکمیل فرم به استناد سوابق اجرایی و گزارشات ناظرین طرح و بازرسان فنی در طول اجرای پروژه خواهد بود . -2

صورت وجود کمبود و نواقص مراتب در محل مور -3 ست بهره برداری از پروژه در در  د نظر منعکس می گردد . بدیهی ا

صورتی انجام خواهد شد که کمبودها و نواقص مانع بهره برداری نباشد و نیز گواهینامه تستهای هیدرواستاتیک و پوشش 

 صادر شده باشد .

 ی دارای اهمیت است .واحد اجرایی به مسائل و نکاتی اشاره می کند که برای واحد  بهره بردار 4در بخش  -4

 

 ( مشخصات پروژه1

 عنوان طرح :

 

 شماره طرح :

 عنوان پروژه :

 

 شماره پروژه : 

 موضوع و شرح مختصر پیمان :

 

 مدت پیمان : شماره پیمان : نام پیمانکار :

 مدت تاخیر موجه : خاتمه پیمان : شروع پیمان :

 مدت تاخیر غیر موجه :

 نظارت( مسئولين اجراء و  2

 مجری طرح :

 رئیس 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 کردن مصالح 

   حفر کانال و پرکردن 

   تمیز کردن لوله ها با ذکر روش 

   جوشکاری و عکسبرداری با ذکر درصد

عایقکاری و آزمایشات مربوطه با ذکر روش 

 عایقکاری 

  

   جاده دسترسی به خطوط لوله 

پیررگ انرردازه ،  یی ) نهررا آزمررایشررررات 

هیدرواسررتاتیک و نشررتی براسرراس روش 

 مربوطه ( و تائید یه های مربوطه 

  

   اتصاالت نهایی 

پیگرانی و تخلیه آب و مواد زاید و خشررک 

 کردن خطوط لوله و صورتجلسات مربوطه 

  

   تمیز کردن محوطه عملیات 

   وضعیت ارتباطی و مخابراتی 

رعایت تناسررب موقعیت خط لوله )کالس( 

 نسبت به مستحدثات
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 غيرخودكار و دستگاههاي ارسال و دریافت توپك –ب ( شيرهاي خودكار 

 شرح فعاليت

مال  ع يت ا ف ي ك

 استاندارد 

 و مشخصات فني 

توضششيحات ) درصششورت لزوم از 

 برگهاي اضافي استفاده شود ( 

   نحوه حمل و نقل شیرها و اتصاالت 

   نحوه نصب اتصاالت / شیرها و اتصال مدار فرمان آن 

   عایقکاری و آزمایشات مربوطه 

از نظر ایمنی و زیسرررت محیطی در چه منطقه ای قرار 

 گرفته است 

  

   سیستم حفاظتی ) حصار ، اتاقکهای نگهبانی و ... ( 

   سیستم روشنایی 

   نحوه عملکرد شیرهای خودکار و غیرخودکار 

 ج ( سيستم حفاظت كاتدي

   (  هوایی ترانس –نصب ترانسها ) ترانس رکتیفایر 

   نصب نقاط اندازه گیری تست یونیت مارکرهاوجعبه اتصال ومارکرها

    موقت و دائم –نصب گراند بدها 

    اشتراک وضعیت –اتصال به شبکه سراسری برق 

   تست پوشش و تائیدیه های مربوطه 

    برق اتصاالت –سیستم روشنایی 

   سیستم حفاظتی حصار و فونداسیون 

    ها جاده تقاطع –غالفی ها 

   ACبررسی خط لوله از لحاظ القاء برق 

   آزمایش اتصال عایقی 

   بررسی جریان های سرگردان 

   مدارک اشتراک برق 

   کاتالوگ ترانس و دستگاههای نصب شده 

   مدارک تحصیل اراضی ایستگاهها 

   بازسازی سیستم حفاظت کاتدی و تائیدهای مربوطه 
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 د ( رادیوگرافي ) فيلم ها و نحوه بایگاني (

 شرح فعاليت
 کیفیت اعمال استاندارد 

  و مشخصات فنی

 توضيحات 

 ) درصورت لزوم از برگهاي اضافي استفاده شود ( 

شررماره سرررجوشررها همراه با کروکی 

 محل 

  

یا تصرراویر گزارشررات تفسرریر فیلم ها 

 دیجیتالی

  

   نحوه بایگانی 

   یا تصاویر دیجیتالیکیفیت فیلم ها 

 ( HSE )ه( رعایت موارد ایمني ، بهداشت و محيط زیست 

 شرح فعالیت
 کیفیت اعمال استاندارد 

 و مشخصات فنی

 توضیحات

) درصورت لزوم از برگهای اضافی استفاده 

 شود (

   ایمنی 

   بهداشت 

   محیط زیست 

 ( توضيحات دستگاه نظارت   4

شامل گزارشات روزانه )مسیرسازی  شات پروژه  سه  –حفر کانال  –با توجه به مدارک آزمای  –رادیوگرافی  –جوشکاری  –ری

شش ، تزریق گاز در خط  –لوله گذاری  –عایقکاری  شات الکتریکی پو ستاتیک و آزمای شات هیدروا پر کردن کانال ( و آزمای

 لوله بالمانع می باشد . 

 

 رئيس دستگاه نظارت  بدین وسیله صحت مندرجات فوق گواهی می گردد :گواهی و تائید : 

 مهر و امضاء 

 تاریخ : 

مسشششئششول 

كنترل كيفي 

یا  كار و  پيمان

مشششششششاور 

 شخص بالث :

 نام : 

 امضاء : 

 پيمانكار :

 

 نام : 

 امضاء :

 مشاور نظارت عاليه : 

 

 نام :

 امضاء :

 (MC)مدیریت پيمان : 

 

 نام : 

 امضاء :

 پروژه :رئيس 

 

 نام : 

 امضاء :

مششجششري 

 طرح : 

 

 نام : 

 امضاء :
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 صورتجلسه تحویل موقت طرح / پروژه

 شماره :

 تاریخ :

 مشخصات طرح / پروژه : -1

 عنوان طرح:                                                                شماره طرح :

 شماره پروژه :                                  عنوان پروژه :                            

 

 شرح مختصر طرح / پروژه 

 

 

 مشخصات پیمان  : -2

 موضوع پیمان : 

 شماره پیمان : 

 پیمانکار : 

 تاریخ شروع :                                                            مدت پیمان :

 شرح کار مورد تحویل و تحول : 

 

 شرح نواقص و کمبودهایی که مانع بهره برداری نمی باشد با ذکر مهلت جهت رفع نواقص و نحوه پیگیری آن . -3

 

 صورت مدارک تحویلی به واحد بهره بردار ) براساس روش تحویل و تحول ( . 

 

 

 

در تاریخ فوق با همکاری نمایندگان  5الی  1بدینوسررریله گواهی می شرررود که پروژه مذکور با توجه به مندرجات بندهای 

 واحدهای امضاء کننده ذیل راه اندازی و به واحد بهره بردار تحویل موقت گردید. 

 مجري

 

 بهره بردار

 

 نام و نام خانوادگی :

 امضاء

 نام و نام خانوادگی :

 امضاء
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 تائيد پایان كار ) تحویل قطعي (فرم 

 شماره :

 تاریخ :

 مشخصات پیمان : 

 موضوع پیمان : 

 شماره پیمان : 

 شماره بودجه : 

 پیمانکار :

 مبلغ نهایی پیمان با احتساب دستورات تغییر کار و تعدیالت : 

 ریخ خاتمه پیمان : تاریخ شروع پیمان :                         مدت پیمان :                  تا

 

 

بدینوسررریله تائید می گردد که دوره                                               مورخ                            پیرو اطالعیه تکمیل آزمایش کارایی شرررماره 

شرایط                       نگهداری پروژه که از تاریخ  شده بود خاتمه یافته و طبق  پیمان کلیه نواقص دوره نگهداری کاماًل آغاز 

 برطرف گردیده است . 

 مجری بهره بردار

 نام و نام خانوادگی : نام و نام خانوادگی :

 امضاء

 

 

 

 

 

 

 امضاء
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 مشخصات فني تست هيدروستاتيك و صورتجلسات مربوطه قطعه ..... اطالعات و -5پيوست 

 روفيل طولي قطعه مورد آزمایش به شماره ......پ

 پروژه احداث خط انتقال گاز ................................................. -شركت ملي گاز ایران 
 

 پروفیل طولی قطعه مورد آزمایش به شماره ...........

 شماره قرارداد: کارفرما:

 تاریخ : مشاور:

  پیمانکار :

 SECTION NO. 

GRADE – API 5LX… 

WALL THICKNESS – LENGTH  

0….." = 

0….." = 

0….." = 

0….." = 

0….." = 

HP= 

LP= 

P = 

 موقعیت ساختمانی محل مورد آزمایش 

  4   3     2    1  
 کیلومتر  

 نقاط ارتفاعی  

 طول طبیعی  

 شماره سرجوش  

نررمررایررنررده 

 پیمانکار

 مسئول کنترل کیفی پیمانکار

 

  

 هیدرواستاتیکمسئول اجرای آزمایش 

 

 رئیس کارگاه

 

 

 رئیس دستگاه نظارت/ مشاور : 

 نام و امضاء : 
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 صورتجلسه ارسال صفحه اندازه -2-5

 روژه احداث خط انتقال گاز ...................پ -شركت ملی گاز ایران 
 

 صورتجلسه ارسال صفحه اندازه

 كارفرما :           شماره قرارداد :

 تاریخ :                                                                          مشاور :           

                پيمانكار :                                                                                                                   

 مشخصات قطعه :

 API 5LX جنس لوله inch لولهقطر   شماره قطعه

 ضخامت

Inch 
     

 طول

M 
     

 طول قطعه

M 
 

 مشخصات

 صفحه اندازه
  جنس (mm) ضخامت (mm) قطر

 ارسال

  كيلومتر

 دریافت

  كيلومتر

  محل / موقعيت  محل / موقعيت

  شماره سرجوش  شماره سرجوش

  تاریخ  تاریخ

  ساعت  ساعت

يدگي  له از نظر له مت لو لذا سششال ید ،  فت گرد یا ندازه بطور سششالم در حه ا كه صششف به این عه فوق مورد  (OVAL , DENT)نظر   بودن در قط

 تائيد مي باشد . 

يدگي   له از نظر له مت لو لذا سششال ید ،  فت نگرد یا ندازه بطور سششالم در حه ا كه صششف به این عه فوق مورد  (OVAL , DENT)نظر   بودن در قط

 د نمي باشد .تائي

 نماینده پيمانكار:          

 الف ( مسئول اجراي آزمایش هيدرواستاتيك           نام                            امضاء              

 ب   ( رئيس كارگاه پيمانكار                                    نام                            امضاء 

 

 )مشاور( : /رئيس دستگاه نظارت  

 

 نام                            امضاء                 
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 جدول ببت ارقام آزمایش نشتي -3-5

 پروژه احداث خط انتقال گاز .................... -شركت ملي گاز ایران 

 جدول ببت ارقام آزمایش نشتي

 شماره قرارداد :                                                                        كارفرما :                              

 مشاور :                                  تاریخ :

                 پيمانكار :                                                                                                                   

 

 تا کیلومتر : از کیلومتر : شماره قطعه :

 : (M)طول قطعه  ضخامت ) اینچ ( : قطر و جنس لوله :

 

 ساعت تاریخ

 فشارسنج

-وزنه

 (PSI)اي

درجه 

حرارت 

محيط 

)0C( 

 )0C(درجه حرارت زمين 

 مالحظات

T1 T2 T3 T4 T5 T6 Tm 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

مسئول اجراي آزمایش 

 هيدرواستاتيك نام و امضاء

 رئيس كارگاه پيمانكار

 نام و امضاء

 

 /رئيس دستگاه نظارت

 )مشاور(:

 نام و امضاء
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 گزارش آزمایش مقاومت -4-5

 ..............................پروژه احداث خط انتقال گاز  -شركت ملي گاز ایران 
 

 گزارش آزمایش مقاومت

 شماره قرارداد :  كارفرما :                                                                                                                    

 مشاور :                                               تاریخ :

                        پيمانكار :                                                                                                                   
 

شماره قطعه 

 آزمایش:
 (M)طول :  تا كيلومتر : از كيلومتر :

 حجم :

مترم

 كعب

 تزریقي تا مرحله رسيدن فشار خط به حد فشار آزمایش مقاومتجدول تغييرات فشار نسبت به حجم آب 

 ساعت تاریخ
فشار خط 

PSI 

تغييرات 

 PSIفشار 

 عدد كنتور
3M 

مقدار آب تزریق حجم

 شده )متر مكعب(

مجموع آب تزریق 

 شده )مترمكعب(

مالحظا

 ت

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 ساعته مقاومت 4آزمایش 

 ساعت تاریخ
فشار خط 

PSI 

تغييرات 

 PSIفشار 

 عدد كنتور
3M 

مقدار آب تزریق حجم

 شده )متر مكعب(

مجموع آب تزریق 

 شده )مترمكعب(

مالحظا

 ت

        

        

 مسئول اجراي تست هيدرواستاتيك

 نام و امضاء

 پيمانكاررئيس كارگاه 

 نام و امضاء

 

 /رئيس دستگاه نظارت

 )مشاور(:

 نام و امضاء
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 جدول ببت ارقام آزمایش عدم وجود هوا -5-5

 روژه احداث خط انتقال گاز ....................پ -شركت ملي گاز ایران 
 

 جدول ببت ارقام آزمایش عدم وجود هوا

 شماره قرارداد :                                                                          كارفرما :                                     

 خ :                                      مشاور :                                                                                                                  تاری

                        پيمانكار :                                                                                                                   

 تا كيلومتر : از كيلومتر : شماره قطعه :

 : (M)طول قطعه  ضخامت ) اینچ ( : 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 آزمایش

 

%90
0

1 



P

P 

 

inD 14 
 

 

%95
0

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×ضریب فشردگي آب 

Inch  te ضخامت معادل 

Psi  0P اي )تئوریك(افت فشار محاسبه 

%  

0

1

P
P



 

نسبت افت فشار واقعي به افت فشار 

 محاسبه اي )تئوریك(

 آزمایش عدم وجود هوا مورد تائيد نمي باشد          نتيجه :  آزمایش عدم وجود هوا مورد تائيد مي باشد 

 )مشاور(: /نظارترئیس دستگاه  رئیس کارگاه پیمانکار مسئول اجرای تست هیدرواستاتیک

 

 نام و امضاء : نام و امضاء : نام و امضاء :
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 صورتجلسه آزمایش نشتي -6-5

 روژه احداث خط انتقال گاز .........پ -شركت ملي گاز ایران 
 

 شماره قرارداد :    كارفرما :                                                                                                     

                                           مشاور :   :                                                                                                         تاریخ :  

 پيمانكار 

 شرح صورتجلسه آزمایش نشتي :

 كيلومتر :تا  از كيلومتر : شماره قطعه :

 : (M)طول قطعه  ضخامت ) اینچ ( : قطر و جنس لوله :

 پارامتر ضخامت ضخامت ضخامت ضخامت جمع

طول قطعه به تفكيك ضخامت      

L )متر( 

 )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 آزمایش 

OC  T2  دماي خاتمه آزمایش 

PSI  P1  فشار شروع آزمایش 

PSI  P2  فشار خاتمه آزمایش 

1-OC    وآبازدیادحجمضریباختالف-

 10-6×فوالد

kg / 
2Cm 

 x  10-6× ضریب فشردگي آب 

  f ضریب محاسبات 

  f/f ضریب محاسبات 

inch  D  قطر خارجي خط لوله 

inch  te ضخامت معادل 

PSI  P0 افت فشار تئوریك 

PSI  H  دامنه خطا در محاسبه افت فشار 

PSI  P اختالف افت واقعي و تئوریك فشار 

نتيجه :                                                                      

HP  

 قابل قبول است   
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HP  تمدید 

HP   قابل قبول نمي باشد 

نماینده پيمانكار :                                                                   

 الف ( مجري آزمایش هيدرواستاتيك   )نام و امضاء(  

 ب   ( رئيس كارگاه پيمانكار                 )نام و امضاء(

 

 رئيس دستگاه نظارت )مشاور( : 

 و امضاء()نام                               
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 ي خطصورتجلسه تخليه و خشك كن -7-5

 روژه احداث خط انتقال گاز  .........................پ -شركت ملي گاز ایران 

 صورتجلسه تخليه و خشك كني خط

 شماره قرارداد :   كارفرما :                                                                                     

           مشاور :                                                                                           تاریخ :                    

 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

 دریافت

  كيلومتر

  محل / موقعيت  محل / موقعيت

  شماره سرجوش  شماره سرجوش

  تاریخ  تاریخ

  ساعت  ساعت

نماینده پيمانكار :                                                                      

 الف ( مجري آزمایش هيدرواستاتيك )نام و امضاء(                       

 

 ب   ( رئيس كارگاه پيمانكار ) نام و امضاء( 

 

 )مشاور( : /رئيس دستگاه نظارت           

 

 ) نام و امضاء(                          

 

 

 



)3(100-LP-C-IGS      9139 دیماه  

 

 

124 

 

 

  6پيوست 

 جداول و صورتجلسه آزمایشات الكتریكي پوشش -1-6

 نتایج اندازه گيري پتانسيل -1-6-6

 نتایج اندازه گيري پتانسيل 

 پيوست صورتجلسه آزمایش الكتریكي پوشش 
 

 پتانسيل كيلومتر ردیف

 طبيعي ) ولت(

 پتانسيل

 روشن )ولت (

 پتانسيل 

 خاموش )ولت (

 پتانسيل

A.C )ولت( 
 توضيحات

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 مسئول كنترل كيفي پيمانكار ) نام و امضاء ( :

 

 رئيس كارگاه پيمانكار ) نام و امضاء ( : 

 ناظر مقيم مشاور ) نام و امضاء ( :

 

 سرپرست دستگاه نظارت ) نام و امضاء ( :
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 صورتجلسه آزمایش الكتریكي پوشش -2-6

 شركت ملي گاز ایران  پروژه : خط انتقال گاز ...............

 .......................................................طرح 

 صورتجلسه آزمایش الكتریكي پوشش 

 تاریخ :

 صفحه  دستگاه نظارت : ........................

 شماره پيمان : پيمانكار : ...................................

 مشخصا ت پروژه : –الف 

 آزمایش : از کیلومتر ......... تا کیلومتر .......محدوده خط لول مورد  -1

 طول خط لوله مورد آزمایش : ............ متر  -2

 قطر خط لوله مورد آزمایش : .......... اینچ  -3

 ) درصورت استفاده از قطرهای مختلف در خطوط لوله مورد آزمایش ، قطر و طول هر یک به تفکیک در قسمت زیر دری گردد(

.................................................................................................................................................... 
 

 سطح جانبی خط لوله مورد آزمایش : ............... متر مربع -4

 سایر......  نوار پالستیکی   قیر پایه نفتی اصالح شده   پلی اتیلن سه الیه  قیرپایه نفتی   نوع پوششخط :غیرذغال سنگی -5

 دائم     نوع ایستگاه حفاظت کاتدی در زمان آزمایش : موقت  -6

 موقعیت ایستگاه حفاظت کاتدی در زمان آزمایش : کیلومتر ............. خط لوله  -7
 

 مراحل آزمایش : –ب 
 

 کنندگان ذیل عملیات آزمایش الکتریکی پوشش خط انتقال گاز فوق الذکر در محدوده ذکر شده به شرح ذیل انجام گردیدبا حضور امضاء 
 

 اطمینان از عدم ارتباط الکتریکی قسمت های بدون عایق ابتداء و انتهای قطعه مورد آزمایش با زمین اطراف  -1
 

 اطمینان از عدم ارتباط الکتریکی تاسیسات روزمینی در ایستگاهها با زمین اطراف  -2
 

 اطمینان از سالم بودن و عدم نشت جریان اتصاالت عایقی استفاده شده در قطعه مورد آزمایش -3
 

 انجام اندازه گیری پتانسیل طبیعی لوله از تمامی نقاط اندازه گیری پتانسیل ) طبق جدول پیوست (  -4
 

از نقاط اندازه گیری پتانسرریل ) در صررورت تقاطع و یا نوازی با خطوط انتقال برق فشررار قوی طبق  ACانجام اندازه گیری ولتاژ القایی  -5

 جدول پیوست ( 
 

 راه اندازی ترانس / رکتیفایر ایسرررتگاه حفاظت کاتدی و تنظیم ولتاژ نقطه تزریق با توجه به نوع پوشرررش لوله به میزان  ......... ولت و  -6

 گذشت .......... ساعت جهت پالریزاسیون کامل خط لوله 
 

وله نسرربت به زمین در دورترین نقطه از محل تزریق تنظیم مجدد ولتاژ نقطه تزریق جریان پس از پالریزاسرریون ، بنحوی که پتانسرریل ل -7

به میزان  هت (  گاه در هر دو ج حت پوشرررش ایسرررت های محدوده ت یان ) در انت لت در لحظه  – 85/0جر ید .  OFFو ندازه گیری گرد ا

(INSTANTANEOUS OFF)  
 

یر درحررالررت -8 یفررا ت ک نس/ر ترا لولرره نسررربررت برره ز OFFو ONقراردادن  خط  لترراژ  یری و گ نقرراط و انرردازه  می  تمررا ین از   م

 ( در کلیه نقاط اندازه گیری OFFولت در لحظه  – 85/0اندازه گیری پتانسرریل به منظور حصررول اطمینان از وجود ولتاژ حفاظتی )حداقل 

 ) طبق جدول پیوست ( و حصول اطمینان از عدم تداخل جریان الکتریکی با تاسیسات و خطوط لوله مجاور
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سیل  شته باشد جهت امکان اندازه گیری پتان تبصره : درصورتی که خط لوله در زمان آزمایش نیاز به بیش از یک ایستگاه حفاظت کاتدی دا

سبت به زمین در لحظه  ستگاه  OFFلوله ن صب د سوکننده  CURRENT INTERRUPTERباید با ن روی هر یک از مبدل های یک

 انجام اندازه گیری اقدام نمود جهت قطع و وصل همزمان آنها نسبت به 

 شركت ملي گاز ایران  پروژه : خط انتقال گاز ...............

 طرح .......................................................

 صورتجلسه آزمایش الكتریكي پوشش 

 تاریخ :

 صفحه  دستگاه نظارت : ........................

 شماره پيمان : ...................................پيمانكار : 

 اندازه گيري هاي انجام شده :  -ج

 زمان قطع و وصل جریان ترانس رکتیفایر : روشن ...............ثانیه                    خاموش  ............ ثانیه   -1

 ولتاژ لوله در نقطه تزریق : روشن ............ ولت                            خاموش ................... ولت  -2

 ولتاژ لوله در دورترین نقطه : روشن ............... ولت                       خاموش ............. ولت   -3
 

 ................. ولت ولتاژ خروجی ترانس / رکتیفایر : .... -4

 جریان مصرفی : ......... آمپر  -5
 

 

 نتيجه آزمایش : -د
 

 

 

 با توجه به اندازه گیری های انجام شده ، مقدار دانسیته جریان بر واحد سطح خط لوله مورد آزمایش برابر با : 

 

2/ mA                       =I/S 

 

محاسبه گردید و نظر به میزان دانسیته جریان مجاز قید شده در مشخصات فنی پیمان متناسب با نوع پوشش خط لوله کیفیت پوشش مورد 

 نمی باشد                تائید می باشد  
 

 توضیحات :  
 

 رئیس کارگاه پیمانکار:مسئول کنترل کیفی پیمانکار :                                                    

 

 نام                        امضاء                                                     نام                        امضاء 

 

 ناظر مقیم مشاور :                                                               سرپرست دستگاه نظارت : 
 

 

 نام                           امضاء                                            نام                                 امضاء 
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  7پيوست 

 نقشه كاداستر تحصيل اراضي
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 8پيوست 

 جداول گزارشات روزانه -8

 برنامه روزانه -1-8
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 روزانه پيشرفت كارگزارش  -2-8
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 گزارش روزانه نيروي انساني-3-8
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 گزارش روزانه ماشين آالت -4-8
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 اعمال پوشش سرجوش خطوط لوله انتقال گاز   فرم گزارش روزانه عمليات

 یمانکار: پ پروژه :

 :عایقکار کارفرما:

شماره قطعه  

Sec. No.)) 

 تاریخ: :Weld No)) شماره جوش   

 

 ساعت :

 شرایط محیطی

 رطوبت نسبی:

 

 ه شبنم:طنق

 :( c º)    محیطدرجه حرارت 

 

 :( c º)    لولهدرجه حرارت سطح 

 وضعیت جوی

بارانیمناسب 

باد  و خاک( طوفانی( 

وضعیت شن سند 

 بالست

دانه بندی  چربیآلوده به  مرطوب خاک زیاد

 نامناسب  

 تائید

وضعیت هوای سند 

 بالست

 رطوبت همراه هوا    فشار:

 □ندارد  □دارد  

 روغن همراه هوا              

 ندارد              دارد 

 مناسب          

 نا مناسب     

درجه تمیزی سطح  

SA 2½ 
 مردود تأیید دمجدآماده سازی   

 میزان  زبری سطح 

  65) حداقل  

 میکرون(

تائید (4 (3 (2 (1

 

 مردود 

وضعیت   زبری 

پوشش لوله در  

 CUTمحل 

BACK 

 مردود تائید

 آلودگی سطح به نمک، روغن ، گرد و خاک و ...

                                                           دارد 

 ندارد 

مشخصات  غالفی 

 حرارتی انقباضی :

 ( :  .Batch Noشماره تولید )  نوع عایق سرجوش : : شرکت و کشور  سازندهنام  
تاریخ 

 تولید: 

    

مشخصات  پرایمر 

 اپوکسی دو جزئی  :

نسبت  تاریخ تولید شماره تولید نوع و کد 

 ترکیب

(Mixing 

ratio) 

 وزنی :     A (Part A  )جزء 

    :B (Part B )جزء حجمی : 
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ضخامت سنجی  

مبنای میکرون  )بر

) 

 نقطه اندازه گیری

 موقعیت لوله  
 4نقطه شماره  3نقطه شماره   2نقطه شماره   1نقطه شماره  

نقطه 

 5شماره  

      3ساعت 

       6ساعت 

       9ساعت    

       12ساعت    

 

آزمایش چسبندگی 

 پوشش

(Peel Test  طبق )

 استاندارد

ASTM D1000 

 (Kg/Cm)  میزان چسبندگی

 مردود تائید به سطح لوله :

 مردود تائید به پوشش اصلی :

 نوع جدایش

جدایش الیه پلی اتیلن از چسب                                                   

 
جدایش الیه پلی اتیلن و چسب از الیه اپوکس                                

 
جدایش کامل پوشش از سطح لوله                                                

 

 شرایط ظاهری پوشش

عدم خروی چسب از لبه های       سوختگی         ترک            چروک        وجود هوا  زیر پوشش  

 منفذ         نوار 

                           (      :                          مناسب      CLOUSRE  Patchچسبندگی پچ سرجوش )     

 نامناسب  

                           (مناسب   روی پوشش اصلی  لوله :                    دارد        OVER LAPهمپوشانی )        

 ندارد  

 تأیید عدم                                                                      تأیید 

 تست منفذ یابی
 ولتاژ آزمایش :         

 تأیید عدم          تأیید 

 تعمیر                 تعداد منافذ :

 منافذ
 تأیید نهایی

تجهیزات موردنیاز تست 

 وبازرسی درکارگاه
 کالیبره نیست کالیبره است موجود نیست موجود است

رطوبت 

 (psychrometerسنج)

    

دماسنج سطح 

(pyrometer) 

    

     زبری سنج سطح
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  holidayمنفذ یاب ) 

detector) 

    

     ضخامت سنج پوشش 

دستگاه آزمایش 

 چسبندگی

 (peel test) 

    

 پیمانکار:نماینده  عایقکار:

 

 

 ناظر :

 توضيحات : 

 دستورالعمل روش اعمال پوشش که توسط سازنده ارائه گردیده ، باید در محل اجرای پروژه موجود باشد . – 1

 ناظر و  پرسنل عایقکارباید  آگاهی  و اشراف کامل نسبت به نحوه  اجرای دستورالعمل مذکور را   داشته باشند .    -2

 انجام گردد .      C º 2 ±23باید  حتی االمکان  در دمای (peel test)آزمایش چسبندگی  -3

 باید  حداقل به تعداد یک آزمایش  در یک روز کاری انجام گردد . (peel test)آزمایش چسبندگی   -4

 میلیمتر در نظر گرفته شود . 5/2حداقل ضخامت  پوشش روی بدنه لوله   -5

 میلیمتر در نظر گرفته شود . 3/2حداقل ضخامت پوشش  روی جوش محیطی لوله  -6

 میلیمتر در نظر گرفته شود . 8/2ضخامت متوسط پوشش  در هر محل از بدنه لوله   -7

 میلیمتر در نظر گرفته شود . 5/2ضخامت متوسط پوشش  در هر محل روی جوش محیطی لوله  -8

ضخامت متوسط پوشش در هر محل روی جوش محیطی لوله -شودمیلیمتر در نظر گرفته  8/2ضخامت متوسط پوشش  در هر محل از بدنه لوله  -9

 .میلیمتر در نظر گرفته شود 5/2
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 :دستورالعمل تهيه نقشه مميزي )كاداستر ( تحصيل اراضي مسير خطوط لوله گاز 9پيوست 

 سیر اقدام می نماید پیمانکار اجرایی نسبت به پیاده کردن مسیر خطوط لوله با گچ ریزی و یا میخ کوبی طرفین م -1

 نقشه بردار پیمانکار اقدامات نقشه برداری تحصیل اراضی بشرح زیر انجام می دهد .-2

مطابق  نقشه های طراحی و همچنین مستحدثات موجود  200/1تهیه نقشه های مسیر در مکانهای مورد نیاز با مقیاس  -2-1

 متر از محور خط لوله  250تا 

 و ثغور )گوشه های زمین ( مطابق نظر کارشناس تحصیل اراضی برداشت مختصات حدود  -2-2

نقشه های اراضی مورد نیاز هر پروژه بشرح زیر شماره گذاری می شود )این شماره گذاری  جهت راهنمایی آورده شده است  -3

) طبق IGEDC-030-AA-LGAL-DWG-0000 Xو می توان به روش دیگر با رعایت کلیات شماره گذاری نمود(. 

 ستورالعمل فیمابین کارفرما مشاور و پیمانکار (د

 آغاز و با افزایش کیلومتر تا چهار رقم کیلومتر مسیر را نشان می دهد. 0001در شماره مذکور اولین کیلومتر خط لوله با  -3-1

 دو حرف از نام پروژه جهت معرفی پروژه می باشد .     AA در شماره مذکو -3-2

شماره مذکور -3-3 ست که از  xدر  سیر ا صیل جهت اجرای خط لوله در طول م شماره قطعه زمین مورد نظر برای تح شانگر  ن

 در کیلومتر صفر آزاد میشود و تا انتهای پروژه ادامه می یابد .  1شماره 

( قرار گیرد شماره کلی مجموعه نقشه های تحصیل اراضی مسیر خط لوله مورد 0عددصفر )  xدر صورتی که بجای عدد  -3-4

 نظر خواهد بود . 

سخه -4 شده خواهد بود . ولی ن شت  سیر بدنبال هم با مقیاس بردا شده در نرم افزار اتوکد از ابتدا تا انتهای م شت  شه بردا نق

 کاغذی آن برابر دستورالعمل زیر تهیه می گردد .

 ترسیم گردد .  (NON SCALE )متر ( بصورت بدون مقیاس 1000) برای حدود هر A3 در کاغذ -4-1 

متر زیاد باشررد ، به  1000طول حدود یک متر که در نقشرره نشرران داده می شررود در صررورتیکه تعداد مالکان در حدود  -4-2 

 . متر نقشه پالن را با شرایط زیر ترسیم نمود  1000تناسب مشخص بودن در نقشه ، میتوان 

شماره   -4-2-1 شد  صفحات بعد منتقل  شماره قطعه اجباراً به  صورتیکه درطول یک متر یا کمتر به دلیل مالکیت واحد  در 

نشررانگر  1نشرران داده شررود . )عدد A3 ( در روی کاغذ C-1( و )( B-1( و  ( A-1قطعات  A,B,Cقطعه به همراه حروف  

 .شماره قطعی می باشد (

 طعات زمین بر مبنای محور خط لوله ذکر می گردد . شماره کیلومتر  ق-4-2-2

مقررات حریم  1در طرفین باند مسرریر خط لوله و درهر طرف از محور لوله در خط به فواصررل مندری در جدول شررماره  -4-3

 جاده ،متر از محور خط لوله ترسیم  و هرگونه مستحدثاتی اعم از دکل برق  250و  IGS-C-SF -015ایمنی خطوط لوله  

شه های  ، ضمن دری در نق شود و نیز  شان داده  شه ن صل وجود دارد در این نق سیر  1 /10000ساختمان و ... که در این فوا م
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صمیم گیری نماید . )طبق  شده برای لوله یا پاکسازی حریم ت ضخامت انتخاب  صورت نیاز ، مسئول اجرا درمورد  ،کنترل تا در 

  نمونه پیوست ( .

 دری می شود .     A3بتدا و انتهای هرقطعه در کاغذ  شماره کیلومتر ا -4-4

 شماره قطعه زمین مورد نظر که از کیلومتر صفر منظور شده روی پالن قطعات دری می گردد . )طبق نمونه پیوست ( -4-5

 عمومی و ... باید شماره گذاری شود  ،دولتی  ،کلیه قطعات زمین و موانع )طبیعی و غیر طبیعی ( اعم از مالکیت شخصی  -4-6

 

 درج گردد . A3جدول ذیل با ذكر اطالعات ذیربط در نقشه  -7-4

لک /  ردیف ما نام 

 ذی الحقوق

ماره  شررر

 قطعه

نام روستا 

 یا شهر 

نوع غالب  مساحت

 اعیانی

طرررررول 

 زمین 

تر  م لو ی ک

مرررحرررور 

و   Xخط 

Y ابتدا 

تر  م لو ی ک

مرررحرررور 

  Xخررط 

 انتها yو

 مالحظات
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پیاده شود به طوری که قابلیت جستجو برای کلیه ستونهای جدول وجود داشته  Accessجدول فوق باید در نرم افزار  -4-7

 باشد و درانتهای پروژه تحویل بهره بردار می گردد . 

شاور و از ابتدای پروژه ) زمان  -4-8 سط م سیر تو صورت گرفته مرتبط با تعیین م سناد  حقوقی به همراه کلیه مکاتبات  کلیه ا

 طراحی ( توسط تیم تحصیل اراضی اسکن شده و تحویل بهره بردار می گردد . 

ه اسناد حقوقی تهیه و شماره نقشه جهت الصادق ب A4برای هر قطعه زمین باید یک برگ نقشه با مقیاس مناسب در کاغذ  -5

 فوق ( در ذیل آن دری گردد .  3) ردیف 

در صورتیکه بنا به تشخیص و تایید کارشناس / کارشناسان ذیربط و تایید مجری طرح زمین ) خاری از باند عملیاتی ( مورد  -6

 ردد . نیاز عملیاتی باشد ، باید موقعیت اینگونه زمین ها در نقشه تحصیل اراضی مشخص گ

 

 

 

 

 



)3(100-LP-C-IGS      9139 دیماه  

 

 

138 

 

 

 



)3(100-LP-C-IGS      9139 دیماه  

 

 

139 

 

 

 ها:دستورالعمل نگهداري كاالها در انبارهاي موقت پروژه10پيوست 

 ش هدف 1

ها و معیارهای مربوط به نگهداری کاالهای موجود در انبارهای هدف از تدوین این دسررتورالعمل، تهیه روش اجرایی و چارچوب

های تقویت فشار گاز و تاسیسات زیر بنایی شرکت ملی ایستگاههای پاالیشی، خطوط انتقال گاز، های اجرای پروژهموقت کارگاه

شد بگونهگاز ایران می ستفاده آنها از حیث با صرف و ا سالمت کافی برخوردار و م ای که کاالها و اقالم در زمان اجرای پروژه از 

 عملکردی با اطمینان کافی صورت گیرد.

 ش دامنه كاربرد 2

های شررکت که وظیفه نگهداری و انبارش کاال به های احداث کلیه پروژهمسرتقر در کارگاه این دسرتوالعمل در تمامی انبارهای

دار هسررتند، کاربرد دارد. عمده این دسررتورالعمل، انبارداری صررحیح و اصررولی در مدت زمان خاصرری و بصررورت موقت را عهده

لعمل حداقل الزامات نگهداری و انبارش کاالها ها اسررت. این دسررتوراراسررتای حفظ کیفیت اقالم و کاالهای پرکاربرد در پروژه

گردد. همچنین ها، فقط منوط به رعایت موارد مطروحه در این دسرررتورالعمل نمیاسرررت و موارد مربوط به انبارداری در پروژه

صرروص باشررد. اگر سررازنده دسررتورالعملی در خموارد مربوط به طراحی انبار و مسررائل مربوطه در دامنه این دسررتورالعمل نمی

 نگهداری و انبارش کاالی خاصی را ارائه نموده است، الزم است موارد آن اجرایی گردد.

 ش مسئوليت 3

صحت اجرا با  شاوران پروژه ها، پیمانکاران اجرایی و نظارت و کنترل بر  ستورالعمل بر عهده م سئولیت اجرا و بکارگیری این د م

 باشد.دستگاه نظارت پروژه می

 ش  تعاریف4

 وتمامی شرکت های تابعه آن گازایرانملی  : شرکتشركتر  1ر  4

های : عبارت است از دریافت مواد و اقالم، نگهداری صحیح و تحویل به موقع آنها با رعایت مقررات و دستورالعملانبارداري - 2 -4

نیز از انباشته شدن بیش از حد  به نحوی که با اعمال کنترل دقیق، از میزان موجودی کاال در انبار و مقدار مصرف آن، و کارفرما

 جلوگیری شود.و همچنین نگهداری مغایر با مشخصات فنی و غیراستاندارد آنها ها موجودی

: عبارت است از مواد، اجناس، کاالها، دستگاه ها، ادوات، اقالم و بطور کلی هر آن چیزی که در کار مصالح و تجهيزاتر  3ر  4

 مصرف شده و باقی می ماند.

 .شودمی شودکه مصالح و تجهیزات مورد نیاز پروژه درآن نگهداریمی : به محل یافضایی گفتهانبارپروژه ر 4ر  4

اقالم، دارای  شود که با توجه به خصوصیات و ویژگی: به آن شکل از فضای انبارش گفته میهاي سر پوشيدهانبار - 5 - 4

 .گذارداقالم تاثیر منفی نمیسقف بوده و گرد و خاک، رطوبت و دمای هوا، بر کیفیت 
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شود که عملیات نگهداری برخی از اقالم و تجهیزات : به آن دسته از فضای انبارش اطالق میانبارهاي كامال پوشيدهر  6ر  4

های غیر قابل نفوذ، محصور گیرد که نیاز به حفاظت ویژه داشته و بطور کامل از طریق دیوارها یا پنجرهخاص در آن صورت می

 شود.ردیده است و از طریق امکاناتی مثل سیستم اطفاء حریق و غیره پشتیبانی میگ

شود که عملیات نگهداری برخی از کاالهای انبارهای رو باز به فضاهایی از کارگاه پروژه اطالق می انبارهاي رو باز:ر  7ر  4

لیت نگهداری آنها در فضای سرپوشیده مقدور نیست ها را که قابسنگین، وزین و حجیم و همچنین برخی از اقالم اسقاطی پروژه

دار هستند. اینگونه فضاهای انبارش نیاز به ایجاد تمهیدات حفاظتی باشند را عهدهبندی مناسب با فضای روباز میو یا دارای بسته

ند. با توجه به رو باز بودن و نگهداری اقالم و کاالها دار برای جلوگیری از سرقت مصالح انبار شده آنهاحصارکشی مناسب منجمله 

اینگونه فضاها الزم است تمهیدات بسیار مناسب و خاصی منظور محافظت کاالها و اجناس از تاثیرات سوء عوامل جوی منجمله 

پیچی و غیره، اتخاذ گردد.وجود کاالهای اسقاطی و دور ریز سایر کاالهای مصرفی در اینگونه گذاری، پالستیکگذاری، روکشپالت

محوطه سازی این فضاها اقدام گردد. باید ای نسبت به پاکریزی مناسب و بصورت دورهارها متداول بوده و الزم است طی برنامهانب

به همراه  ریزی محوطه انبار روبازو به خوبی غلطک خورده باشد.شن ، بستر سازی مناسب شودانبار روباز با توجه به نوع زمین

 ور حمل و نقل و تخلیه کاالها و اقالم در احداث این اماکن، الزم است مورد توجه قرار گیرد.های دسترسی به منظتعبیه راه

های میلگرد، قالبهای فشار قوی، متوسط و ضعیف، های کابلها، قرقرهنگهداری شیرهای سایز باال، انواع اتصاالت و لوله

 آیند.شمار میه در اینگونه انبارها بو غیره از جمله کاالهای متداول  آالت، لوازم سنگینفلزی،ماشین

 ش مراجع و اسناد مرتبط 5

LOADING, HANDLING AND STORAGE OF EXTERNAL COATED PIPES IGS-C-PL-001(0) 

MATERIALAND EQUIPMENT STANDARD FOR CATHODIC 

ROTECTION 
IPS-M-TP-750/8 

CONSTRUCTION STANDARD FOR PAINTING IPS-C-TP-102 

CONSTRUCTION STANDARD FOR TRANSPORTATION 

PIPELINES(ONSHORE)  
IPS-C-PI-140(1) 

CONSTRUCTION STANDARD FOR PROTECTIVE COATINGS IPS-C-TP-274 

GENERAL STANDARD FOR PACKING & PACKAGES IPS-G-GN-210 

SPECIFICATION FOR PIPELINE VALVES API-6D 

SPECIFICATION FOR LINE PIPE API-5L 

 دستورالعمل نگهداری و انبارداری مواد رنگ و پوشش تجهیزات صنعت برق -

 110و نشریه  055مقررات ملی ساختمان و نشریه  -
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 ش شرح اقدامات 6

 مراحل مختلف انبارداري1ش 6

 شود:میانبارداری در سه مرحله انجام 

 ثبت و ضبط و بایگانی اسناد و مدارک مربوطهمصالح و تجهیزات به همراه دریافت یا تحویل گرفتن  -

 (شدر انبار ) انبار مصالح و تجهیزاتنگهداری و حفاظت  -

 به خاری از انبار مصالح و تجهیزاتصدور یا تحویل دادن  -

 دریافت یا تحویل گرفتن کاالاول: رحله م1ر1ر6

و در حضور دستگاه نظارت توسط انباردار مصالح و تجهیزات قبل ازتحویل گرفتن قطعی  کیفی و کمی شامل کنترل و بازرسی

صالح و تجهیزات  ست. م ضوابطا سناد و مدارک کنترل کیفی و فنی،و  مربوطه طبق  سی ا صی  پس از برر شرایط خا تحویل در 

شو با حضور نفرات از قبل تعیین شده موقع و به مشخصروش آن بایدپروژه در هر  شود وگرفته می شودبه اجرا گذا . وجود ته 

باشررد که الزم های کیفی و ترخیص بازرسرری شررخص ثالث از مهمترین مدارک میاسررناد و مدارک مربوطه به همراه گواهینامه

 است در صورت درخواست نماینده کارفرما در دسترس قرار گیرد.

 (اش مواد و کاالهمرحله نگهداری و حفاظت اجناس و کاال در انبار )انبار :مرحله دوم 2ر1ر6

 گردد که عبارتند از ترتیب و روش مقرر در نگهداری و حفاظت اجناس و کاال در انبار براساس مراحل زیر استوار می

 ، طبقه(، قفسه، ردیفراهرو کف،در انبار ) مصالح و تجهیزاتقرار دادن تعیین محل  -الف

 شهنهاچیدن و انبار -ب

 نگهداری و حفاظت کاالها در انبار -ی

 کاال در انباراستقرار ین محل تعی 3ر1ر6

 :ای برخوردار استدر استقرار مصالح و تجهیزات توجه به نکات زیر از اهمیت ویژه

 مکان انبارش کاالی مربوطهوضعیت انتخاب 

 در انبار مصالح و تجهیزات نحوه قرار دادن

 استفاده مفید از بیشترین فضای داخل انبار

 بندیرعایت اصول طبقه

 مصالح و تجهیزاتجلوگیری از تداخل شماره 

 مصالح و تجهیزاتعدم آسیب رسانی به 
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 مصالح و تجهیزاتسهولت بیشتر در دسترسی و مهیاسازی 

 مصالح و تجهیزاتسهولت در شمارش موجودی 

 محل وموقعیت و شکل ظاهری و نوع ساختمان انبار

 امکانات و تجهیزات انبار

 اتمصالح و تجهیزخصوصیات فیزیکی 

 مصالح و تجهیزاتخصوصیات کیفی و شیمیایی 

ای که مورد تایید کارفرما پیمانکار موظف اسرررت انبارهای مورد نیاز و متناسرررب با مصرررالح و تجهیزات مختلف پروژه را بگونه

 باشد را احداث نماید.می

 مصالح و تجهیزاتچیدن و انبارش  4ر1ر6

بندی مصالح و تجهیزات الزم است تاریخ مصرف باشد. در طبقه بازرسی و شمارش رؤیت،قابل چیدمان مناسب و استاندارد باید 

 و انقضاء آنها مدنظر قرار گیرد.

 در انبارمصالح و تجهیزات نگهداری و حفاظت  5ر1ر6

شدنگهداری و حفاظت کاال در طول مدتی که کاال در انبار بوده و در اختیار انباردار می صل ،با شمار انبا ییکی از وظایف ا ردار ب

ف است همواره اطالعات روزمره از اجناس انبار شده تحت کنترل خود را همراه با تاریخ و آمار و محلی که رود. پیمانکار موظمی

اجناس جهت استفاده خاری یا وارد شده در اختیار داشته باشد. این آمار و مدارک باید کامالً واضح بوده و در صورت درخواست 

برای نگهداری و حفاظت از  دبای در دسررترس قرار گیرد.ضررمن آن که در این مرحله، انباردار دسررتگاه نظارت،/کارفرمانماینده 

 های کاال در انبار به نکات ایمنی توجه کرده و اقدامات الزم را به شرح ذیل انجام دهد :موجودی

ستورالعملاجرا و پیاده سازندگان و تامینسازی دقیق د صولی  کنندگان کاال وهای  صحیح و ا صوص نگهداری  تجهیزات در خ

به شررکلی که با یکدیگر اختالط پیدا نکنند.ثبت  مصررالح و تجهیزاتقرار دادن منظور انتفاع از عملکرد مطلوب کاالی مربوطه.به

صات و مقادیر وارده و موجودی شخ سرقتاقالمهای م سوزی وهرعامل از بین .حفاظت از  ضایع کننده ب، آتش  کیفیت رنده یا 

ست که به نحواحسن نگهداری وانبارشوند.کاال سادیاصدمه هستندالزم ا مصالح و تجهیزات وارد شده به .کاالهاییکه درمعرض ف

سیب مکانیکی،  شوند )آ شخیص داده  ستفاده ت ستگاه نظارت به هر دلیلی غیرقابل ا انبار که در زمان اجرای روژه، طبق نظر د

اسب، عدم تطابق کاال با مشخصات فنی و غیره(، باید از انبار خاری و در مکان مشخص فرسایش محیطی، عدم وجود عملکرد من

منظور جلوگیری و بطور مجزا نگهداری گردد. کاالی معیوب پس از عالمتگذاری باید توسط پیمانکار جایگزین شود.الزم است به

بار شرررکت )تحت عنوان کاالی مازاد پروژه( و یا از تحویل و برگشررت مجدد اینگونه مصررالح و تجهیزات غیرقابل اسررتفاده به ان

سایر پروژه ستفاده در  سبی در خصوص عالمتگذاری، ثبت و ضبط مشخصات و اطالعات، عیوب وارده و ا های مشابه، تدابیر منا

شرررده بنابراین در این مرحله باید مصرررالح و تجهیزات به همان شرررکل که تحویل گرفته عدم کارآیی این کاالها، اتخاذ گردد.

باید با درضمن دستورالعمل نگهداری اقالم مورد استفاده در پروژه نگهداری شوند تا در موقع لزوم قابل تحویل و استفاده باشند. 

 های سازندگان و همچنین رعایت موازین استانداردی تهیه و به تایید دستگاه نظارت برسد.توجه به اسناد و دستورالعمل
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 هاي مختلف كاالهنگهداري و انبارش گرو- 2ش6

های مختلف کاالها حائز های شرکت، موارد زیر در خصوص نگهداری گروهنظر به استفاده مکرر از برخی اقالم و کاالها در پروژه

 اهمیت است:

 کلیات1ر2ر6

بندی قفسه، بقیه فضا پر و (کشیجهت جریان هوا، تأسیسات و سیمها )و دیواره سانتیمتر از سقف 60با رعایت حداقل فاصله 

سه. شود صله بین قف صها باید به گونهفا شود که دو نفر به راحتی از آنعبور نمایند و در  ستفاده از چرخ ای در نظر گرفته  ورت ا

شد.ابعاد قفسه دستی، لیفتراک و وسایل حمل دیگر، باید به اندازه کافی شته با ای در نظر گونهها بهفضای عبور و مرور وجود دا

 شود. میسر هاضریبی از ابعاد کاال باشد تاحداکثر استفاده از فضای داخل قفسه گرفته شود که

 قطعات یدکی ماشین آالت و تجهیزات 2ر2ر6

بردار محفوظ باقی بمانند. های اصلی خود تا زمان تحویل به بهرهآالت و تجهیزات الزم است در بسته بندیقطعات یدکی ماشین

 باشد.ضروری و با شرط جایگزینی، با نظارت مستقیم دستگاه نظارت مجاز میاستفاده از این اقالم در مواقع 

 گیری دقیقابزارآالت و تجهیزات اندازه 3ر2ر6

گیری دقیق )شررامل انواع و غیره( و وسررائل اندازه 1هاسررنجها, ترانسرردیوسرررها, ترانسررمیترها جریانابزارآالت دقیق )شررامل گیج

باید تحت تمهیدات مناسبی گیری مکانیکی و نوری و غیره( گیری, تجهیزات اندازههای اندازهکشها و میکرومترها و خطکولیس

صات کاربر مربوطه و موارد  شخ ضبط م ستفاده موقت از این تجهیزات با ثبت و  صوص محافظت و انبارش گردند. ا در انبار مخ

ستفاده امکان شرایط نگهداری این اقالم تپذیر میا صوص  شد. در خ صیهبا ست.در و سازندگان آنها مورد تاکید و الزم االجرا ا ی 

باید نهایت دقت مبذول گردد تا از بروز آسررریب به آنها جلوگیری بعمل آید. هرگونه ضرررربه به حمل و جابجایی و کاربرد آنها 

اسرررت مجددا مورد نماید و الزم اینگونه تجهیزات ابزار دقیقی ممکن اسرررت از دقت آنها کاسرررته و از کالیبراسررریون خاری 

ست گیج سیون قرار گیرند. الزم ا سنجهکالیبرا سایر  ضای انبار ها و  سب و رطوبت ف شرایط دمایی منا های ابزار دقیقی با رعایت 

 های مناسب نگهداری شوند.بندیباید در بسته

 تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی4ر2ر6

کننده کاتدی، ها، وسررائل حفاظتها، یکسرروکنندهها، انبارهدها، مبدلکلیه تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی پروژه )شررامل مول

صب و مورد ها، اتصاالت برقی، فیوزها، کلیدها، دستگاههای کامپیوتری، مخابراتی و الکترونیکی و غیره( که در موعد مقرر نالمپ

مکانی امن نگهداری تا از آسیب و کاهش  و های اولیه خود و در فضای سرپوشیده و مسقفباید در جعبهگیرند استفاده قرار می

 کیفیت آنها جلوگیری بعمل آید.

 الکترودها 5ر2ر6

بندی )مانند شوند و نگهداری اصولی، استاندارد، طبقههای صنعت گاز محسوب میالکترودها جزو اقالم مهم و حساس در پروژه

گر از اهمیت زیادی برخوردار است. چیدمان بصورت عمودی و سایز آنها( و نحوه چیدمان آنها برروی یکدی AWSاستفاده از کد 

                                                      
1Flow Meters 
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گردد و توجه و حداکثر در دو ردیف و قرارگیری برروی پالت و در فضای سربسته از موارد مهم در انبارش الکترودها محسوب می

های آنها حصول بندیبستههای سازندگان از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین ضرورت دارد همواره از سالمت به دستورالعمل

های معیوب های سالم جدا و آمار آنها را ثبت نمود. از الکترودهای موجود در قوطیهای معیوب را از قوطیاطمینان نمود و قوطی

گذاری و انبارداری الکترودها فقط با تایید دستگاه نظارت و در کاربردهای غیرحساس و بصورت محدود استفاده شود. در سفارش

 توجه به میزان مصرف از انبارش بیش از حد نیاز پرهیز شود. با

 های رادیوگرافیفیلم 6ر2ر6

 های رادیوگرافی رعایت موارد ذیل ضروریست:در نگهداری فیلم

 هایی با شرایط دمایی استاندرد طبق دستورالعمل سازندگاننگهداری در محل

 یها و مواد ظهور و ثبوت مصرفتوجه به تاریخ مصرف فیلم

 رعایت چیدمان طبق دستورالعمل سازندگان

 های چوبیها و یا شماره رادیوگرافی در محفظههای رادیوگرافی شده بر اساس شماره سرجوشبندی فیلمطبقه

 ها و متعلقات مربوطهها، کابلسیم7ر2ر6

 ها و متعلقات مربوطه موارد زیر رعایت گردد:ها، کابلالزم است در نگهداری سیم

ها به دور قرقره پیچانده شود و از تماس مستقیم با زمین جلوگیری بعمل آید.الزم است امکان باید مقادیر اضافی کابلدرصورت 

های فشررار قوی، های ابزار دقیقی، کابلها از درپوش مناسررب اسررتفاده گردد.کابلبه منظور ممانعت از تخریب انتهای آزاد کابل

 ضوابط تولیدکننده و سازنده آن نگهداری شود.متوسط و ضعیف، طبق توصیه و شرایط و 

ها با های آنها جلوگیری بعمل آید.از مجاورت کابلای باشررد تا از آسرریب دیدن قرقرهها باید بگونهحمل و نقل و جابجایی قرقره

 اجسام تیز و برنده اجتناب گردد.

 اقالم دارای سطح ماشین کاری شده 8ر2ر6

شینکاری سطح ما سطح بازمین  نگهداری اقالم با شدکه از تماس این  شیرآالت وغیره(به نحوی با صاالت، شده )مثل فلنجها،ات

 وسایر تجهیزات محفوظ بماند.

 شیرآالت 9ر2ر6

 در انبارش و نگهداری شیرآالت ضمن توجه به توصیه سازندگان رعایت موارد زیر الزامیست:

 ار داشته باشد.بندی اصلی و اولیه خود قرالف( شیرآالت تا زمان نصب در بسته

 ب( نگهداری شیرآالت در وضعیت افقی و در حالت کامالً باز صورت گیرد.

 ی( انتهای باز شیرآالت توسط درپوش مناسب الستیکی یا چوبی محافظت گردد.
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گیر ربههای محافظ و ضد( خودداری از قراردادن شیرآالت سایز پایین برروی یکدیگر و یا مستقیماً برروی زمین بدون وجود الیه

 و لزوم نگهداری آنها بر روی پالت.

بندی، تمهیدات الزم جهت حفاظت متعلقات مربوطه ندی اولیه و درصورت آسیب بستهبشیرآالت در بسته 2هر( نگهداری عملگر

 های هیدرولیک، اقالم ابزار دقیق و اتصاالت صورت پذیرد.از قبیل لوله

 وع، اندازه و کالس.بندی شیرها با توجه به نو( چیدمان و طبقه

 تصاالت عایقی(اها و اتصاالت فلزی و غیرفلزی )شامل  فلنج 10ر2ر6

ها و اتصاالت فلزی و غیرفلزی )شامل اتصاالت عایقی( است که باید در نگهداری و ها، فلنجاز دیگر اجزای مورد استفاده در پروژه

 انبارش آنها موارد متعددی به شرح ذیل لحاظ گردد:

ای چیدمان گردند که از تماس مستقیم آنها با زمین و با یکدیگر خودداری به عمل آید. باید بگونهع مختلف اتصاالت الف( انوا

های پخ در اتصاالت و سطوح آببندی ای در جهت محافظت لبهها، الزم است تمهیدات ویژهدرصورت نبود مکانیزم محافظتی از لبه

ها آسیبی ای عمل شود تا به این سطوح و لبهباید بگونه و جابجایی و چیدمان آنها همواره ها اندیشیده شود و در حمل و نقلفلنج

باید اتصاالت دارای الیی محافظت گردد. به هر حال باید با پالستیک و یا تخته سهکاری شده های ماشینوارد نگردد. ضمناً لبه

 ت کربن استیل جدا نگهداری شوند.(  از مواد فلزی و اتصاالStainless Steelنزن )جنس زنگ

گیرد و انبارداری این اقالم به همان صورت بندی مناسب صورت میب( معموال ارسال اینگونه اقالم از سوی کارخانه تحت بسته

ه ن ببندی اولیه و اصلی آن و یا چیدماای و یا تخریب بستهشود. درصورت تامین و حمل و نقل این اقالم بصورت فلهتوصیه می

های ها و سایزهای پایین و تعداد ردیفشود مگر در اندازهمنظورانبار داری بهتر آنها، چیدمان اتصاالت برروی یکدیگر توصیه نمی

م ای مرتب نمود تا عالئها را بگونههای محافظ بین آنها. در صورت امکان بهتر است اتصاالت و فلنجمحدود و با استفاده از الیه

ت تر و آسانتر، معرض دید باشد و در غیر اینصورت به منظور شناسایی بیشتر و بهتر و همچنین دسترسی راحشناسایی آنها در 

بندی مناسب در چیدمان اینگونه گردد. استفاده از طبقه و قفسهاستفاده و الصاق برچسب و یا کارت مشخصات فنی توصیه می

 شود.ت مورد نیاز توصیه میاقالم به دلیل مصرف مکرر آنها و لزوم دستیابی به قطعا

ای محافظ از جنس چوب، الستیک و شود که آنها را بصورت عمودی و بین هریک از آنها الیهها توصیه میی( در چیدمان فلنج

 یا پالستیک قرار داد.

های مربوطره ا جعبهبها و اتصاالت سایز بزرگ در انبار رو باز الزم است همواره این اقالم د( در خصوص نگهداری برخی از فلنج

تناب گردد. از تجمع و یا پالستیکی مقاوم و مستحکم قرار داده شود و از چیدمان طبقاتی آنها برروی یکدیگر اج چوبی پالتروی 

 برف و  باران درون آنها جلوگیری شود.

 هالوله 11ر2ر6

 د به قرار زیر است:ها لحاظ گردد. برخی از این مواردر انبارداری لوله الزم است تمهیدات ویژه
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هادر سایت بایدتسطیح وباندازه کافی کوبیده شده باشد و دارای شیب مناسب باشد و درصورت لزوم الف( محل نگهداری لوله

 ریزی شود.شن

ساس نظرات ب( لوله شندبرا شخیص با سادگی قابل ت سازنده به نحوی که به  ضخامت،همچنین نام  ساس گرید،قطر،  هابایدبرا

 های تاییدشده قرارداده شوند.فرما/دستگاه نظارت درمحلنماینده کار

ست لوله شندوتعداد ردیفی( الزم ا شده با سقوط کامالًمهار شودکه از های لولههادرمقابل حرکت یا های روی هم طوری انتخاب 

 .تغییرشکل ویادوپهن شدن بدنه لوله جلوگیری بعمل آید

ها مهار گردد تا از لغزیدن احتمالی آنها جلوگیری وبی مناسرررب جهت تثبیت لولهبا وسررریله چ دابتدا و انتهای ردیف لوله باید( 

هم انباشررته هاکه رویهای لولههاانجام شررودحداکثرتعدادردیفمترازطرفین محدوده انباشررت لوله6کوبیدن محوطه بایدتا  گردد.

 .ارائه شده است1,6شوند درجدول می

ر( در زیر لوله گونی مناسب و یا پشته خاک بدون سنگ قرار داده شود به نحوی که از سطح زمین  های پوشش داده شده بایده

 ها اجتناب گردد. دیدگی لوله از تردد برروی لولهباالتر قرار گیرد و بلحاظ رعایت نکات ایمنی و صدمه

شته دها بایبرای چیدن لوله شده پ سطیح  شکل که قاعده سازی با مقطع ذوزنقهقبالً در زمین ت و  مترسانتی 120بزرگ آن ای 

شدسانتی 50و ارتفاع آن  مترسانتی 40قاعده کوچک آن  شود متر با ساخته  شده برای لولهو ،  شته ایجاد  های بدون روی پ

ستقرار لوله ستفاده گردد و برای ا سه ا شش از گونی پر از ما ستیکی پو شش پال شته گونی کاه و پو شش، در روی پ های با پو

 12های به قطرر بیشتر از اینچ سره ردیف و برای لوله 12ها تا قطر تعداد پشته برای لوله شش لوله قرار گیرد.متناسب با نوع پو

 این دستورالعمل آورده شده است. 2ها در ضمیمه ابعاد و اندازه پشته باشد.اینچ دو ردیف می

طریقی قرار گیرند که در هیچ حالتی درز طولی لوله نباید در درزهای طولی لوله باید به ، هادر موقع حمل و انبار نمودن لولهو( 

 باشد. و بالشتک تماس با لوله مجاور

 در صورت تشخیص دستگاه نظارت باید با جداکننده مناسب نگهداری و انبارش شوند. دارهای پوششی( لوله

 هاتخلیه و بارگیری لوله 12ر2ر6

 ا الزامیست:رعایت موارد ذیل در مواقع حمل و نقل لوله ه

له یه لو بارگیری و تخل لهالف(  جایی لو جاب هاخودداری گردد .برای  نداختن آن جام شرررده واز ا با دقت ان ید با بزرگتر از های ها 

(NPS6) DN150 الزم است ازجرثقیل یاهروسیله مناسب دیگرباکمک طناب،تسمه ویاقالب تأییدشده استفاده شود. 

ای به لوله وپوشررش آن طوری طراحی، انتخاب و مورداسررتفاده قرارگیرندکه هیچ صرردمههابایدب( وسررایل باالبروجابجایی لوله

 باید همواره مدنظر باشد.عدم برخورد لوله با موانع  .واردنشود

باید برای مهار لوله روی تریلر، در محل تماس باشد و ی( در تخلیه و بارگیری ، تماس فلز با فلز و فلز با پوشش عایقی مجاز نمی

 ها با زنجیر و یا سیم بکسل و بمنظور جلوگیری از صدمات مکانیکی به لوله و پوشش آن، از وسایل الستیکی استفاده شود.آن
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شود به طوری که ها د( برای بلندکردن لوله شکل داده  سبی اندازه و صورت منا شک بایدبه  ستفاده نمود. هرکف شک ا باید از کف

مترپهناداشرته میلی 150میلیمترولوله زوی شراخه 100یرشرودو برای لوله تک شراخه حداقل بایکدهم پیرامون داخلی لوله درگ

 .رجوع شود( IGS-C-PL-001باشد )به استاندارد 

 .درجه نباشد 45هر( طول تسمه سیمی بایدبه قدری باشدکه هنگام بلندکردن لوله،زاویه تشکیل شده بین تسمه ولوله کمتراز 

شرروندبایدبه طورمناسررب پخ داده می محافظتی به کاربردههای که برای نگهداری روکش و( میخ پرچ وسررایرقیدوبندهای فلزی

 .شوند،به طوریکه امکان تماس بالوله را نداشته باشند

گراد راداشررته و درجه سررانتی80تا  -45اتیلن سرره الیه قابلیت نگهداری در دمای محیط بین های دارای پوشررش پلیه( لوله

گرادبه مدت شش ماه نگهداری کرد.درصورت نیازبه نگهداری درجه سانتی 60خورشیددردرجه حرارت تا توان آنهارادرزیرنورمی

 درمدت زمان بیشترازشش ماه باید درزیر سقف یاسایبان قرارداده شوند.

 هاپیچ و مهره 13ر2ر6

باید تمهیداتی اندیشیده شود تا نیز  شود وبندی و چیدمان منظم آنها توصیه میها، طبقهبه دلیل استفاده مستمر از پیچ و مهره

 ها جلوگیری بعمل آید.از آسیب احتمالی به رزوه

 هاها، اورینگوسایل آببندی منجمله گسکت 14ر2ر6

سکت سایل آببندی منجمله گ ست به گونهها، اورینگو سیب احتمالی و ایجاد خط و ها و غیره الزم ا ای چیدمان گردند تا از آ

های پالستیکی باید توسط الیهها بندی آنها با اختالل مواجه نگردد. گسکتجتناب شود تا مکانیزم آبخش برروی سطوح آن ا

 ای محافظت شوند. باز کردن و استفاده مجدد گسکت ها مجاز نمی باشد.کارخانه

 آندها 15ر2ر6

باید به نحوی ها داشته باشند. کیفیت جعبههای محکم قرار شده برروی پالت و یا جعبهکشیهای تسمهباید بصورت باندلآندها 

سته شتن، مراقبت و نگهداری و ب سارت به آندها نگردد. پاکیزه نگهدا شد که در طول حمل و نقل و جابجایی، موجب خ بندی با

 سازندگان باشد. آندها مطابق توصیه

 نگهداری اقالم رنگ و پوشش ر3ر6

ساد و تخریب مواد رنگ  شرایط نگهداری و به منظور جلوگیری از ف صوص  سازنده در خ ستورالعمل  ست د ضروری ا شش  و پو

 انبارش این اقالم رعایت گردد.

 شکل و نوع ساختمان انبار مواد رنگ و پوشش 1ر3ر6

مواد رنگ و پوشش مانند سایر مواد شیمیایی نسبت به شرایط محیطی )دما، نور و رطوبت( حساس هستند لذا برای نگهداری 

 باید از فضاهایی کامال سرپوشیده استفاده شود. بهینه این اقالم
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 محل و ظرفیت انبار مواد رنگ و پوشش 2ر3ر6

شرایط ایمنی الزم و جلوگیری از ایجاد خطر برای  شدن  شش، به منظور فراهم  با توجه به احتراق پذیری باالی مواد رنگ و پو

های خاصی و بطور جداگانه و با رعایت فاصله مناسب د در محلهای انبار بهتر است که محل انبار و نگهداری این مواسایر بخش

سایر بخش شود. این مناطق بایدباعالیم مناسب عالمتاز  ستگاهها، در نظر گرفته  سیسات بخصوص در ای گذاری ها و یا دیگر تا

 .شوند

 امکانات ایمنی در یک انبار مواد رنگ و پوششی 3 ر3ر6

های فلزی عبور داده شوند. جعبه تقسیم فیوز و مدارهای مربوط حفاظتی باشند و از داخل لولههای برق باید دارای پوشش سیم

ستفاده در مواقع اضطراری باید وجود  به آن باید در خاری از فضای انبار نصب گردد. در خاری فضای انبار کلیدهای برق جهت ا

ستم سی شد. شته با سطلدا ستی مثل  سهای اطفاء حریق د سه، کپ شود.ایجاد ولهای ما شانی باید در نظر گرفته  های آتش ن

های نفتی، چراغ خوراک هرگونه شعله باز در فضای انبار اکیداً ممنوع است از جمله این موارد میتوان روشن کردن والور ، چراغ

ست.درصورتیکه در هنگام ورود به انبار بوی شدید  سیگار در انبار اکیداً ممنوع ا ها به مشام برسد حاللپزی را نام برد.کشیدن 

صحت کار هواکش صله بعد از کنترل  سایی گردد. در این موارد ایجاد هرگونه جرقه ممکن باید بالفا شنا ها، عامل ایجاد آلودگی 

شانی حاوی شن، انواع خاموش کنندهساز باشد.تجهیزات و وسایل اطفا حریق )سطلاست حادثه های دستی ، لوله های آتش ن

های ورودی اصرررلی و نقاط مختلف در داخل محوطه انبار و همچنین در خاری از انبار در مجاورت درب کشررری آب( باید در

های استقرار اضطراری در نظر گرفته شود تا در صورت ایجاد حریق بتوان از سترش آن جلوگیری نمود.پرسنل انبار باید با محل

ای انبار کنترل صحت عملکرد و اشته باشند.در هنگام بازرسی دورهوسایل اطفاء حریق و نحوه کار با این وسایل آشنایی کامل د

سط بازرس انبار باید ثبت  شده تو ست و این موارد در گزارش تهیه  ضروری ا سایل اطفاء حریق امری  آخرین تاریخ تعویض و

شدار دهنده و کدهای ویژه ضی ظگردد.در هنگام انبار نمودن مواد به عالیم ه سب بع ها و روف محتوی رنگای که بر روی برچ

 ها دری شده است باید توجه گردد.حالل

نحوه چیدمان و نگهداری مواد رنگ و پوشش در داخل انبارشیوه چیدن مواد رنگ و پوشش در داخل انبار به قرار زیر  4ر3ر6

 است:

سه صله ردیف قف شدهفا سبت به هم ها، اقالمی که بر روی پالت و یا بر کف انبار قرارداده  شد که عملیات باید به گونهاند ن ای با

انبارگردانی را مختل نکند و هچنین عبور و مرور پرسنل به همراه وسیله حمل و نقل و انتقال مواد )چرخ دستی یا لیفت تراک( 

شد.ظروف کوچک سهاز بین انها به راحتی امکان پذیر با بل هایی از جنس مواد غیرقاهای از جنس فلزی یا در کابینتر برروی قف

های پر بصورت عمودی بر روی پالت و یا بر بشکه ای چیده شوند که بر چسب ظروف به راحتی قابل رویت باشد.اشتعال، بگونه

شش، رعایت گروهروی کف انبار قرار داده می ستهشوند.درهنگام چیدن ظروف مواد رنگ و پو ست.جهت بندی ود بندی الزامی ا

ستورال شش طبق د شیمیایی منجمله رنگها و غیره باید همواره مورد چیدمان مواد رنگ و پو شود.کلیه مواد  سازنده اقدام  عمل 

شده  ضی  شته و منق صرف گذ شود. مواد دارای تاریخ م صل  صرف آنها اطمینان حا باید از انبار بازدید قرار گیرند تا از تاریخ م

شش در مورد تعداد ردیف های ع سازنده مواد رنگ و پو شود.با کارخانه  شش می خاری  مودی که ظروف حاوی مواد رنگ و پو

های نوارهای پوشش بایدباالتر توانند بر روی هم قرار داده شوند استفسار و طبق دستورالعمل سازنده چیده شوند.انبارش حلقه

 .های کارتنی نگهداری شرروند بطوری که محورمرکزی آنهابه طرف باال باشرردبندیازکف انبار نگهداری شرروندوباید در بسررته

ستورالعمل شرایط نگهداری و انبارش این اقالم میپیمانکار اجرایی پروژه ملزم به رعایت د صوص  سازنده درخ شد.ظروف های  با
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سته باقی بمانند. رنگرنگ  صرف ب ظروفی که  .هارانباید حتی برای زمان کوتاه درظروف بدون درب نگهداری کردباید تا زمان م

اطالعات برچسررب  .سررتورالعمل سررازنده مغایرتی نداشررته باشررد، بایداول مصرررف شرروندانددر صررورتیکه با دقبالًبازشررده

بایدخواناودرزمان مصرف کنترل شوند.درصورتیکه نیاز باشد رنگ به مدت طوالنی )چندین ماه( نگهداری شود و یا از نوع غلیظ 

ستری ششمانندآ سیدروی،پو شد، بایهای زیرین لعابی ورنگهایااک ستری چوب با شش های آ د حداقل ماهی یکبار و حداکثر 

شکه شکه به اندازه هفته یکبار، ظروف محتوی رنگ وارونه و یا غلتانیده گردند. در مورد ب ست که ب سنگین کافی درجه  90های 

شود. این عمل از ته سبت به محور عمود آن چرخانیده  شدن آنها جلوگیری مین شدن مواد و دو و یا چند فاز  شین  نماید و ن

آمیزی باید در فضای جدا از دهد. مراحل آماده سازی رنگ قبل از رنگمان آماده سازی رنگ را قبل از مصرف کاهش میمدت ز

سئولین انبار هر یک ماه یکبار الزامی بوده  سئول یا م سط م ضعیت ظاهری ظروف رنگ تو سی و صورت پذیرد.بازر صلی  انبار ا

منظور ن در هنگام نیاز به سررادگی به آنها مراجعه کرد.به نظافت انبار به نتایج بررسرری به صررورت کتبی باید ثبت شررود تا بتوا

 جلوگیری از آلودگی آن به گرد و غبار، مواد شیمیایی و حشرات و جانوران موذی باید توجه گردد.

 هاهایلولهحداکثرتعدادردیف  1-6جدول 

 DN NPS هاحداکثر تعداد ردیف

12 

9 

7 

6 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

150 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

750 

900 

1050 

1200 

1400 

6 

8 

10 

12 

16 

20 

24 

30 

36 

42 

48 

56 

 پيوست ها و سوابق -7

 الف(پيوست ها

 خود پیوست بیان گردیده است.قالب جدول ذیل به همراه  دستورالعمل درناشی از این  پیوست هاکلیه 
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 فهرست پیوست ها   1-7جدول 

 عنوان پیوست شماره پیوست

 مالحظات طراحی انبارهای سرپوشیده و کامالً پوشیده پیوست یک

 هاها برای لولهبین پشتهو ابعاد فاصله  ،تعداد پیوست دو

 

 پيوست یك : مالحظات طراحي انبارهاي سرپوشيده و كامالً پوشيده

برداری قرار به همین منظور مورد بهرهها، مخصرروصررا انبارهای ایسررتگاهها که بعداً نیز ی دائم و ثابت در پروژهدر طراحی انبارها

. این نکات گردددچار کمترین مشکل  ،سازی و ساخت انباردر مرحله طراحی باید لحاظ کرد که بعد از پیادهرا نکاتی  گیرند،می

شترک  غالباً ست و میعمومی وم انبارها باید دارای . هرکدام از این توان در انبارهای موقت نیز از برخی از این الزامات بهره بردا

در طراحی انبارهای موقت توجه به نکات  .سوزی خواهد گرددنکاتی ایمنی باشند که رعایت آنها موجب کاهش خسارات وآتش

 شود:ذیل توصیه می

 های تمام انبارها باید از مصالح غیر قابل اشتعال ساخته شود وبکاربردن چوبدیوارها وسقف ،در انبارهای سرپوشیده و مسقف

کف انبارهاباید دربرابر فشار وزن اجسام قابلیت تحمل راداشته باشد.انبارها .وپالستیک ومواد قابل اشتعال در انبارها ممنوع است

شینباید  شوند که امکان تردد ما شد.در محلی احداث  شته با شانی وجود دا در صورت ضرورت و طبق  داخل انبارهاآالت آتش ن

 دستگاه تهویه وهواکش مجهز گردد.باید به تشخیص دستگاه نظارت 

 هاها براي لولهبين پشتهو ابعاد فاصله  ،تعدادپيوست دو: 

اینچ به صررورت شررکل های مندری در  12و کمتر از اینچ 12های به قطربیش از ها برای لولهبین پشررتهو ابعاد فاصررله  ،تعداد

IGS-C-PL-001(0) .می باشد 
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 ریدييسازه هاي ژئوگ 11پيوست 

 ریديژئوگ -

 کنار در شبکه شکل به که به یکدیگر متصل پلیمری نوارهای مجموعه از که هاست ژئوسنتتیک انواع از یکی ریدیژئوگ   

 تأثیر افزایش جهت مناسب ابعاد با خالی فضای ریدیژئوگ نوارهای شبکه میان در .است شده ساخته اند گرفته قرار یکدیگر

هستند  مشبکی پلیمری های شبکه ریدهایژئوگ بنابراین .است شده تعبیه ژئوتکنیکی مصالح سایرو  سنگ خاک، کردن احاطه

 100 تا 10 بین ها چشمه ابعاد .شود می مشاهده شوند می نامیده چشمه که مختلف ابعاد با خالی فضاهای آنها میان در که

 می نامیده عرضی و طولی ترتیب به که اصلی جهت دو در ریدهایساخت ژئوگ در رفته کار به نوارهای .است متغیر میلیمتر

 استر مقاوم پلی الیاف و اتیلن پلی پروپیلن، پلی نظیر مختلفی پلیمری مواد از نوارها .اند گرفته یکدیگر قرار کنار در شوند

 توجه با .است متفاوت ها گره یا و نقاط پیوند در یکدیگر به پلیمری نوارهای اتصال یا و دادن عبور نحوه .شوند می ساخته

 تسلیح و تقویت امر در آنها عملکرد مهمترین شاید و اولین که آشکار است ریدهایژئوگ استحکام و ساختار ظاهری، شکل به

  .اند شده داده نشان ریدیژئوگ انواع از هایی نمونه  (1)شکل  در.است ژئوتکنیکی مصالح سایر و بستر خاکی خاکریز، های الیه
 

 

 ژئوگيریدنمونه محصوالت  (:1) شکل
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 يژئوگيریدروش اجراي دیوارهاي خاك مسلح 

 : ساخت نما

میلیمتر  مطابق با جزئیات نقشه های ابالغی به شکل یک باکس و ابعاد باکس  12ساخت نما از یک مش فلزی به قطر   

پس از ساخت نما با نظر دستگاه نظارت و تایید کارفرما یک یا دو الیه ضدزنگ به .متر می باشد  00/6×60/0×60/0آرماتوری 

 کلیه میلگردها زده می شود.  

 

 

 

 

 

 

 

 



)3(100-LP-C-IGS      9139 دیماه  

 

 

153 

 

 

 مرحله اول عمليات اجرایي

 آماده سازي بستر -1

شده  یو رگالژ بستر خاکبردار حیتسطجهت الزم  یاخذ مجوزها ازپس  یژئوگیریدخاک مسلح  وارید یاجرا اتیمرحله اول عمل

 توسط نقشه بردار اتیعمل نیو ا یساز ادهیکه توسط نقشه بردار مشارکت پ ی نقشه های ابالغیارتفاع یبراساس کدها،باشدی م

نکته آنکه در صورتیکه بستر سنگی باشد، پس از سنگ برداری توسط  می گردد، انجام می پذیرد. رلنظارت کارگاه کنت دستگاه

 کدهای ارتفاعی را کنترل خواهد کرد.بلدوزر و یا پیکور، نقشه بردار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زهكش  ياجرا -2

ریخته و پخش  ژئوگیریددراین مرحله از عملیات مصالح زهکش طبق نقشه های ابالغی بصورت شکل زیر روی اولین الیه 

 .ت می گرددایعمل یماده مرحله بعدآتوسط دستگاه نظارت کنترل و  ییسطح نها ،اتیپس از اتمام عمل میگردد.
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 مرحله دوم عمليات اجرایي 

 نماگذاري -1

نماهای موقت به محل اجرای عملیات حمل شده ودر روی خط نما که قبالً توسط نقشه بردار مشخص  اتیمرحله از عمل نیدرا 

همپوشانی میلگردها سانتیمتری لحاظ شده و در محل  15شده قرار میگیرند.. در جانمایی نماها باید دقت شود میزان همپوشانی 

 با مفتول بهم متصل می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در الیه اول ژئوگيریدپهن كردن  -2

 ژئوگیریدطول برش  شده ) دهیبربوسیله یک کاتر مندری در نقشه ها و نوع طبق ابعاد  هاژئوگیرید اتیمرحله از عمل نیدر ا

ها باید بعداز خاکریزی ژئوگیرید .شوندی پروژه حمل م یمحل اجرا به+ طول رپراند( و بعد از برش  ژئوگیریدبرابراست با طول 

و  قبل از خاکریزی طبق جزییات ذیل عمل شود.جهت  ژئوگیریدمتر رپراند شوند لذا الزم است در هنگام نصب  1,8به اندازه 

کاتر بریده شده از نما عبور اجرای رپراند برای اتصال آن به نما در راستای نوارهای عرضی که تحت کشش قرار نمی گیرند با 

 شود . داده می
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 الیه هاي خاكریزي نماي اول ياجرا-3

در این مرحله از عملیات خاک یا مصالح راکفیل دپو شده از محل دپو توسط یک دستگاه لودر یا بیل مکانیکی به کامیونها بارگیری 

سپس مصالح دپو شده توسط لودر یا بولدوزر  ها ریخته میشود.ژئوگیریدشده و به محل اجرا حمل میگردد و طبق دتایل ذیل روی 

 خش میشود این عمل تا انتهای دیوارتکرار میشود.یا بیل مکانیکی به سمت جلو پ

به اندازه پنج سانتيمتر با  ژئوگيریدباال و پایين  د*توجه: در صورتي كه از مصالح پركننده راكفيل استفاده گردد بای

 خاك نرم پوشانيده شود.

شه  سنگ ال صالح زهکش که  سط بیل بعد از اتمام عملیات خاکریزی پخش خاک و یا راکفیل ریزی، م شده در کارگاه تو تولید 

مکانیکی بارگیری شده و توسط کمپرسی حمل شده و در نزدیکی محل دپو شده و از محل دپو توسط وسایل دستی حمل شده 

و توسرط کارگر چیده می شرود.  بعداز اتمام عملیات اجرای زهکش، عملیات تسرطیح و رگالژ الیه خاکریزی انجام میشرود. این 

شود . بعد از رسیدن به کد مورد نظر عملیات،  ، توسط یک دستگاه گریدر یا بولدوزر یا بیل مکانیکی انجام می مرحله از عملیات

سیدن به تراکم  سط غلطک تا ر شی و تراکم تو صورتی که  90آبپا صد طبق مالحظات کلی طرح ابالغی انجام می گردد) در در

سیله غلطک کو صرفا بو شد ( و یا  صالح پر کننده خاکی با ست آن م ش ست برسد و میزان ن ش شود تا به کمترین میزان ن بیده می

)بارگذاری صفحه ای( و توسط آزمایشگاه مورد تایید دستگاه نظارت انجام میشود) در صورتی که مصالح   vssتوسط آزمایش 

 یماده مرحله بعدآالزم  یها تیاز اخذ پرم توسط نقشه بردار دستگاه نظارت کنترل و بعد ییسطح نهاپر کننده راکفیل باشد (، 

  .گرددیم اتیعمل
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ضخامت الیه های خاکریزی با توجه به جنس خاک متفاوت می باشد . حداکثر ضخامت الیه خاکریز پس از کوبش برای خاکهای 

اکریزی سانتیمتر می باشد .   بعداز اتمام عملیات خ 60سانتیمتر و برای خاکهای راکفیل  30سانتیمتر، خاکهای مخلوط  15رسی 

در صورت تایید ،  توسط نقشه بردار کنترل ییسطح نها الیه اول , خاکریزی الیه دوم مشابه عملیات فوق انجام میشود سپس

 تیتوسط نقشه بردار توسط دستگاه نظارت کنترل و بعداز اخذ پرم ییسطح نها اتیپس از اتمام عمل رپراند می گردد. ژئوگیرید

درصد و برای  90میزان تراکم برای خاکریزی در دیوار های خاک مسلح، حداقل   .گرددیم اتیعمل یاده مرحله بعدآمالزم  یها

 درصد میباشد. 95دیواره ها و یا کوله هایی که به عنوان زیر سازه عمل خواهند کرد، 

 دوم نماي يزیخاكر يها هیال ياجرا-4 

در این مرحله از عملیات تمام مراحل بخش فوق تکرار میگردد با این تفاوت که در هنگام شروع عملیات خاکریزی اولین الیه   

در انتهای کار پهن شده، طبق رعایت نکات بند قبل تثبیت میشود . سپس خاکریزی انجام میشود و این عمل تا ابتدای  ژئوگیرید

ها را پخش میکند و ژئوگیریدکریزی  لودر یا بولدوزر و یا بیل مکانیکی، خاکهای دپو شده روی کار انجام میگیرد بعد از اتمام خا

 . ردیگ یباال انجام ممراحل بعدی طبق بند 

 یماده مرحله بعدآالزم  یها تیاخذ پرمداز دستگاه نظارت کنترل و بعو توسط نقشه بردار  ییسطح نها ، اتیپس از اتمام عمل

 شود. . عملیات در  الیه های بعدی  عینًا تکرار می گرددیم اتیعمل
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 ( بصورت ذیل رعایت شود:VSSاي )در صوت استفاده از مصالح راكفيل مي بایست آزمایش بارگذاري صفحه -5  

 نماید.( فراهم میRock fillهدف : این روش اطالعاتی را برای کنترل ظرفیت باربری قشر خاکریزی ) .1

پذیرد که در این مورد با صفحه به سانتیمتر انجام می 60آزمایش بر روی قشر خاکریزی به عمق حداکثر روش آزمایش :  .2

 شود.سانتیمتر مربع استفاده می 700سانتیمتر و مساحت  30قطر 

کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است. این افزایش  1روش آزمایش : برای انجام آزمایش افزایش مراحل بارگذاری بصورت  .3

 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع ادامه پیدا کند. 5بایستی حداقل تا 

تر بودن رویم به دلیل کاهش بار ناشی از ترافیک و منعطفتفسیر آزمایش : هر چه از سطح راه به طرف عمق پیش می .4

 تیب زیر باشد :کیلوگرم بر سانتیمتر مربع محاسبه و باید به تر 5/3تا  5/2در فاصله   EMسطوح مقدار قابل قبول برای 

21000نمودار واقع شود ) Aمتر از سطح راه در ناحیه  6برای سطوح تا عمق 
cm

kg
M E ) 

2800باشند )مطلوب می Bمتر مقادیر واقع شده در ناحیه  6های عمق بیش از برای الیه
cm

kg
M E ) 

 قرار گیرند رضایت بخش نبوده و بایستی مجدداً کوبیده و اصالح گردد. Cمقادیر بدست آمده که در ناحیه 

D
S

P
M E




 

P)بار وارده )کیلوگرم بر سانتیمتر مربع : 

S)نشست )سانتیمتر : 

D)قطر صفحه )سانتیمتر : 
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 ي:ژئوگيریددر خصوص طراحي دیوارهاي خاك مسلح  يتوضيحات

 

ساس آیين نامه هاي معتبر مانند  مراحل طراحي : ست بر ا سلح ميبای و  FHWAطراحي هاي دیوار هاي خاك م

AASHTO .انجام پذیرد 

       

بازدید میدانی به منظور ارزیابی مسیر و شکل گیری ایده اولیه شامل تخمین جانمایی مسیر احتمالی و محل تقریبی  -1

 یکی خاکپاشنه دیوار خاک مسلح و پارامترهای فیزیکی و مکان

انجام آزمایشات مکانیک خاک توسط شرکت دارای صالحیت ژئوتکنیک برای بدست آوردن پارامترهای مکانیکی  -2

خاک در محل ترانشه ها در نقاط و اعماقی که توسط کارفرما تعیین می گردد . گزارش حاصله پس از تایید توسط 

 کارفرما ، مبنای طراحی قرار خواهد گرفت .

 ری و استخرای اطالعات ذیل از عملیا ت فوق عملیات نقشه بردا -3

  تهیه پروفیل طولی مسیر 

  متر 5تهیه مقاطع عرضی با فواصل 

 طراحی مقاطع بر اساس اطالعات بدست آمده شامل چهار فاز می باشد. -4

 طرح اولیه بر اساس پایداری داخلی بر اساس بارگذاری های استاتیکی و لرزه ای 

  حالت استاتیکی و لرزه ایکنترل پایداری خارجی در دو 

 منظور از طراحی تعیین طول و مقاومت کششی بهینه در هر تراز است 

انجام می شود و به منظور تسریع مدلسازی، آنالیزها در  FHWAو  AASHTOطراحی بر اساس آیین نامه های  -5

 انجام می پذیرد. ReSSAو MSEWنرم افزارهای 

 ترسیم نقشه های فاز یک -6

 اری مجدد و پیاده سازی مقاطع موجود و آغاز عملیات خاکبرداری براساس مقاطع موجود عملیات نقشه برد -7

 ایجاد پاشنه های دیوار و بازبینی مجدد مقاطع و اعمال تغییرات احتمالی در طراحی  -8

ها می ژئوگیریدپروفیل طولی و مقاطع عرضی می باشد.نکته آنکه نوع و طول  –شامل پالن  2ترسیم نقشه های فاز  -9

 اید به تفکیک در نقشه ها نمایش داده شوند.ب
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Geogrid is made from high-tenacity PET yarns that providing high tensile 

strength at low elongation which are coating. 
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 فصل چهاردهم

 

 

 

 اتصاالت نهایي و راه اندازي  

 

 صفحه عنوان  

 162   اتصاالت گرم  -1

 162 اتصاالت نهایي به لوله گاز دار -2

 162 راه اندازي و تخليه هوا  -3
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 : (HOT-TAPS)اتصاالت گرم-1

o  در جائیکه اتصاالت(HOT- TAPS)   برای اتصال یک خط به خط اصلی موجود مورد نیاز باشد این کار تحت

 نظر کارفرما انجام خواهد شد.

o  بعد از فراهم شدن کلیه لوله ها ، شیرها ، فلنجها و دیگر تجهیزات الزم جهت انجام اتصال گرم ، پیمانکار مسئول

 پس از تکمیل آن خواهد بود. (HOT-TAPS)عایقکاری محل اتصال گرم 

o رداری ، خاک پیمانکار باید برابر مفاد اسناد پیمان به تعداد کافی پرسنل ، جرثقیل و دستگاههای الزم برای خاکب

ریزی و سایر لوازم که برای عملیات مورد نیاز است فراهم نموده و کمکهای الزم به گروه اتصال گرم را بنماید . 

ورت صانجام جوشکاری بر روی لوله های گاز دار در صورت صدور مجوز کارفرما به عهده پیمانکار خواهد بود. درهر 

 یره باید از طرف پیمانکار در دسترس قرار گیرد.هرگونه کمک الزم برای عملیات جوشکاری و غ

 

تبصره : در صورتيكه عمليات جوشكاري توسط پيمانكار انجام شود ، جوشكار مربوطه باید گواهي صالحيت 

 جوشكاري روي لوله گازدار را از شركت ملي گاز ایران داشته باشد.

o  پیمانکار، پیمانکار موظف به ارائه مدارک تست در صورت تامین هر بخش از کاالهای انشعاب گرم از سوی

 هیدرواستاتیک کارخانه ای ) سه راهی انشعاب و شیر مربوطه ( می باشد .

o  آزمایش شیرهای مورد استفاده برای انجام عملیات انشعاب گرم جهت اطمینان از عدم وجود نشتی در تعهد

 پیمانکار می باشد .

 : (FINAL TIE – IN)اتصاالت نهایي به لوله گازدار -2

o  پیمانکار موظف است تا در زمان لوله گذاری پیش بینی و دقت الزم را بعمل آورد تا اتصاالت نهایی به خط لوله

 گازدار بدون هیچ اشکالی انجام پذیر بوده و در زمان جوشکاری، لوله گاز دار تحت هیچگونه تنشی قرار نگیرد.

o لوله گازدار بعهده پیمانکار است و موظف است که به تعداد کافی  تامین کلیه تجهیزات عملیات اتصال نهایی به

 نفرات و تجهیزات الزم را آماده کار داشته باشد.

  پیمانکار موظف است پس از صدور پروانه کار از طرف بهره بردار ، عملیات جوشکاری و اتصال به خط را آغاز نموده

 بهره بردار تبعیت نمایند.و از کلیه دستورات و راهنمائی های مسئولین ایمنی 

  کلیه سرجوشها ی عملیات اتصال نهایی به لوله گاز دار با مدیریت  بهره بردار اجرا میگردد بدین منظور الزم است

روز قبل از اجرای عملیات به منظور بررسی امکان سنجی و ایمنی  10طرح اتصال نهایی به لوله گاز دار حد اقل 

 یرد.در اختیار بهره بردار قرار گ

 

 راه اندازي و تخلیه هوا:-3

o به منظور انجام تخلیه هوا و تزریق گاز پیمانکار موظف است براساس دستورالعمل استاندارد شماره 

o  IGS-C-PL-013-1(0) با تهیهP&ID  پروژه خط لوله مطابق با کار انجام شده(ASBUILT)  و قید کیلومتر

محل نصب ایستگاههای شیر بین راهی و انشعابات در طول خط ، روش ترزیق گاز و تخلیه هوا را به نماینده 
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کارفرما ارائه نماید.روش تزریق تصویب شده نماینده کارفرما با فاصله حداقل یک هفته به بهره بردار منعکس و 

 سط بهره بردار انجام می پذیرد.مطابق با آن ترزیق گاز و راه اندازی خط لوله تو
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 فصل پانزدهم

 

 

 مشخصات فني عمليات ساختماني

 

 صفحه عنوان 

 165 كليات  -1

 165 گود برداري  -2

 166 بتن و بتن آرمه   -3

 180 عمليات بنایي  -4

 182 محوطه سازي  -5
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 كليات:-1

 دستور نمایندهه ببایددر مشخصات فنی مورد نظر بوده ویا به آنها اشاره شده است وپیمانکارباید آزمایشهائی را که 

انجام شود که  کارفرمادستور نماینده ه ومصالح را انجام دهدچنانچه آزمایشهائی ب باشد از کارها یا نمونه ای از کارهاکارفرما

زینه مربوط به انجام آنهادرشرایط عمومی پیمان در مشخصات فنی به آنها اشاره نشده باشد یا مورد نظر نباشد درمورده

 شرح داده شده است.

 گودبرداري وكارهاي خاكي : -2

شه ها  دبنا میگردد بای ساختمانزمینهائی که برروی آن -1-2 سطحی آن تاعمقی که درنق شر خاک نباتی وخاک  کلیه ق

شده به محلی که جدااز محل  شود وخاک کنده  ست خاکبرداری  شخص گردیده ا صل ازگودبرداری م خاکهای حا

ها وهرچیز  پی، مجرای آب ، آوردن ریشره رعملیات خاکبرداری سرطحی شرامل د ،  باشرد انتقال یابد عمومی می

 دیگری که تاعمق ذکر شده به آن برخورد شود میگردد.

حفاظت زمین اطراف وتامین ایمنی کارها وساختمانهای مجاوروهمچنین  بایدطوری مهار گردد که دیوارگود برداری-2-2

لف است که کپیمانکارم، شود  )ریزشدیواره ها( تامینحفظ سالمت کارگران در مقابل خطرات جانی یا وقایع دیگر 

عمل از  سقف ویا کف گود برداری ها تبعیت کند ولی این، راف رردرمورد نگهداری اط نماینده کارفرمااز دستورات 

 مسئولیتها وتعهدات پیمانکار نخواهد کاست.

لوله ها ، لوله های فاضالب ، مجاری زه کشی ، ی موقتی مورد نیاز جهت نگهداری کابلها هاحفاظ کلیهپیمانکار باید  -3-2

وساختمانهای دیگری که درحین گودبرداری به آنها برخورد میکند ویا حفاظها وادوات دیگری که جهت نگهداری 

 یرهای تلگراف وبرق جاده ها وساختمانها وابنیه دیگری که درمجاورت گودبرداری میباشند را پیش بینی کند.ت

مجرای زه کشی چاهک وآبگیر  ،پیمانکارباید درصورت لزوم پیش بینی الزم جهت فراهم کردن تلمبه واحداث نهر -4-2

د آن بداخل گود را بنماید آبگیری ازگودبرداری برای خاری ساختن آب از زمین گودبرداری شده ویا ممانعت ازورو

گردد جلوگیری  می حی که پی ویا ساختمانی برروی آن بناوست که ازسست شدن ومتالشی شدن سطا به منظور این

 شود.

 کلیه موادی که مازاد برمصرف بوده وحاصل گودبرداری وخاکبرداری سطحی میباشد باید در -5-2

پیمانکار دفع گردد.درمحوطه کارهای موضوع این پیمان ویا محوطه کارهائیکه درآینده محلهای مناسبی بوسیله 

 حاصل از گودبرداری وخاکبرداری سطحی نباید دفع گردد. یاجرا خواهد گردیدخاکها

ناظر چنانچه گودبرداری درخاک ویادرسنگ باشد برای خاکریز پشت دیوار باید از مصالح گود برداری شده بنا به تائید  -6-2

کوبیده شود وسطح نهائی خاکریزهم  میلیمتری صورت گرفته وکامال200ًاستفاده نمود.این خاکریزی باید درقشرهای 

 سطح با سطح زمین پس از خاکبرداری سطحی باشد.

 پیمانکارباید جهت تشکیل خاکریز برروی ابنیه یا مقابل آن عملیات خودرا طوری ترتیب دهد که ازواردآوردن خسارت -7-2

ایمنی ابنیه ایجاب کند  نماینده کارفرمانظر ربه آنها بوسیله ماشین آالت خاکریز یا کوبنده جلوگیری کند.اگر بناب

 غلطکهای دستی یا مکانیکی انجام گردد.با باید مصالح خاکریزی با دست وکوبیدن 
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 بتن وبتن آرمه: -3

 و عاری از رطوبتبه کارگاه حمل ودرمکانهای مسقف  بونکرویا  ها از نوع پرتلند ومصنوعی بوده ودرکیسه دسیمان بای-1-3

 نگهداری گردد.

سلیس وغیره باشد بکار بردن ماسه های شیستی یا آهکی سست ، شن وماسه باید از سنگهای سخت مانند گرانیت -2-3

 ممنوع است ویژگیهای شن وماسه مصرفی باید مطابق استاندارد های زیر باشد :

 ایران. 302برای بتن وبتن مسلح شماره  استاندارد شن-الف

 ایران مصرررالح سرررنگی بتن را  300 براسررراس اسرررتاندارد مصرررالح سرررنگی ریزدانه بتن وبتن مسرررلح شرررماره -ب

جز درمواردزیر که در آن صرورت باید مصرالح شرکسرته ه میتوان از شرن وماسره طبیعی ورودخانه ای تهیه نمود ب

 مصرف گردد.

 خانه ای طبق مشخصات نبوده ویا مقاومت مورد نیاز را دارا نباشد .دهرگاه مصالح طبیعی ویا رو-

 .ویا باالتر باشد 350درصورتیکه بتن از نوع مارک -

چنانچه مخلوط دانه بندی شده با ویژه گیهای استاندارد مطابقت نکند ولی بتن ساخته شده با آن دارای مشخصات 

وزن مخصوص وغیره باشد ناظر میتواند با مصرف بتن مزبور موافقت نماید شن وماسه باید ، مورد لزوم از قبیل تاب 

مقاومت سنگهائیکه برای تهیه شن و ماسه شکسته مورد استفاده . تمیز بوده ودانه های آن پهن ونازک ویا دراز نباشد 

دانه بندی ماسه باید طبق . ع باشد کیلوگرم بر سانتیمتر مرب300قرارمیگیرند نباید دارای مقاومت فشاری کمتر از 

 میلیمتر  76/4اصول فنی باشد ماسه ایکه برای کارهای بتن مسلح بکارمیرود نود وپنج درصد آن باید از الک 

میلیمتر است عبورنماید.دانه بندی ماسه  5/9عبورکند وتمام دانه های ماسه باید از سرندی که قطر سوراخهای آن 

 .باشد(1 )طبق جدول شماره برای بتن وبتن مسلح باید

 ( 1جدول شماره ) 

 درصد رد شده از الكهاي استاندارد اندازه الكهاي استاندارد

 100 میکرن9500

 100تا  95 میکرن 4760

 100تا   80 میکرن2380

 85تا    50 میکرن1190

 60تا   25 میکرن595

 30تا   10 میکرن 297

 10تا      2 میکرن149
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 درصد وزن کل نمونه باشد .45مصالح بین دوالک متوالی جدول فوق نباید بیش از باقیمانده 

 میزان مجاز رس والی درماسه بقرار زیر میباشد :– 3-3

 حجم %   3 درماسه طبیعی ویا ماسه بدست آمده از شن طبیعی–الف 

 ر محل انجام گیرد.حجم برای کنترل ارقام فوق باید آزمایش زیر د% 10درماسه تهیه شده ازسنگ شکسته-ب

سانتیمتر مکعب ماسه ریخته وسپس آب تمیز 100سانتیمتر مکعب مقدار200دریک استوانه شیشه ای مدری به گنجایش 

ضافه کنید تا مجموع حجم به  به آن ساعت بب شدت تکان داده وسانتیمتر مکعب برسد بعد آنرا به   150ا حال ه رای سه 

ساعت ارتفا سه  شده وبخود باقی گذارید پس از شین  سه ته ن ست ازروی ه ع ذرات ریز که برروی ما خوبی از آن متمایز ا

درجات خوانده میشود وبرحسب درصد ارتفاع ماسه دراستوانه محاسبه میگردد.درصد رس والی ذرات ریز که بدین ترتیب 

 بدست می آید نباید از مقادیر مشخص شده درباالتجاوز نماید.

خردکردن سنگهای مرغوب وسخت در کارخانه بدست میهید مشروط براینکه ابعاد دانه های مصرف شن وماسه ای که از 

آنها درجدول دانه بندی فوق قرارگرفته باشند نسبت به شن و ماسه طبیعی ارجحیت دارد.ابعاد شن مصرفی برای بتن باید 

ندی شن نباید از حدود مشخص شده در میلیمتری باقی بماند دانه ب 76/4دانه های آن برروی الک %   90 طوری باشد که

ایران خواهدبود.انبارکردن شن وماسه باید بنحوی باشد 295اندازه الک طبق استاندارد شماره .تجاوز نماید 2جدول شماره 

خاک وموادنفتی وغیره به آنها نفوذ نکنند.مصالح سنگی باید برحسب اندازه دانه ها تهیه  که مواد خارجی وزیان آورازقبیل

محلهای مختلف انباشته شوند.مصالح درشت دانه )شن( باید حداقل دردواندازه جداگانه تهیه وانباشته گردد.مصالحی که ودر

و مصالحی که دانه بندی میلیمتری  05/19میلیمتر است باید ازمرزدانه های  1/38تا   76/4 بین  "دانه بندی آنها حدودا

 .  گرددبه دوگروه تقسیم میلیمتری   4/25است باید از مرز دانه های  میلیمتر 5/46یا   8/50تا     76/4آنها بین 

 باشد .  آب مصرفی بتن باید جهت مصرف خانگی مناسب وعاری از موادی که برای بتن فوالدی زیانبخش است-4-3

شوند که از آلودگی با مواد  نماینده کارفرماتائید ه تامین آب باید بمنبع  صرف باید در مخازنی نگهداری  سد آب مورد م بر

 مضر محافظت گردد.حداکثر مقدار مواد خارجی موجود درآب بشرح زیر است:

سرری نرمال بتواند یک دمیلیمتر مکعب سررود سرروزآور 10حداکثر مواد اسرریدی موجود درآب به اندازه ای باشررد که -الف

 ی کند .سانتیمتر مکعب آب را خنث

نرمال بتواند  میلیمتر مکعب اسررید کلریدریک دسرری 50حداکثر مواد قلیائی موجود در آب باید به اندازه ای باشررد که -ب

 یک سانتیمتر مکعب آب را خنثی کند.

 درصد مواد موجود درآب نباید از مقادیر زیر تجاوزنماید:-ی

 هزاردر دودهم –مواد آلی 

 سه درهزار–مواد معدنی 

 نیم درهزار–مواد قلیائی 

 هزار نیم در–سولفاتها 

توان از آن استفاده نمود که تاب فشاری بتن نمونه ساخته  درحالتی که کیفیت آب مصرفی مورد تردید باشد درصورتی می

صفیه %   90شده با این آب حداقل  شامیدنی ت صرف آبهای آ شد.بطورکلی م شده با آب مقطر با ساخته  شاری بتن  تاب ف

 برای ساختن بتن بالمانع است.شده 
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به اندازه کافی وسررائل ومصررالحی که جهت بتن ریزی درهمان روزبکار  دع کارهای بتنی دریک روز بایوقبل از شررر-5-3

 اجرا گردد. میرود درکارگاه موجود باشد تابرنامه بتن ریزی آنروز تماماً

سته های زنگ -6-3 شد.آرماتورمعمولی ، روغن ، آرماتورباید تمیز وعاری از پو شش خارجی دیگر با گردوخاک ویا هرنوع پو

باید از فوالد با مقطع دایره ویکنواخت بوده ودرهیچ مقطعی بواسررطه عواملی ازقبیل زدگی تضررعیف نشررده وخواص 

باشررد.آرماتورباید درمحل خشررک وعاری از رطوبت نگهداری شرروند تا ازنفوذ 3مکانیکی آن مطابق جدول شررماره 

 .ت ودرنتیجه زنگ زدگی مصون بماندطوبر

 3جدول شماره 

 به میلیمتر قطر  خصوصیات گروه
حداقل حد جاری شدن به 

 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

تاب کششی به کیلوگرم بر 

 سانتیمتر مربع

درصد 

حداقل 

ازدیاد طول 

نسبی در 

حالت 

 گسیختگی

 نرم
 18 2200 5000–3400 18 

 فوالدIiaالف( سخت

 با سختی طبیعی 

فوالد اصالح Iib ب(

 شده

18 

18 

18 

18 

3600 

3400 

3600 

3400 

6200-5000 

6400-5000 

 

5000 

20 

18 

 

14 

نیم 

 سخت

فوالد با IIIaالف(

 سختی طبیعی

فوالد  IIIb ب(

 اصالح شده

18 

 

 

18 

18 

18 

4200 

 

 

4000 

4200 

4000 

5000 

 

 

 

5000 

 

18 

 

 

 

8 

 

 فوالد Ivaالف( سخت

 با سختی طبیعی 

فوالد  Ivb ب(

 اصالح شده

 

5000 

 

5000 

 

 

16 

 

8 
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سبی برروی  ست 20آزمایش ازدیاد طول ن شده فوالدی ا صالح  شود منظور از فوالد ا سانتیمتر از طول آرماتور آزمایش می

آنرا باالبرده که بوسررریله عملیات مکانیکی مخصررروص از قبیل پیچاندن یا ازحدیده گذراندن ویا ضرررربه زدن حدارتجاعی 

آرماتورمورد مصرف دربتن مسلح باید درحرارت معمولی قابلیت تغییرشکل 3باشند.عالوه برخواص مندری در جدول شماره 

درجه درحالت سردخم بنمائیم )بطوریکه دهانه انحنا 180را با زاویه کافی داشته باشد بنحوی که اگر قطعه ای از میله گرد

گونه ترکی درقسمتهای کششی آن ایجاد نشود.میله گرد نباید به گل یاهرگونه مواد دیگری آن دوبرابر قطر میله باشد(هیچ

ستفاده از میلگردهائی که تقلیل دهنده یا ازبین برند شد، ا شده با شته  ست آغ سبندگی بین بتن و میله گرد ا که زنگ ه چ

 برطرف گردند وثانیاً  ن با برس زدن کامالًزنگ زدگی وپوسته های آ شرطی مجاز است که اوالًه زده یا پوسته شده باشند ب

 میلیمتر )نیم میلیمتر(کاسته نگردد. 0/ 5ضخامت میله گرد پس از برس زدن وتمیزکردن بیش از 

صرفی-3-7 صورتیکه وزن کل آرماتور م ست وفقط در شات کنترل بعداز تحویل فوالد به کارگاه اجباری ا  دریک انجام آزمای

شخیص  تن50از کارگاه شد میتوانبه ت صرفنظر کرد.برای کنترل حدجاری  نماینده کارفرماکمتربا شها ازانجام این آزمای

ست تاشدن و شده ا سبی باید از فوالدهائیکه بدفعات مختلف وارد کارگاه  سیختگی وازدیاد طول ن شی درحد گ ش ب ک

ی دیگری ضررروری باشررد )مانند نمونه برداری کرده وبه آزمایشررگاه فرسررتاده چنانچه طبق تشررخیص ناظر آزمایشررها

شخصات فوالدباید انجام گیرد.اگرضمن آزمایش فوالد  شتر م شن کردن بی شها نیز برای رو شدگی(این آزمای آزمایش تا

درهزار را 2(باید تنش نظیر ازدیاد طول نسبی دائمیbنقطه جاری شدن مشخصی بدست نیاید )مانند فوالد گروههای 

شدن اختیارنمود د شد تعداد نمونه برای هرپنجاه تن بعنوان حدجاری  شده با شرایط دیگری پیش بینی ن صورتیکه  ر

 باشد.می عدد 5رای هریک از قطرهای مورد استفاده بفوالد و

شامل -3-8 سری دیگر  شد باید یک  شدن مفروض در طرح با شها کمتر از حد جاری  صورتیکه نتایج هریک از آزمای در

 جموعه نتایج ده آزمایش مقادیر زیر را حساب کرد.نمونه رامورد آزمایش قرار داد وبرای م5
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 برابر یک تا ده (     Iبازاء   )خطای کوادراتیک نسبی-ب

                                                                                                                                
 

Fi

FiFm 2 
       

 

 را حساب میکنیم درصورتکیه این رقم از حد جاری شدن قابل    fm ( -2-1مقدار مشخصه تجربی )   

شدن مفروض مورد  صالح تحویلی برای حد جاری  صورت م ضایتبخش تلقی میگردد ودرغیر این قبول تجاوز کردآزمایش ر

 قبول نخواهد بود.

 بطورکلی آهنهای گرد مخصوص بتن مسلح باید از فوالد نرم بوده ودارای مشخصات زیر باشد:

 کیلوگرم برسانتیمتر مربع. 2،  100،  000مدول ارتجاعی آهن برابر -الف
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 کیلوگرم برسانتیمتر مربع 2،  400حد مقاومت ارتجاعی برابر -ب

 متر مریع .کیلوگرم بر سانتی 3،  600مقاومت گسیختگی برابر -ی

 %20ازدیاد طولی نسبی درموقع گسیختگی برابر-د

 کیلوگرم برسانتیمتر مربع 1،  400تنش مجاز برابر -هر

ستیل شد باید از آهن آجدارومارپیچ )تورا شده با شه های اجرائی آهن آی دارپیش بینی  شود 42درمواردیکه درنق ستفاده  (ا

 که مشخصات آن بشرح زیر است:

سررانتیمتر مربع کیلوگرم بر 4200کیلوگرم برسررانتیمتر مربع ومقاومت ارتجاعی برابر  2،  100،  000 مدول ارتجاعی برابر

وتنش %  8کیلوگرم برسررانتیمتر مربع وازدیاد طولی نسرربی آن درموقع گسرریختن برابر 50000ومقاومت گسرریختگی برابر

 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع خواهد بود .2400مجاز آن برابر 

ه باشد مواد شیمیائی واز نوع وبه میزان خواسته شد نماینده کارفرمامصرف موادشیمیائی در بتن باید طبق دستور -9-3

طوریکه از آلودگی تبخیر یخ زدگی ونیز تغییرات درجه حرارت زیاد وعوامل ه باید در محلهای مناسرربی نگهداری شرروند ب

 باعث تغییرات در خواص شیمیائی میگردد جلوگیری بعمل آید. که  دیگری

 نکات زیر نیز رعایت شود: ایرانرعایت مقررات ملی ساختمانی جهت اجرای کارهای بتنی باید عالوه بر -10-3

قبل از بتن ریزی باید کلیه وسائل مخلوط کردن وحمل بتن تمیز شوند قالبها ومحلهائیکه بتن در آنها ریخته میشود باید 

شند جایگقالب ها از مواد زائد ویخ پاک گردند. شده با سایر ذباید کامال مرطوب ویا روغن مالی  اری آرماتورلوله میله مهارو

 گیرند وهمچنین سوراخها وفضاهای خالی که الزم است درداخل بتن تعبیه شود باید قبالً یکه درداخل بتن قرارمیقطعات

صویب  رؤیتبه  شوند باید با موادی  نماینده کارفرماوت ضاهای خالی در بتن قرار داده می سوراخها وف برسد موادیکه جهت 

 که بتوان آنها را به آسانی خاری نمود آغشته شوند.

ست وقابلیت جذب آب دارد باید کامالً شود.چنانچه درمحلی که باید بتن ریخته  سطوحی که با بتن در تماس ا مرطوب 

شد باید قبالً شته با شرده ویا ا آب را از آن محل خاری کرد.اینکار ممکن شود آب وجود دا ست با کمک پمپ یا هوای ف

شیره خشک شده ومواد  ، یرد قبل از بتن ریزی روی بتن قبلیمجاز بشناسد انجام گ نماینده کارفرمابصورت دیگری که 

دقیقه کمتر  5/2زائد ودانه های لق باید از سررطح بتن پاک شررود.بتن باید با بتونیز سرراخته شررود وزمان اختالط نباید از 

صورت الزم است دراین باشدکه د استثنائی وکم اهمیت مجاز میردرموا نماینده کارفرماباشد اختالط بادست فقط با اجازه 

 نکات زیر رعایت گردد.

 .ده درصد برمقدار سیمان مندری در نقشه ها اضافه شود -الف

 مواد متشکله باید قبل از اضافه نمودن آب روی سطح صاف وتمیز سه بار بخوبی با هم مخلوط شود.-ب

 بتن بدست آمده باید ظرف نیم ساعت مصرف شود.-ی

شین  شده با ما ساخته  صورت گرفته وروشی بکار ، به محل مصرف حمل گردد درصورتیکه بتن  سرع وقت  باید حمل در ا

بعمل آید ودرهرحال زمان حمل نباید از  جلوگیری ائد ویا جداشدن اجزا بتن از یکدیگرزرودکه از آغشته شدن آن به مواد 

شده وا ،سی دقیقه تجاوز کند صرف ریخته  شدن در محل مورد م سفت  شروع به  زبهم خوردن وجابجا بتن باید قبل از 

 ازبین رود صررورت گیرد تاحفره های هواکامالً شرردن بعدی آن جلوگیری شررود درمورد بتن آرمه تراکم باید بانهایت دقت

متربیشررترباشررد.برای تراکم بتن آرمه باید از ویبراتوراسررتفاده نمود.حداقل 2/1بطورکلی ارتفاع ریختن بتن نباید حداکثراز 
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ستگاه ویبراتوریدکی  شیک د ساختن بتن  تهباید در محل بتن ریزی وجود دا ضطراری وقفه ای درتراکم  شد تادرموقع ا با

سررانتیمتری داخل 50فواصررل ه دقیقه پس از آغازبتن ریزی خاتمه یابد.ویبراتورباید ب10در عرض  دتراکم بای. بوجود نیاید 

کردن به  ویبرهویبراتورباید درحین  نری نمودبتن شده وازتماس آن با آرماتور وقالب بندی جلوگیری بعمل آید .داخل وخا

سیمان  شدنمانده وقبل از ظاهر یثانیه در بتن باق15تا5آرامی صورت گیرد.ویبراتورباید بین  ، ازبتن خاری گردد ، دوغاب 

نه اتورهای استوایبرو.دربتن ریزی عمودی نظیر ستونها تقویت قالب بندی برای تحمل اضافه فشار ویبراتورضروری میباشد

شوند  شان جابجا  شده ودرامتداد محور شته  شدن قطعه موردنظر .ای باید حتی المقدور قائم نگاه دا بتن ریزی باید تاکامل 

قف نمودن بتن ریزی باید حتی االمکان احترازکرد ووتارسررریدن به محل مجاز توقف بتن ریزی بطور مداوم ادامه یابد از مت

گر خمشی صورت گیرد .بتن کلیه قسمتهای دهانه یک دال وتیرهای مربوط به عمل قطع بتن ریزی باید درنقاط حداقل لن

ساختن نوبت  ساختن یک نوبت بتن ریزی تا متراکم  صله زمانی بین متراکم  شود .حداکثر فا آن باید دریک نوبت ریخته 

سرررتهای انتهائی بتن ببادقیقه تجاوز کند.چنانچه این کار مقدورنباشرررد پس از یک نوبت بتن ریزی باید20بعدی نباید از 

ساعت گذشته ونوبت بتن ریزی آغاز گردد.سطح مقطع بتن 12ریخته شده را بصورت دست نخورده نگاهداشت تا حداقل 

قع شروع مجدد سطح اتصال بابرس سیمی وریزی باشد ودرم ندرمحل قطع بتن ریزی باید حتی االمکان عمود برسطح بت

 گردد.ضرررخررامرت الیره هرای مختلف بتن درهنگررام تمیز وسرررپس خیس شررررده برا دوغراب سررریمرران آغشرررترره

ید برای بتن مسرررلح از  با یاد از  درسرررانتیمتر وبرای بتن 35بتن ریزی ن های ز  سرررانتیمتر بیشرررتر شرررود.45حجم 

مورد اسرررتفاده قرار گرفته باید هنگامی که دیگر لزومی بوجود آنها قطعات وبسرررتهای غیرفلزی که برای تثبیت آرماتورها 

باشررد  نماینده کارفرمابرداشررته شرروند.کلیه کارهای بتنی مورد ایراد باید تخریب وتجدید ویا بنحویکه مورد قبول نیسررت 

میکند ولی تخلخل جزئی سطح بتن باید با مالت  ترمیم گردد.تخلخل زیاد درسطح بتن ،بتن ریخته شده را غیرقابل قبول

 مالک عمل خواهد بود. نماینده کارفرماماسه سیمان پروصاف شود.درکلیه موارد ذکر شده تشخیص 

برای ( درجه سانتیگراد صورت گیرد در هوای سرد)نزدیک به یخبندان 2تهیه وریختن بتن نباید درحرارت کمتراز-11-3

درصد 2لی به نسبت حداکثر وتسریع درسفت شدن بتن باید از سیمانهای زود بند استفاده شود ویا به سیمان پرتلند معم

یچوجه نباید مصرف شوند وبتنی که بعلت یخ زدن ضایع شده ه ا مواد مشابه اضافه کرد.مصالح یخ زده بهکلسیم یرکلرو

باشد باید تخریب ومخلوط تازه بجای آن ریخته شود.درصورتیکه بتن ریزی درهوای غیرمساعد اجباری باشد )از صفر تا 

 زیر بعمل آید: منهای پنج درجه سانتیگراد(باید پیش بینیهای الزم واحتیاطی بشرح

سنگی وگرم کردن آب تا -الف ساخت نباید این حرارت از 60گرم کردن دانه های  ساخت )هنگام  سانتیگراد قبل از  درجه 

 درجه بیشتر شود.(38

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. 400تا350مصرف -ب

 احتراز از حمل طوالنی  –ی 

شدن بتن -د سخت  شود که تا  صل  صله پس از ختم بتن ریزی برای اینکه اطمینان حا سطوح برهنه بتن بالفا حفاظت 

میتوان از کلرور کلسررریم یا مواد مشرررابه دیگری برای اختالط بتن ، درجه باقی خواهد ماند 2باالتر از بتن حرارت  درجه

 مان باشد.درصد وزن سی2کرد مصرف کلرورکلسیم نباید بیش از استفاده

نباید بتن ریزی انجام گیرد هنگامی که  ، درجه سررانتیگراد تجاوز نماید42درصررورتیکه درجه حرارت در سررایه از -12-3

شت بطوریکه حرارت آن هنگام 32درجه حرارت از  شیدن آب خنک نگاه دا سه را با پا شن وما شد باید  شتر با درجه بی
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 درجه بیشتر نباشد.38ساخت بتن از 

آب اضافه شده به شن وماسه از مقدار کل آب مصرفی باید کسر گردد.حرارت آبی که جهت ساخت بتن  قداربدیهی است م

 درجه تجاوز نماید.38مورد استفاده قرار میگیرد در هنگام ساخت نباید از 

 درصورتیکه درجه حرارت هوا باالباشد باید اقدامات احتیاطی زیر صورت گیرد:

 

 گرمترین ساعات روز متوقف کردن بتن ریزی در-الف

 حفاظت دانه های سنگی انباشته شده از تابش آفتاب -ب

 پوشاندن بتن در حین حمل از تابش آفتاب -ی

 آبپاشی ومرطوب کردن سطوح خارجی قالبها قبل وبعد از بتن ریزی -د

 انجام عملیات بتن ریزی در کوتاهترین مدت پس از اختالط.-هر

پارچه های ضررخیم یا ماسرره ، گونی ، روز بوسرریله حصرریر 7تن وگرفتن بمدت حداقلکلیه کارهای بتنی باید پس از ریخ

 ونظایرآن در مقابل باد وتابش آفتاب محافظت شده وبا آبپاشی همواره مرطوب نگاه داشته شود.

باید آنچنان د آب ومواد شرریمیائی که در سرراختن بکارمیرو، مصررالح سررنگی ، مقادیر ونسرربتهای مربوط به سرریمان -13-3

شه ها  صات مندری در نق شخ شده مطابق کلیه م شد.تعیین این مقادیر ، تعیین گردد که بتن تهیه  صات فنی با شخ م

سبتهای مخلوط بتن در نقشه ها ویا مشخصات ذکر شده ویا  بطورکلی برمبنای آزمایشات قبلی خواهد بود وچنانچه ن

قدار ماسه داده شده ماستفاده نمود.4ر جدول شماره بوسیله آزمایشگاه تعیین نگردیده باشد میتوان از ارقام مندری د

باشد وچنانچه ماسه مرطوب مورد استفاده قرارگیرد باید  درصد(می2درجدول فوق برای ماسه خشک)رطوبت نسبی تا

ماسه(اضافه گردد.چنانچه نوع بتن در نقشه ومشخصات ویا دستور کارها  بیدرصد)بسته به رطوبت نس20مقدار آن تا

 : بتن رعایت نمود نوع  اشد باید نکات زیر را در انتخابمشخص نشده ب

 بکار میرود. فقط برای پرکردن وتهیه سطح صاف )بتن نظافتی ( B-75بتن نوع -الف

 باشد.B-200 نباید ضعیف تر از نوع  مسلحبتن -ب

تیر ستون دال وقسمتهای مشابه نباید ضعیف تر ، بتن قطعاتیکه دارای تکیه گاه سراسری نیستند مانند تیرهای اصلی -ی

 باشد.B-250از نوع 
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 (4)جدول شماره 

 ميزان اختالط شن وماسه وسيمان وآب براي تهيه یك متر مكعب بتن آماده
 

 مارك بتن ردیف

 28مقاومت 

روزه بر 

حسب 

 كيلوگرم

مقدار  -7

 سيمان

مقدار آب مصرفي بر حسب 

 ليتر

مقدار ماسه 

بر حسب متر 

 مكعب

مقدار 

شن بر 

حسب 

متر 

 مكعب

برای مرطوب  برای ساختن

کردن شن و 

 ماسه

1 B 75 75 100 50 20 6/0 74/0 

2 B 100 100 150 75 20 59/0 73/0 

3 B 150 150 200 100 20 58/0 72/0 

4 B 200 200 250 125 20 57/0 70/0 

5 B 250  250 300 150 20 56/0 68/0 

6 B 300 300 350 175 20 54/0 66/0 

7 B 350  350 400 200 20 53/0 65/0 

8 B 400 400      

9 B 500 500      

10 B 600 600      

 با آزمایش قبلی   

 

 

شان بيش از17تبصره  ش شراي تهيه 500:مصرف سيم ش ش شاز نميباشد وب ش ش شوگرم درمترمكعب بتن مج ش ش كيل

صرف  B 500, B 600B ,400بتن شگاه قبل ازم سبتهاي اختالط، تعيين طرح و كنترل كامل بتن درآزمای تعيين ن

 اجباري است . 

 

از حد مجاز تجاوزکند.چنانچه مواد متشکله بتن خشک مرطوب ویا خیس باشد نباید نسبت آب به سیمان دربتن -14-3

طبق استاندارد  SLUMP TESTخواهد کرد ودرهرحال روانی بتن را با آزمایش مخصوص تغییرمیزان آب مورد نیاز 

 EXPOSED .برای بتن وبتن نمایان. ات صنعتی ایران تعیین مینمایند قموسسه استاندارد وتحقی492شماره 

CONCتجاوز کند.  55/0نسبت وزنی آب به سیمان نباید از 

ه مایشگاهی که صالحیت آن قبال بزشده به تعداد موردنیاز نمونه برداری ودر آقبل از ریختن بتن باید از بتن تهیه -15-3

باید  شاترسیده است ازنظر جنبه های مختلف مورد آزمایش قرار گیرد.نمونه برداری وانجام آزمای نماینده کارفرماتائید 
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 صورت گیرد.ایران طبق استاندارهای موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی 

سانتیمتر کمتر نباشد 5نقاط گودبرداری جهت پیهای بتن آرمه با یک قشر بتن الغر که ضخامت آن از  کف کلیه–16-3

درمواردیکه عرض بتن الغر وگودبرداری برابر باشد بخصوص در زمینهای رسی نیازی ، پوشیده وسطح صافی آماده گردد 

قالب بندی اجتناب ناپذیر باشد الزم است به مجردبرداشتن  نماینده کارفرماباشد .چنانچه طبق نظر  قالب بندی نمیه ب

 قالب فواصل قالب بندی تادیواره گودبرداری با بتن الغر پرشود.

منظور بدست آوردن بهترین ترکیب دانه ه ل تعیین گردیده است بوتغییر میزان شن وماسه بین حدودیکه در جد–17-3

 نماینده کارفرماییر میزان آب مربوط به ترکیب بتنهای مختلف توسط ای مجموعه شن وماسه برحسب نوع ومحل معدن وتغ

 نماینده کارفرمامشخص میشود،درهرحال مقاومتهای حداقل مورد نظر باید بدست آید،پیمانکار موظف است با نظارت 

برای آزمایش  هائی بادقت وسطح صاف وترازکه ضمن کار ازبتن مصرفی تهیه شود نهودرغیاب نامبرده به مسئولیت خود نمو

هزینه خودبه آزمایشگاه ه روزبتواند تحت آزمایش قرارگیرد از هر مرحله کارتهیه وب28و7ای هبه آزمایشگاه بنحویکه درتاریخ

تحویل دهد .برای اینکار پیمانکار باید قالبهای چدنی به تعداد کافی در کارگاه  نماینده کارفرمافرستاده ونتیجه آزمایش را به 

روزمرطوب نگاهداشته شده ودرصورت خشکی وگرمای زیاد با گونی 15حاضر وآماده داشته باشد.بتن وبتن آرمه باید تا 

ر آزمایشگاهی که توسط گیری درروی مکعب ها ثبت خواهد شدوآزمایش مقاومت د نهمرطوب پوشانده شود .تاریخ نمو

هدشد بعمل خواهد آمد.چنانچه نتیجه حاصل از این آزمایش کمتر ازمقادیر مذکور درجدول فوق اتعیین خو نماینده کارفرما

مطابق با مقررات ملی ساختمانی ایران اعمال و قسمتهای مربوط به موردآزمایش را به هزینه پیمانکار  نماینده کارفرماباشد 

زینه خود قسمت مورد آزمایش را خراب ه رضایتبخش نباشد پیمانکار باید به بررسی هاچنانچه نتیجه این .بررسی می گردد 

قالب ابعاد تا ا نمایدرا دعوت  نماینده کارفرمابسازد.پیش از اجرای بتن ریزی هرقسمت پیمانکار مکلف است  نموده ومجدداً 

منظور ازطرف پیمانکار تهیه ودرآن تاریخ بتن  بدینکه ر بتن ریزی را گذاری های را با نقشه ها تطبیق نماید ودفت و آرماتور

تاریخ آن ،درجه حرارت وهمچنین ستونهای دیگر برای تاریخ قالب ، ریزی قیدگردیده امضاءنماید دراین دفترمحل بتن ریزی 

ودرستونهای قالب برداری  درستونهای شروع بتن ریزی نماینده کارفرمابرداری وقسمتهای مختلف پیش بینی شده است امضا 

میتواند  نماینده کارفرما ریخته شود موردقبول وی نخواهد بود و نماینده کارفرمادرحکم اجازه میباشد.بتنی که بدون اجازه 

دهد وپیمانکار موظف به اجرای آن میباشد پیمانکار باید یکدستگاه میزان الحراره بدستور تخریب وتجدید آنرا به پیمانکار 

می تعیین  نماینده کارفرماومینیمم که حداقل وحداکثر درجه حرارت کارگاه راتعیین نماید درمحلی از کارگاه که  ماکزیمم

بتن ریزی باید بصورت  .مکان یکجا ریخته شودنصب کند بتن ریزی ها باید طبق برنامه مشخص انجام گیرد وحتی اال نماید

مطابق با مقررات ملی ساختمانی  شدورتیکه در نقشه ها نشان داده نشده بادرصرا الیه های افقی انجام شود.محل مقاطع واریز 

 شوشستدامه بتن ریزی باید لبه بتنی که ریخته شده وخشکیده شده است را تراشیده وکامالًاهنگام ایران تعیین میگردد .

هیچگاه عبورومرور وسائط نقلیه داد که داده و به مقدارکافی دو غاب سیمان ریخت، بتن ریزی را بایستی طوری انجام 

قسمتهائیکه تازه یا روز قبل بتن ریزی شده است انجام نگیرد.چنانچه پس از قالب  یا مجاور مخصوص بتن ریزی از روی

نماینده خها یا معایب مهم دیگری ایجاد شده است ابرداری معلوم شد که دراثر کوبیدن یا بعلل دیگر در سطح بتن سور

هد وقابل اصالح نیست میتواند اقسمتهای خالی وسوراخها از استحکام بتن میک دتشخیص دهد که وجو درصورتیکه کارفرما

دستور تخریب وتجدید قسمتهای معیوب را بدهد وپیمانکار موظف به اجرای آن میباشد.لیکن برای سوراخهائیکه سطحی 

 واقع گردد. نماینده کارفرماخالص موردقبول  بوده از قشر محافظ تجاوز نکند ممکن است با پرکردن آنها با مالت سیمان
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میل گردهائیکه کج هستند باید با نهایت دقت راست شوند.قبل از بکار رفتن باید آنها را از چربی وپوسته های زنگ -18-3

تولها بهم وصل گردند.قطر این مف نرم خوردگی وگل وغیره که مانع چسبندگی بتن میشود بزدایند.میل گردهاباید با مفتولهای

یک میلیمتر خواهد بود.خم کردن ونصب میل گردها باید طبق نقشه وتوسط متخصص فنی انجام گردد.شعاع قوسها در  اقالً

میلیمتر را باید 25قطر بیش از ه وآهنهای ب شداها ب برابر قطر آهن 5/2برابر ودر قالبها کمتر از 10محل انحنا نباید کمتر از 

صورتیکه فاصله آنها از سطح قالب درنقشه مشخص  و درمنظم باشد  گردها باید کامالً در حرارت خم نمود.جاگذاری میل

قالب باید ازمکعبهای بتنی  ازبرای تامین فاصله میل گردها مطابق با مقررات ملی ساختمانی تعیین می گردد .باشد  دهنش

قرارداده شده است استفاده بشود دراین  نظر که در آنها مفتول نازک اتصالورد سانتیمتر وبه ضخامت م4×4یا3×3به مقطع

که درحین  ندمحکم درجای خود جای گرفته باش دیچوجه مجاز نیست.میل گردها بایه به گردبکاربردن تکه هایمیل ردمو

 یاز شروع بتن ریزی یا آرماتوربند قبلباشد. نماینده کارفرمابتن ریزی جابجا نشوند تغییر یا تعویض آهنها باید با اجازه کتبی 

ر شکل ،قطر،نظافت جوشهای احتمالی وترتیب نقاط اتصال میل گردها وزنگ نظبرسد تاآنها را از  نماینده کارفرمابنظر  دبای

 زدگی وسایرعیوب موردبررسی قراردهد.

اندازه گیری ابعاد  در بتن ریزی چه با استفاده از قالب بندی صورت گیرد وچه بدون آن باید طوری صورت گیرد که -19-3

بتونی ساخته شده مقادیر اختالف بین اندازه های بنای حقیقی با اندازه های مربوطه در نقشه ها از  بنای ناویاقسمتی ازب

ده وآب برروی آنها رروط براینکه سطوح بتنی مایل دارای شیبی باشند که به آسانی زهکشی شمشرارقام زیر بیشتر نباشد 

ی که درروی نقشه نشان داده شده ویا مشخص ارمیلیمتر از مقد3ورها بیشاز جمع نشود ونیز اینکه پوشش بتنی روی آرمات

چنانچه قسمتهائی از بنا که دارای درجه های دقت مختلف میباشند با یکدیگر تالقی کنند شده است بیشتر ویا کمتر نباشد.

 رواداری کمتر مربوطه ، مالک عمل قرار خواهد گرفت . 

ود قالب رتامین شکل قطعات بتنی وحصول اطمینان از تراکم موردنیاز در بتن بکار می قالب در بتن ریزی به منظور 20-3

وپشت بندویا داربستی که بکار برده میشود باید مطمئن ومحکم ساخته شده وتحمل بار وارده را داشته باشد .ابعاد داخلی 

 .کافی بهم پیوسته باشدقالبها باید طبق نقشه وبه اندازه بتن ساخته شوند .قالبها باید به اندازه 
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 درجه دقت قسمتهاي بنا

بتنی، قسررمتهای  یکنده کارهای کارهای ظریف ، قسررمت 

 و بتن پیش ریخته یتیز ، جزییات معمار
1 

 2 کارهای بتنی عمومی

 3 بتن ریزی غیر مسلح و الیه های شمشه گیری

 درجه دقت نوع انحراف

1 2 3 

 در امتداد بودن بنا
 میلیمتر 3 -8

 میلیمتر 12 میلیمتر 6

 میلیمتر 6 میلیمتر 6 میلیمتر 3 در یک سطح بودن بنا

 میلیمتر میلیمتر میلیمتر ابعاد :

 6 3 3 میلیمتر 300تا 

 10 6 3 میلیمتر 600تا  300از 

 20 10 4 متر 3میلیمتر تا  600از 

 25 12 6 متر 6متر تا  3از 

 40 21 10 متر 15متر تا  6از 

 50 25 15 متر 25بیش از 

 میلیمتر 10 میلیمتر 5 میلیمتر 3 هموار بودن بنا

یه ای قسمتهاو یا وانحراف زا

 سطوح بنا

 میلیمتر  5

 متر 3در 

 میلیمتر  10

 متر 3در 

 میلیمتر  20

 متر 3در 

 

رهای ناشی از آنها باید اگردندتامانع از خروی شیره بتن شوند.وزن قالب وبتن وفش دودرزهای آن با وسائل مناسب مسدو

قدرکافی بیحرکت وانعطاف ناپذیر باشند قالب ه شمع ها باید ب سطح مقاومی منتقل گردد اینه بوسیله شمع های کافی ب

نحوی انجام شود که عمل قالب برداری به سهولت میسر باشد چوب قالب بتن آرمه باید از نوع چوب صمغ ه بندی باید ب

 ها مجاز است.چ صنوبر(ویا جنگلی مشابه باشد مصرف چوب سفید فقط برای قالب بندی پی و دار)کای

ازچوب مرغوب ویا قالبهای فلزی   5/2ضخامت حداقل ه برای کارهای بتنی باید قالب از تخته سالم بدون گره ب-21-3

وپیچ خورده بوده ودارای پیچهای  واز مصرف قالبی که الیاف تخته آن تابدار شوداستفاده  مناسب دیگرصاف ویا مصالح 

خم شده باشد باید خودداری نمود.کلیه قالبها باید بدقت تمیز شده ودرسطوحی که بابتن تماس خواهند داشت روغن 
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 کاری گردند.

شت بندهائی از چهار تراش به -22-3 شودودارای پ ستونها انجام  صب آرماتور  ستونها باید بعد از ن سطوح  قالب بندی کلیه 

سانتیمتر باشد .پشت بندها باید بوسیله میله مهارومهره بهم اتصال پیدا کنند.حداقل ضخامت تخته قالب 80حداکثر فواصل

سوممیلی30ستونها  ستون  ست وباید پای هر  ستن وتمیزکردن کف آن از چوب 10×10اخی به ابعادرتر ا ش سانتیمتر برای 

اهد شررد ودرصررورت لزوم باید در کف تیرها ودالها نیز وخاشرراک تعبیه گردد.این دریچه درشررروع بتن ریزی مسرردود خو

شود تثبیت موقع ستون باید تنها بوسیله تیرهای چوبی که در چهارجهت دریسوراخی پیش بینی  ستون روی کف پا ت  ی 

ستون برای تثبیت آن به شده انجام گیرد وریختن بتن به ابعاد  ستقل ه قرارداده  شد .قالب بندی باید م یچوجه مجاز نمیبا

 .کافی باشد تکیه دادن قالب بندی به ستونهای بتن آرمه مجاز نیست ئیودارای ایستا

طوریکه ه جز وباکشرریدن میخها انجام شررود.ضررربه زدن به قالب وبرداشررتن ناگهانی قالب به قالب برداری باید جزب-23-3

یکنند نباید قبل از اینکه بتن بحد تهائی از قالب بندی که بارتحمل ممآسیبی به بتن وارد سازد مجاز نیست بطور کلی قس

نوع بتن وشرایط ه وزه(برداشته شود مدت نگهداری قالب بستگی بر 28تاب فشاری%   70کافی محکم شده باشد )حدود 

درجه سررانتیگراد باالی صررفر کمتر 5از حداقل مدت نگهداری قالب در هوای مناسررب که درجه حرارت آن .محیط دارد 

 قرار زیر است:ه باشد ب275عمولی وبرای قسمتهای مختلف درصورتیکه سیمان مصرفی از نوع نباشد برای ساختمانهای م

 روز 3،  دیوار وستون )قالب عمودی(، قالب گونه )سطح جانبی(تیرها -

 روز8، قالب دالهای دوطرفه -

 روز16، قالب دالهای یک طرفه وکف تیرهای کوچک ودالهای قارچی وتخت -

 روز21 ، وساده تیرهای بزرگ ودالهای زیادقالب کف تیرهای بزرگ -

 روز14 ،  پایه های اطمینان پس از برداشتن قالب-

 باید مدت نگهداری قالب را حداقل به اندازه مدت یخبندان اضافه کرد. شودچنانچه پس از ریختن بتن یخبندان 

لب را با یک قشر روغن یا نفت سیاه سانتیمتر مشاهده گردد ممکن است سطح قا 5/0اختالفی بیش از  ددرسطح قالب نبای

گردها نیز سرررایت کرده وروی آنرا چرب نماید  لهمی بهدقت شررود که قشررر روغن بحدی نباشررد که بعدها  داندود نمودبای

بانهایت دقت  د.چنانچه در مورد درزهای انبساط یا نقاط مشابه گچ یا مالت دیگری روی آنرا بپوشاند روی اندود مزبوررا بای

وبا اجازه کتبی وی باید انجام گیرد.تعداد  نماینده کارفرماکاغذ یا وسرریله دیگری حفظ نمود وقالب برداری بانظر  بوسرریله

داخل قالبها را قبل  .میباشردمطابق با مقررات ملی سراختمانی دفعات مجاز برای بکار بردن تخته قالبها با توجه به نوع آن 

یله آب مرطوب کنند روغن موقعی استعمال خواهد شد که خطر یخبندان در روغن چرب ویا بوسسیله ازبتن ریزی باید بو

سد باید بطور  شد وچنانچه چربی به میله گردها بر شتن میله گردها با شد درهرحال چرب کرن قالب باید قبل ازگذا بین با

ساختن قالب را باید بال فا شد مرطوب  شود روغن باید بدون رنگ بوده وعاری از نفت با صله قبل از بتن ریزی دقیق پاک 

 پایه قالب ضربه شدید وارد آورد.به  انجام داد برای برداشتن قالب نباید از چکش استفاده نمود و

بندهای فوق مربوط به کارهای بتنی بوده بطور کلی درمورد قسررمتهای بتن پیش سرراخته صررادق اسررت مگر اینکه -24-3

پیش ساخته باید بنحوی باشد که دالهای پیش ساخته بطور سالم  ذکر گردد.روشها ومدت مراقبت بتندیگری بنحو  "یالذ

 وعاری از هرگونه ترک باقی مانده ودارای قدرت ودوام کافی باشد .

باشررد عرضرره گردند دراین ن ریختن بتریخ روزاز تا14نباید زودتر از مدتی که کمتر ازمعموالً دالهای پیش سرراخته  -25-3
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د را میگیرند چنانچه روشهای اشند دالهای پیش ساخته بتنی پس از ریختن بتن خومدت چنانچه در تحت شرایط مناسب ب

صو شد مدتهای کمتری ممکن جهت مراقبت اتخاذ گردد  صیمخ ساخته بکار رفته با صی در بتن پیش  صو سیمان مخ و یا 

ست جهت گرفتن  شد دالا شورروز از تا28نباید زودتر از  ها بتن الزم با شته  نماینده ند مگر اینکه یخ ریختن بتن کارگذا

 . دستور دهد  کارفرما

زیادی برآن وارد  نیرویانبارکردن وحمل دالها ونیز نصب آنها در محل مربوطه نباید ، دسته بندی ، نگام انتقال ه به-26-3

 . گردد  یبآید که باعث آس

 .مردود شناخته خواهند شد  نماینده کارفرمادالها چنانچه دارای نقائص زیرباشند بوسیله -27-3

 .لبه های شکسته خواه آرماتورنمایان گردیده باشدوخواه نگردیده باشد-الف

 شد . ترکهائی که غیر از ترک موئی با  -ب 

 .دالهائی که ترمیم شده باشد -ی

 اری آرماتورها غلط بوده ویا آرماتورها از زیر سطح بتن معلوم باشند.ذجایگ-د

 سوراخهای هوا ویا بتن دانه دانه شده باشد.سطح آنها دارای -هر 

 دالها پیچ خوردگی ویا شکم دادگی داشته باشند.-و

 بنحو دیگری بامفاد بندهای مربوط به کارهای بتنی وبتن دراین مشخصات تطبیق نکند .-ز

صالح  نماینده کارفرماپیمانکار باید جهت بازدید -28-3 شده ، از م سته بندی  سب ردساخت دالها ودالهای د زمانهای منا

 امکانات الزم را فراهم کند.

روش ومدت آزمایش باید با  ، حد. بطور دلخواه چند واحد دال را برای آزمایش انتخاب خواهد کرد  نماینده کارفرما-29-3

انجام پذیرد چنانچه آزمایش نتایج نامطلوبی بدست دهد چند دال دیگر مورد آزمایش قرار  نماینده کارفرمانظر ورضایت 

کلیه واحدهای دالهای تحویلی مردود شناخته ، چنانچه دسته دوم نیز در آزمایش مردود شناخته شوند . خواهدگرفت 

اخیری که براثر ردکردن واحدهای دال شده وپیمانکار باید بهزینه خود آنها را بادالهای جدید جایگزین سازد.هرگونه ت

یچوجه از مسئولیتهای پیمانکار درقبال اتمام کار درمدت معین ه وجایگزینی آنها با واحدهای جدید صورت گیرد به

 شده نخواهد کاست.

 عمليات بنائي : -4

 بنائي با آجر:

درصررورتی مجاز اسررت که ، ایران نمیباشرردبکاربردن آجرهائی که ازنظر ابعادوسررایر مشررخصررات مطابق با اسررتاندارد های -4-1

رسیده باشد آجرهای غیر استاندارد مصرفی باید  نماینده کارفرمااستفاده از آن درنقشه هاپیش بینی شده ونمونه آن به تصویب 

 شرایط زیر را دارا باشد:

رد آید صدای مشخص زنگ دارد پخته ویکپارچه وسخت باشد وهرگاه بایک آجر به آجر دیگری ضربه ای وا آجر باید کامالً-الف

 تولید کند.

 آجرباید دارای مقاومت فشاری مورد نظر باشد.-ب

شینی نباید از سط آجرهای ما سیختگی متو شاری گ صورت مقاومت ف سانتیمتر مربع ومقا100درهیچ  شاری وکیلوگرم بر مت ف

شینی بتنهایی از  ییک از آجرها گسیختگی هیچ ربع کمتر باشد ومقاومت فشاری گسیختگی آجر مکیلوگرم برسانتیمتر 80ما
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 کمتر باشد.مربع کیلوگرم برسانتیمتر 50فشاری نباید 

 . میزان جذب آب آجر از مقادیر تعیین شده نباید بیشتر باشد -ی

 وزن آجر تجاوز نماید.%   30ب داده نشده باشد این رقم نباید از آدرصورتیکه میزان جذب 

ستاندارد جهت نماسازی بکار رود غچنانچه آجر-د زم است عالوه بر مشخصات فوق الذکر دارای شکل ورنگی باشد که در الیر ا

 .تصویب نموده باشد  نماینده کارفرماعکس شده ویا ننقشه ها م

 آجرباید در مقابل یخبندان مقاومت کافی داشته باشد.-هر 

ستفاده از آجرهای چهار یک  سمته، ا سه قدی در ق ست مجاز خواهد بود نیمه و  سر نی ست می آجر . ائی که بکار بردن آجردر

کل آجر   %25پذیرفتن آن نمیشررود که تعداد آجرهای ترک دار کمتر از  عنباید ترک داشررته باشررد ترکهای آجردرصررورتی مان

میلیمتر 5گی کمتر از مصرفی باشد آجر نباید انحنا فرورفتگی وبرآمدگی داشته باشد درصورتیکه در آجر انحنا فرورفتگی وبرآمد

کل آجر مصرفی متجاوز نباشد قابل قبول خواهند بود آجر )بجز آجرهائی %   20مشروط بر آنکه اینگونه آجرها از  ،موجود باشد

را ررنگ که باشررد قابل قبول میباشررد. آجرهای نما باید تمام صررفات مذکوردرمورد آجرمعمولی ه که درنمامصرررف میشررود (به

شته ونوسان ابعا  3و میلیمتر برای عرض 2میلیمتر برای ضخامت  1شده نباید از  نمونه تصویبد آن از میزان ابعاد دا

ترک  که پس از این آزمایشئینما باید مدت شش ساعت در آب قرارگیرند وآنها یمیلیتر برای طول متجاوز باشد تمام آجرها

 شد. دک دارباشندبرای مصرف آجرکاری غیر نماپذیرفته خواهئبردارند ویا آلو

یکی از صورتهای بلوکی یا صلیبی باشد برای به یت شود پیوند کلیه دیوارها باید ادرآجرچینی باید اصول پیوند آجرها رع -4-2

تشخیص دهد میتوان از پیوند محلی روش کله  نماینده کارفرما)آرماتورویا درموارد استثنائی دیگری که  ای آجری مسلحرهدیوا

سانتیگراد انجام درجه   +5راسته (نیز استفاده نمود.هنگام آجرچینی در قسمتهای مختلف ساختمان نباید در حرارت کمتر از ، 

شده اند ب سرما محافظت شود دیوارهائیکه تازه چیده  شاندن وگرم کردن در مقابل  محل تقاطع دیوارها باید رردند دگاید با پو

یک ری در میان قفل وبسررت کامل در هررگ داشررته باشررد بنابراین نباید دیوار چینی گوشرره ها درامتداد قائم متوقف شررود 

اتصال مخصوص دیگری در نقشه مشخص انبساط ویا  رزهنگامیکه آجر کاری درمجاورت ستون فلزی قرار میگیرد درصورتیکه د

نشررده باشررد باید حداقل در هر متر ارتفاع دیوار یک قطعه اتصررال که نمونه آن در نقشرره ها نشرران داده شررده اسررت بسررتون 

آجری در مجاورت کارهای بتنی ویا سررنگی قرار گیرد  ایجوشررکاری شررده ودر داخل مالت قرارداده شررود.درصررورتیکه دیواره

حداقل یک قفل وبست طبق نقشه ایجاد گردد.چنانچه قطعات فلزی  عهر متر ارتفادر یکدیگر ضروری باشد باید ه واتصال آنها ب

میلیمتر به بتن از 100×100×6در کارهای بتنی کار گذاشررته نشررده باشررند باید برای اتصررال ورق آهن  طبق نقشرره ها قبالً

تفاده نمود حداقل تعداد فشنگ برای کوبیدن ورق آهن در داخل فشنگهای فوالدی که با پیستوله داخل بتن کوبیده میشوند اس

 بتن دو عدد میباشد.

تراز  نحو کامالً ه ده در نقشه ساخته شود دروپنجره ها باید برشخص شماغولی وطبق ابعاد ررکلیه دیوارها باید کامال تراز وش-4-3

 ار گذاشته شود.ررررکوشاغولی وبا فواصل یکسان از برکارمطابق آنچه که در نقشه مشخص شده 

باید درزهای افقی وعمودی آن بند کشی شود برای بند کشی باید پس از د درصورتیکه سطوح آجر کاری اندود نگرد– 4-4

بوسیله ابزاربندکشی مالت را داخل درز فشرده وجابجا ساخت  ، مالتها که به آسانی کنده میشوندو تمیزکردن درزها از گرد وغبار 

کامل با آجرحاصل گردد.درصورتیکه نوع مالت در نقشه مشخص نشده باشد باید مالت ماسه بادی وسیمان طوریکه تماس ه ب
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 مصرف شود . 5شماره  طبق جدول1:4بانسبت حجمی 

آب وماسه ، سیمان مورد درباشد که  بکار میرود باید دارای همان مشخصاتی مالتماسه وآبی که برای ساختن  ،سیمان-4-5

 .رمه گفته شد درفصل بتن وبتن آ

سهولت قابل ه مالت ماسه سیمان مخلوطی است از ماسه وسیمان وآب به مقدار کافی بنحویکه مخلوط خمیری حاصل ب-4-6

ز بکار بردن مالتهائیکه بیش از یک ساعت از ساختن ود ابکار بردن باشد مالتهای ماسه سیمان باید به اندازه مصرف ساخته ش

  1:  6آن گذشته باشد خودداری گردد.درصورتیکه نوع مالت ماسه سیمان جهت بنائی داده نشده باشد باید مالت ماسه سیمان 

وزن (مقدار مصالح موردنیاز برای تهیه یک متر مکعب مالت وهمچنین مقاومت فشاری و2-5مصرف گردد.در جدول شماره )

 مخصوص مالت ارائه گردیده است.

 ی :زمحوطه سا -5

 کلیات : -5-1

ور زمان خرد مرست از نوع مخلوط طبیعی شن و ماسه سنگ شکسته ویا سنگهائی که به ا مصالح قشر زیر اساس ممکن

سیلیت)الی ای شن ریز و درشت وماسه بوده ومقدار کمی نیز ذرات هشده اند باشد.قسمت اعظم این مصالح باید از دانه 

شدن دربستر خیابان پی محکم ومقاومی را تشکیل مید  هکوبیداز(رس ویا فیلتر بعنوان مواد چسبنده داشته باشد که پس 

 هد .

 دانه بندي:

 شدهاسه بدست آمده در نقشه مشخص نم چنانچه دانه بندی مصالح قشرزیر اساس که از بستر رودخانه ویا معادن شن و

 باشد .6ی در جدول شماره ردانه بندی های مند باشد باید دارای یکی از

 6جدول شماره 

اندازه الک استاندارد 

 آمریکائی

 درصد رده شده از الک

 نوع ی نوع ب نوع الف

 - 100 100 اینچ 2

 100 75 – 95 - اینچ 1

 50 – 85 40 – 75 30 – 65 اینچ  8/3

 35 – 65 30 – 60 20 – 55 4نمره 

 25 – 50 30 – 45 15 – 40 10نمره 

 15 – 30 15 – 30 8 – 20 40نمره 

 5 – 15 5 – 20 2 – 8 200نمره 

 

در صورتیکه معدن شن و ماسه دارای دانه های شن درشت تری از آنچه در نقشه و مشخصات ذکر گردیده است باشد باید 

با جدا کردن دانه های درشت تر بوسیله سرند و یا عبور دادن از داخل سنگ شکن ، دانه بندی مناسب را بدست آورد . جدا 

جاز نیست و در چنین مواردی باید مصالح پخش شده که با جدول دانه کردن شنهای درشت تر از اندازه از سطح خیابان م

بندی مطابقت ندارد از سطح خیابان برچیده شده و با مصالح مناسب تعویض گردد . چنانچه مصالح قشر زیر اساس از معدن 
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 سنگ بدست آمده باشد باید دارای دانه بندی مطابق جدول ذیل  باشد .

 

 7جدول شماره 

 درصد رد شده از الک اندازه الک

 100 اینچ  2  ½

 40 – 80 10نمره 

 5 – 15 100نمره 

 

اید نباید از معبور مین200طورکلی آن قسمت ازمصالح که از الک نمره به 
3

2
شد  بیشتر  40الک نمره زمقدار رد شده ا با

ستگی نیز  شک سته بدون  شکل پبو صالح باید عالوه براینکه داخل منحنی های حد قرار میگیرد دارای  منحنی دانه بندی م

 .باشد 

 جنس مصالح:

سه گفته 2از الک  که شنهائی شن وما صل مربوط به  سخت طبق آنچه که در ف سته  شک شود باید از نوع  میلیمتری ردنمی

صالحی که براثر ی شد. شده با شده ویا ترک بخورد م شدنهای متوالی خرد  شک  شدن متوالیویا مرطوب وخ خزدن وگرم 

 تصویب ناظر رسیده باشد.ه ب منابع تهیه شن وماسه ویا سنگ باید قبالً ودنباید بکار برده ش

 :  روش اجرا

ساس باید برروی قشر زیرین که کامالً ست بطور یکنواخت وبدون پستی وبلن مصالح قشر زیر ا  دیمتراکم وآماده گردیده ا

تن 10وزن حداقل ه مناسب ب طک(رسانده وبا غلOPTIMUMحد ) ترینسپس رطوبت مخلوط را به مناسب .پخش گردد

 (کوبیده شود.ASSHOآشو)  180/  57 طبق آزمایش تراکم شماره %   95 تا

طرف محور خیابان وموازی با آن ادامه یابد وهر بار به اندازه نصررف عرض ه غلطک زنی باید ازلبه خیابان شررروع شررده وب

شاند  سمت قبل را بپو شروع وب. غلطک روی ق ست کم ارتفاع  شیب ها عمل تراکم باید از ق سمتی که ه در پیچها و طرف ق

ه غلطک زدن تراکم الزم تراکم الزم ادامه یابد وچنانچه با ادام حصول است پیش برود غلطک زدن باید تابیشتر ارتفاع آن 

ست نیابد  ست با هوا دادن و کم کردن را بد شتر ا شی و چنانچه بی ست با آبپا صورتیکه رطوبت از حد الزم کمتر ا باید در 

شدن باید حداقل  ضخامت الیه ها پس از کوبیده  ست آورد.  و حداکثر   10رطوبت و غلطک زدن مجدداٌ  تراکم الزم را بد

ساس باید پس از تراکم ، مطابق اندازه داده شده درنقشه ها باشد . کلیه نواقص و سانتیمتر باشد . ضخ  15 امت قشر زیرا

پستی و بلندیهائی را که در ضمن غلطک زدن مشاهده میشود باید بوسیله تیغه گریدرویا اضافه یا کم نمودن مصالح مرمت 

دتر از حد الزم که به بسرررتر خیابان نفوذ نماید باید کرد. آبپاشررری سرررطح باید به اندازه الزم انجام گیرد . از آبپاشررری زیا

شه  شده در نق شخص  صاف و یکنواخت و مطابق باترازهای م ساس باید کامالٌ  شر زیر ا شده ق سطح تمام  جلوگیری نمود، 

 باشد.
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 كنترل سطح تمام شده :

مجاز بین تراز موجود با ترازی متری به عمل خواهد آمد . حداکثر اختالف  5کنترل سطح تمام شده بوسیله شمشه های 

 میلیمتر می باشد . 7میلیمتر و در پروفیل عرض  10که در نقشه مشخص شده است در پروفیل طولی 

از انواعی که در این مشخصات ذکر شده است باشد باید طبق نقشه و یا مشخصات غیر : چنانچه قشر زیر اساس  17 تبصره

 . دمورد نظر اجرا گرد

 مصالح :-5-2

شن دانه بندی برای قشر اساس باید از نوع سنگ شکسته سخت طبق آنچه در فصل شن و ماسه بیان گردیده بود و  -الف

 تجاوز نماید . %5ز ، و تجزیه شده و نرم آن نباید از درامقدار دانه های پهن ، 

 .باشد  8دانه بندی شن باید طبق جدول شماره  -ب

 8جدول شماره 

 

اندازه الك استاندارد 

 ریكائيآم

 درصد رده شده از الك

 نوع ج نوع ب نوع الف

 - 100 100 اینچ 2

 100  80 – 100 90 – 100 اینچ  1 ½

4

3
  80 – 100  60 – 80 50 – 85 اینچ  

8

3
 55 – 80  45 – 65 - اینچ 

  40 – 60  30 – 50  30 – 45 4نمره 

  15 – 30  10 – 30  10 – 25  30نمره 

  5 – 15 5 – 15 2 – 9 200نمره 

 

رد می شود نباید بیش از  200بخشی از مصالح که از الک نمره
3

2
 باشد . 40مقدار رد شده از الک نمره 

بر اثر یخ زدن و گرم رد نمی شوند باید از دانه های سخت و بادوام سنگ شکسته بوده و  10شن هاییکه از الک نمره  -ی

سیده  صویب ناظر ر سته باید قبالً به ت شک سنگ  شک نمودنهای متوالی ترک نخورد . منابع تهیه  کردن و یا مرطوب و خ

 باشد .

 روش اجرا :

مصالح قشر اساس بر روی قشر زیر اساس که کامالً متراکم و آماده گردیده است به طور یکنواخت و بدون پستی و بلندی 

 به دو صورت اجرا می شود : سقشر اسا, د پخش می گرد
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 اجراي قشر اساس یا ماكادام :-الف

ماکادام باید از شکستن سنگهای سخت و با دوام تهیه شده و کامالً تمیز باشد و مقدار دانه های پهن ، دراز و قابل تجزیه 

 باشد . 9شماره تجاوز کند .دانه بندی ماکادام باید طبق جدول  %5و نرم موجود در آن نباید از 

 9جدول شماره 

 درصد رده شده از الک اندازه الک استاندارد آمریکائی

 نوع ب نوع الف

 - 100 اینچ 3

 100 90 – 100 اینچ  1 ½

  95 – 100  35 – 70 اینچ  2

  35 – 70  0 – 15 اینچ 1 ½

4

3
  -  0 – 5 اینچ  

  0 – 5  - اینچ  ½

 

کردن حفره های بین سررنگها باید از دانه های ریز حاصررل از شررکسررتن سررنگ که با دانه بندی مندری در جدول برای پر 

 .نماید استفاده نمود تمطابق 10شماره 

 10جدول شماره 

 درصد رد شده از الک اندازه الک استاندارد آمریکائی

8

3
 100 اینچ 

 85 – 100 4نمره 

 10 – 30 100نمره 

 

روش اجرا بدین ترتیب است که قشری از ماکادام را به طور یکنواخت بر روی سطح آماده شده زیر اساس که به تایید 

می شود تا سطح صاف و  زده غلطکتن  12-10رسیده باشد پخش نموده و با غلطک فوالدی به وزن  نماینده کارفرما

روی سطح متراکم پخش و آن را خیس نموده و با غلطک ویبره  متراکمی ایجاد گردد .سپس قشر نازکی از خرده سنگ بر

می شود تا ذرات سنگ بداخل قشر اساس فرو رفته و حفره ها را پر نماید .این عمل باید تا حصول سطح  مناسب کوبیده

د اجرای کار میلیمتر باش 150کامالً متراکم و یکنواخت و بدون خلل و فری ادامه یابد . چنانچه ضخامت قشر اساس بیش از 

برابر اندازه  5/1حداقل  ومیلیمتر  150باید در بیش از یک مرحله انجام گیرد .ضخامت الیه ها باید تقریباً مساوی و حداکثر 

بزرگترین سنگ باشد . هر قشر باید قبل از رختن قشر بعد توام با خرده سنگ ریز کوبیده و متراکم گردد .چنانچه ماکادام 

ریخته و کوبیده شود باید قبالً به نسبتهای الزم که پس از کوبیدن حداکثر تراکم را ایجاد نماید با  و سنگ ریزه ها با هم

هم مخلوط گردیده و آب به اندازه ای اضافه شود که مخلوط یکنواختی به دست آید . سپس باید آنرا در الیه هایی که پس 
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کم نمود هنگام پخش کردن و غلطک زدن باید دقت امترب میلیمتر تجاوز ننماید با غلطک مناس 150از کوبیده شدن از 

کافی در کنترل رطوبت به عمل آید که مخلوط یکنواختی خود را از دست ندهد . از آبپاشی بیش از حد الزم که سبب 

و( آب به قشرهای زیر می شود باید خودداری کرد .تراکم قشر اساس نباید کمتر از صد در صد )آش ذجداشدن دانه ها و نفو

 باشد .

 ب( اجرای قشر اساس با مخلوط طبیعی :

ستر رودخانه تهیه و مطابق با نقشه و مشخصات باشد و حداقل  ساس باید از ب از  %25مصالح مخلوط طبیعی جهت قشر ا

دانه ها به وسیله سنگ شکن شکسته شده باشد .روش اجرای کار نیز مطابق آنچه در مورد قشر زیر اساس بیان شده بود 

 باید صد در صد باشد . %95باشد با این تفاوت که حداقل تراکم به جای می 
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 مرمت و تميز كردن محوطه عمليات 

موظف است عالوه بر رعایت شرایط مندری در شرایط عمومی پیمان اقدامات ذیل پس از اتمام عملیات اجرای پروژه ، پیمانکار 

 را بعمل آورد:

بازسازی اساسی کانالهای آب کشاورزی و مسیل ها در محل تقاطع با مسیر خط لوله به نحوی که امکان جاری بودن آب –1

 تقاطع راکد بماند و آب ساکن نباشد.کشاورزی و آب حاصل از بارندگی در محلهای مذکور میسر بوده که آب در محل 

 ترمیم راه های روستایی در محل تقاطع مسیر خط لوله با جاده های مزبور و عبور لوله از زیر جاده های مذکور  –2

 بازسازی و به حالت اولیه در آردن قسمتهایی از زمینها ، اموال )عرصه و اعیان( افراد حقیقی و حقوقی -3

 ماشین آالت پیمانکار در زمان اجراء تخریب شده و یا صدمه دیده است. در طرفین مسیر که توسط

 درصد جاده در طرفین گرده ماهی، ایجاد  5/1مرمت گرده ماهی روی لوله، تسطیح و رگالژ و بازسازی شیب عرضی  -3

 ن مسیر.کانیو در منتهی الیه طرفین مسیر جهت هدایت آبهای سطحی حاصل از بازندگی به نقاط در خط القعر طرفی -4

 جمع آوری لوله های باقی مانده و سایر اجناس و ضایعات مربوطه از سراسر مسیر خطوط لوله و حمل آنها به کارگاه  –5

ارائه نقشه و اخذ تائیدیه کارفرما و اجرای دیوار حائل بتنی یا سنگی با ابعاد مناسب در محل تقاطع مسیر خط لوله با  -6

ایجاد ترانشه در مسیر حادث شده و در اثر شیب تند آن و طی مدت اجرای عملیات پیمان آبراهه های فصلی که در اثر 

باعث شستشوی سطح عرضی حریم اختصاصی شده باشد و در اسناد پیمان دیوار حائل برای چنین مواردی پیش بینی 

 نشده باشد.

ال تجهیزات و ماشین آالت پیمانکار به پس از تحویل موقت ، برچیدن کارگاه و بازسازی محل کارگاه و همچنین انتق -7

 خاری از کارگاه با کسب اجازه از کارفرما یا نماینده او بالمانع خواهد بود.

 چنانچه در مدت نگهداری پروژه خاک روی خط لوله شسته شود پیمانکار موظف است نسبت به ترمیم آن اقدام نماید.  -8
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