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  :مقدمه 

وازسرمایه هاي ارزشمند ملـی بـه شـمارمی    کشور اقتصادي مهم شریانهاي از خطوط لوله انتقال گاز بی تردید

احسـاس  انکـاري و بهـره بـرداري    در صیانت از آن کلیه مجموعه هاي کارفرمائی ، پیمالزم است بنابراین .رود

هـا،   پیشرفته ترین فنآوري ازآن  ازنگهداري  نیزاجراء و نظارت در ساخت و ، حی طرابراي  ووده نممسئولیت 

رعایـت  همچنـین  . اینـد  اسـتفاده نم وازکارآمدترین نیـروي انسـانی   ترین استانداردها و دستورالعمل ها معتبر

  ژهمه مسئولین و توجهات سرلوحه  درد نظر ومتی همواره ضوابط ایمنی، بهداشت و محیط زیست بایس

  .باشدقرارداشته صنایع گازتاسیسات ازدست اندرکاران احداث و بهره برداري 

ائی مندرج در این کتابچـه آن  استانداردها و دستورالعمل هاي اجرالزامات  انجاماهمیت رعایت ضوابط کیفی و

از نظرهـا پنهـان و در زیـرزمین     کشـور سرمایه ازمجموعه عظیم  شد که بیاد آوریم اینخواهد دو چندان گاه 

انرژي کشـور  جریان مکن است م استانداردهاوغفلت در رعایت کیفیت کوچکترین در صورت و  دفن می گردد

 انپیمانکـار بنابراین الزم است  .را دچار مخاطره و سرمایه ها و منابع اقتصادي و انسانی مملکت را نابود سازد 

ي مـورد   مطابق با دستورالعمل هـا  ومسئولیت ي عملیات موضوع پیمان را با توجه به گستردگی کارهزینه ها

مورد نیـاز را در پیشـنهاد   کاال وتجهیزات ماشین آالت و امین و بکارگیري نیروي انسانی و و هزینه هاي ت نظر

  .قیمت خود منظور نماید

گـاز   ) فشار قوي ( ساختمان خطوط لوله انتقال  مشخصات فنیحاوي  دوم پیمان جلدبه عنوان کتابچه این 

و مکمـل یکـدیگر در   واحـد  به صورت یک مجموعـه  باید کلیه فصول هفده گانه  . شامل هفده فصل می باشد

  .جهت احداث و بهره برداري خطوط لوله فشار قوي انتقال گاز مورد استفاده قرار گیرد ونظر گرفته شده 

 وتدوین اي مرکب از کارشناسان نامبرده ذیل طی چهل جلسه مورد بررسیاین نسخه توسط کارگروه ویژه * 

  . استه به روز رسانی گردید قرار گرفتهمجدد 
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  رئیس کمیته )بازنشسته (رئیس اسبق امور بازرسی فنی  قمحمد باقر مطل

 امور تدوین استانداردها  سابقرئیس  بیژن اوچانی 

 )بازنشسته(  

 دبیر کمیته

 عضو کمیته مدیر عامل شرکت خطوط انتقال     رضا الماسی

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

 عضو کمیته ) بازنشسته ( مدیر برنامه ریزي  اسبق مشاور مسعود سلحشور  

  حفاظت از زنگ و پوشش  اسبق رئیس  - شرکت مهندسی و توسعه  محمود توالئی  

 ) سته بازنش( 

 عضو کمیته

 عضو کمیته )باز نشسته( اختمان و نصب طرح خطوط انتقال گازس اسبق رئیس میر حسین موسوي  

 عضو کمیته HSEQرئیس  - شرکت مهندسی و توسعه  محمدرضا یوسفی پور  

 عضو کمیته معاون مدیر مهندسی و طراحی شرکت مهندسی و توسعه رسول سبزواري  

 عضو کمیته رئیس بازرسی فنی - ت مهندسی و توسعه شرک صادق صناعی 

  مطالعات مهندسی و مواد در امور تدوین استانداردها   سابقرئیس  عباس صالحی  

 ) بازنشسته ( 

 عضو کمیته
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  الزامات  -2

مجـوز ورود بـه عملیـات احـداث و     ، رعایت و اجراي سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست : الف 

 HSEجراي خطوط انتقال گاز می باشد لذا پیمانکاران دست اندرکار اجراي پروژه بایستی سیستم مـدیریت  ا

کارفرمـا تـدوین و جهـت بررسـی و تائیـد آن بـه همـراه         HSEخود را با در نظر گـرفتن الزامـات مـدیریت    

  .ان ارائه نمایندپیشنهادات فنی با رعایت ملحوظات و تاثیرات مالی آن یا هزینه هاي الزم موضوع پیم

پیشنهاد فنی و مالی پیمانکار بایستی براساس رعایت و الزامـات کلیـه مشخصـات فنـی ، اسـتانداردها و      : ب 

دستورالعمل هاي مندرج در فصول هفده گانه این کتابچه و ضوابط و مستندات مرتبط با هر فصـل و موضـوع   

  .در نظر گرفته شود 

مـرتبط بـا فصـل هفـدهم و هزینـه هـاي آن        (PPE)فاظت شخصی بعنوان یک مثال نمونه تامین وسایل ح

مشابه تامین لوازم مصرفی همانند الکترود و فیلم رادیوگرافی و غیره در فصل هفتم کتابچه بایستی مـد نظـر   

  .قرار گیرد

که روش هاي مختلفی براي اجـراي کـار    پیمانکار موظف است نظر شفاف و مکتوب کارفرما را در مواردي: ج 

ن دستورالعمل درج و در مدارك مناقصه مشخص نگردیده در مراحل انجام استعالم دریافـت و پیشـنهاد   در ای

  .خود را به صورت کتبی در مقابل درخواست معین ارائه نماید

  را دارد و در صـورت بـروز هـر گونـه ابهـام      این مجموعه و مفاد پیمان با این دید که پیمانکار اشراف کامل به 

ارداد از طرف پیمانکار، تامین اجناس و یا نحـوه اجـراي فعالیـت هـا براسـاس نظـر نماینـده        پس از امضاء قر

کارفرما بوده و در چنین مواردي ، پیمانکار بدون دریافت هزینه اضافی موظـف بـه رعایـت دسـتورات کتبـی      

  .نماینده کارفرما خواهد بود

ذکر نگردیـده  ) جلد اول( مشخصات عمومی  در صورت لزوم انجام فعالیتی که در مدارك مناقصه پیمان در: د

  باشـد ، آن فعالیــت بـه صــورت پیشـنهاد و مکتــوب بـه نماینــده کارفرمـا ارائــه گـردد تــا بـا روش توافــق و        

  .الطرفین موضوع حل و فصل گردد  یمرض
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مورد  روشهاي اجرایی) مطابق برنامه زمان بندي ( پیمانکار باید در طول اجراي پروژه و زمانهاي مناسب : هـ 

  نیاز از قبیل روشهاي جوشکاري، روش آزمون هیدرواسـتاتیک ، آزمـون پوشـش عـایق و روش تزریـق گـاز ،       

  .به نماینده کارفرما ارائه و پس از اخذ تصویب کارفرما اجراء نماید

 پیمانکار باید داراي کلیه امکانات تخصصی در زمینه هاي ادوات، تاسیسات ، ماشین آالت و منـابع انسـانی   -و

براي اجراي کامل و بدون نقص موضوع پروژه و احداث و راه اندازي خطوط لوله انتقال گاز فشار قوي و کلیـه  

ادوات و تاسیسات اصلی و جانبی آن باشد و از این رو پـس از عقـد قـرارداد ادعـاي هیچگونـه عجـز و غـبن        

  .کمبودي از پیمانکار پذیرفته نخواهد شد

  :تعاریف  -3

فنی ساختمان خطوط لوله انتقال گاز فشار قوي ، جلـد دوم پیمانهـا تعـاریف مفهـومی     در کتابچه مشخصات 

  .ذیل مورد استفاده و استناد قرار گرفته است

هر یک از شرکتهاي فرعی ، واحدهاي مستقل ، مدیریت ها و زیر مجموعه هاي آنها در شرکت ملـی   :کارفرما

  .گاز ایران

تها کـه ارائـه دهنـده خـدمات اجرایـی، مشـاوره اي ، طراحـی و        شرکت و یـا مجموعـه اي از شـرک    :پیمانکار

  .مهندسی، بازرسی و تدارك و تامین کاال می باشد

  شخصیت و یا مجموعه اي حقیقی و حقوقی در قالب تخصـص هـاي مـورد نیـاز پـروژه کـه        :نماینده کارفرما

  .به صورت کتبی از طرف کارفرما به پیمانکار معرفی می گردد 

اي از شخصیت هاي حقیقـی و حقـوقی کـه تحـت عنـاوین شـرکت و یـا انفـرادي جهـت           مجموعه :مجري 

هماهنگی کلیه امور اجرایی پروژه از طرف کارفرما به پیمانکار در قالب دستگاه نظارت یا مشاور و یا مـدیریت  

  .به صورت کتبی معرفی می گردد  (MC)پروژه 

کـه شـامل حـریم اختصاصـی و محـدوده عملیـات        مسیر خط لوله به باندي اطالق می شود :مسیر خط لوله 

و عملیـات اجرایـی مربوطـه    ) براساس مقررات حـریم شـرکت ملـی گـاز     ( ساختمانی و حریم خط لوله بوده 
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  براساس مدارك و نقشه هاي مندرج در پیمان و مطابق مشخصـات قیـد شـده در ایـن کتابچـه در آن انجـام       

  .می پذیرد

  ده اي خـارج از حـریم اختصاصـی و در طـول مسـیر خـط لولـه اطـالق         به محدو: محدوده عملیات ساختمانی

می شود که به منظور تسهیل در اجراي حریم اختصاصی زمین هاي مربوطه توسط و یا با هماهنگی کارفرمـا  

  .تحصیل می گردد 

اري است در طول مسیر خـط لولـه کـه بـه منظـور انجـام عملیـات        جاده یا نو :  (R.O.W)حریم اختصاصی 

انی و نصب تجهیزات خط لوله در آن تردد می شود و عرض آن متناسب با قطـر خـط لولـه و مطـابق     ساختم

  .جداول مندرج در مقررات حریم متغیر می باشد

  متـر کـه بـراي دسترسـی بـه حـریم اختصاصـی از         4مسـیري اسـت بـه عـرض حـداکثر       :راههاي دسترسی

نقاط صعب العبور که در طول مسیر خط لوله جاده هاي اصلی و یا محل هاي خاص، و همچنین دسترسی به 

  .احداث می شود

متر که به منظور تـردد تجهیـزات    5معبري است در داخل حریم اختصاصی به عرض حداکثر  :جاده سرویس 

و ماشین آالت در زمان بهره برداري آماده سازي می شود و می بایست قابلیـت تـردد در چهـار فصـل را دارا     

  . باشد 

خرید یا تملک زمینهاي مورد نیاز جهت اجراي پروژه خط لوله گاز اعم از حـریم اختصاصـی    :تحصیل اراضی 

  .خط لوله و محدوده ایستگاههاي عملیات ساختمانی و تاسیسات موجود در حریم خط لوله می باشد
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  :استانداردها و مراجع  -4

جلـد دوم پیمانهـا   ) فشـارقوي ( کتابچه مشخصـات فنـی سـاختمان خطـوط لولـه انتقـال گـاز        در مجموعه 

  استانداردهاي ذیل، مورد استفاده قرار گرفته اند، که جـزء الینفـک ایـن مشخصـات و قـرارداد پـروژه تلقـی        

  .می گردد 

:Gas transmission and distribution , 2010 Edition ANSI/ASME B 31.8  1. 
:Pipeline transportation system for hydrocarbons 

and other liquid  
,2009 Edition  ANS/ASME B 31.4 2. 

: Pipe flanges and flange fittings  , 2009 Edition  ANSI/ASME B 16.5  3. 

:Factory made wrought butt welding fittings  ,2001 Edition ANSI/ASME B 16.9 4. 

:Specification for line pipe  , 2008 Edition  API 5L 5. 

:Specification for pipeline valves   ,2008 Edition API 6 D 6. 

: Welding of pipeline and related facilities  ,2005 Edition API 1104 7. 

:Specification for high test wrought butt 

welding fittings  

, 2004 Edition  MSS- SP75 8. 

:Pipeline flanges , 2001 Edition  MSS-SP44 9. 

:Specification for low alloy steel electrodes 

for shielded metal arc welding  

, 2006 Edition  AWS A5.5 10. 

:Petroleum and natural gas industries , external 

coating for buried pipeline transportation system 
, 2011 Edition  ISO  21809-1 11. 

:Petroleum and natural gas industries , external 

coating for buried pipeline transportation system 
,2008 Edition ISO  21809-2 12. 

:  Preparation of steel substrates application 

or paints and related products – 

specification for metallic blast – cleaning 

abrasive  

, 1997 Edition  ISO 11124,(1-4)  13. 

: Preparation of steel substrate before 

application or paints & related prevents tests 

for surface cleanliness  

, 2000 Edition  ISO-8502-3 14. 

: Preparation of steel substrates before 

application or paints & related products 

croup a : visual assessment or surface 

, 2000 Edition  ISO-8501-1 15. 
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cleanliness  

 
:  Replica tape method for the determination 

or the surface profile  

, 2000 Edition  ISO 8503-5 16. 

: and 1 preparation of steel substrates 

before application of paints & related 

products – surface racemes characteristic of 

blast – cleaned steel substrate  

, 2000 Edition  ISO 8503-1 17. 

:  Preparation of steel substrates application or 

paints and related products – specification for 

metallic blast – cleaning abrasive  

, 1997 Edition  ISO 11126  18. 

:Preparation of steel substrate before 

application or paints & related prevents tests 

for surface cleanliness  
PAINTS AND VARNISHES, PULL-OFF TEST FOR 

ADHESION 

OIL&GAS ,Specification for Quality Programs 

for the Petroleum and Natural Gas Industry 
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS - 

REQUIREMENTS WITH GUIDANCE FOR US 

, 2000 Edition  

 

 

2002 

 

2008 

 

2009 

ISO-8502-3,6,9 

 

 

ISO 4624 

 

ISO 9001 

 

ISO 14001 

 

19. 

 

 

20 

 

21 

 

22 

:Steel tubes and fittings for onshore and 

offshore pipeline external liquid applied PU 

and PU modified  coatings  

, 2002 Edition  DIN-EN 10290 23. 

:Tapes and shrinkable materials for the 

corrosion protection of buried based  

, 2000 Edition  DIN 30672 24. 

:Specification for coal tar based hot applied 

coating materials for protecting iron and steel  
, 2002 Edition  BS 4164 25. 

:Code of practice for application testing of 

hot enamel external and /or internal coating 

of iron and steel  

, 1996 Edition  BS 7873 26. 

:Bituminous hot applied materials for external 

coating  
, 2003 Edition  BS DIN EN 10300 27. 

: code of practice for pipelines – steel 

pipelines on land  

, 2004 Edition  BS 8010-1  28. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


100(1)-PL-C-IGS                                  ١٩١٣مھر                                             شركت ملي گاز -جلد دوم پیمان 
 

  
  
١٠ 
  

 : Trunk lines long distance pipelines  ,1980 Edition  SNIP 3-42 29. 

: Trunk lines long distance pipelines  ,1985 Edition  SNIP2-05-06 30. 

: Oil and gas pipelines systems  , 2007 Edition  CSA  Z 662 31. 

: Pipeline transportation systems  ,2009 Edition  ISO 13623 32. 

:Insolating joint specification  , 1373 Edition  IGS – M-PL – 006 33. 

:Anchor flange standard  , 2009 Edition  IGS – M-PL – 027 34. 

:3 Layer PE coating system  , 1385 Edition  IGS – M-PL – 010 35. 

:Modified bitumen enamel coating system  , 1386 Edition  IGS – M-PL – 016 36. 

: 3 layer PE coating system , 1372 Edition  IGS-E-TP-010-1 37. 

: 3 layer PE coating system , 1372 Edition  IGS-E-TP-010-2 38. 

: 3 layer PE coating system , 1388 Edition  IGS-C-TP-010-AMND 2 39. 

:  Modified bitumen enamel coating system 

for line pipe 

, 1386 Edition  IGS-M-TP-016 40. 

:  Selection of external coating for buried 

pipe line  

, 1387 Edition  IGS-R-TP-014 41. 

: PE heat shrinkable sleeve for coating of 

field weld joints. 

, 1388 Edition  IGS-M-TP-014-3 42. 

: PE heat shrinkable sleeve for temp up to 

600C 

, 1387 Edition  IGS-M-TP-014-6 43. 

:PE heat shrinkable sleeve for temp up to 

500C 

, 1387 Edition  IGS-M-TP-014-7 44. 

:  Polymer bitumen membrane  , 1378 Edition  IGS-M-TP-014-2-A 45. 

3 ply co –extruded plastic tape field joint and 

rehabilitation of steel pipe line  

, 1387 Edition  IGS-M-TP-014-2-C 46. 

:  Hand applied tape (hot) , 1389 Edition  IGS-M-TP-014-5 47. 

:  Hand applied two layer PE tape . , 1385 Edition  IGS-M-TP-014-4 48. 

: Welding of transportation pipeline  , 1386 Edition  IPS-C-PI-270   49. 

: Onshore of transportation pipeline  , 1386 Edition  IPS-E-PI-140  50. 

: Test method for indication oil of water in 

compressed air . 

, 1983 Edition  ASTM D 4285 51. 

: Field measurement of surface profile of 

abrasive blast – cleaned steel surfaces 

using a replica tape 

, 2002 Edition  NACE PP 0287 52. 
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.بال مانع است کارفرما باهماهنگی وتایید ذکر فوق الاستانداردهاي چاپ جدیدتر بجاي هاي ایگزینی استاندارد ج: نکته  

  

  

  فصل دوم 
  
  
  

  مسیر خط لوله
  
  
  صفحه  عنوان  

  12  پیاده کردن مسیر   -1

  12  روشهاي اجرایی عملیات مختلف در مسیر پروژه  -2

  13  تانی حریم اختصاصی در مناطق نپه ماهور و کوهس  -3

  13  حریم اختصاصی در مناطق دشت و مسطح  -4

  13  محدوده عملیات ساختمانی در مناطق تپه ماهور و کوهستانی   -5

  14  راههاي دسترسی   -6

  15  تسطیح   -7

  17  جاده سرویس   -8
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  اجراي مسیر خط لوله

  

  پیاده کردن مسیر  -1

پروژه ) R&P( لیات اجرائی براساس نقشه هاي مسیرخط لوله براي انجام تحصیل اراضی و شروع عم مسیر

  .موضوع پیمان توسط پیمانکار عالمت گذاري و تثبیت می گردد

موارد به دلیل برخورد با موانع اجرائی صورت پیشنهاد پیمانکار مبنی بر تغییر مسیر در نقشه هاي اولیه  در

  .ذیل بایستی رعایت گردد

  .ئید نماینده کارفرما توسط پیمانکار تهیه و ارائه گرددنقشه تغییر مسیر میبایستی جهت تا -1

  .محل دقیق تغییر مسیر بوسیله نقشه بردار پیمانکار عالمت گذاري می گردد -2

به نماینده کارفرما   کتباًنقشه برداري و تغییر مسیر از طرف پیمانکار ) اقتصادي  –فنی (دالیل توجیهی  -3

  .ارائه گردد

  .جهت تصمیم گیري نماینده کارفرما بایستی در نقشه هاي تغییر مسیر درج شود کلیه اطالعات الزم -4

  صورت تائید تغییر مسیر توسط نماینده کارفرما هیچگونه تغییرات دیگري از سوي پیمانکار مجاز  در -5

  .نمی باشد

  جرائی عملیات مختلف در مسیر  خط لوله روشهاي ا -2

لیات مختلف پیمان بهترین روشهاي اجرائی منطبق با نقشه ها و پیمانکار موظف است در اجراي کلیه عم

دستورالعمل هاي مندرج در مدارك پیمان که متضمن رعایت کلیه نکات فنی ، بهداشت ، ایمنی و محیط 

  .زیست باشد را انتخاب نموده و مطابق مفاد پیمان به کار برد

پیمانکار بایستی براساس نقشه هاي استاندارد منضم زیرزمینی تاسیسات موارد برخورد با موانع آشکار و یا  در

  .به پیمان عمل نماید
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صورت برخورد با هرگونه موانع زیرزمینی که در نقشه هاي اولیه مسیر مشخص نگردیده مراتب باید  در

نقشه هاي کارگاهی ، توسط پیمانکار به نماینده کارفرما اطالع داده شود و قبل از انجام هرگونه عملیاتی 

  .وه عبور خط لوله از مانع مزبور ، جهت اخذ تائیدیه نماینده کارفرما تهیه و ارائه گرددنح

  حریم اختصاصی در مناطق تپه ماهور و کوهستانی -3

در مناطق تپه ماهور و کوهستانی به قسمتی از محدوده عملیات ساختمانی  )  R.O.W(حریم اختصاصی 

ده و آماده حفر کانال ، لوله گذاري و تردد ماشین آالت و گفته می شود که پیمانکار آن را تسطیح نمو

همین هفدهم عرض باند عملیات ساختمانی مطابق مفاد مندرج در فصل . (تجهیزات پروژه می نماید

  .)مجموعه خواهد بود

  حریم اختصاصی در مناطق دشت و مسطح -4

تحصیل اراضی می شود و  مناطق دشت و مسطح متناسب با قطر لوله در )R.O.W( عرض حریم اختصاص

  .پیمانکار موظف است عملیات مختلف اجرایی خود را در این محدوده انجام دهد

  )مقررات حریم شرکت ملی گاز ایران عرض حریم اختصاصی مطابق مفاد مندرج در (

و ) سـنگی (کوهسـتانی   عرض حریم اختصاصی در موارد برخورد با زمینهـاي بـاتالقی ، جنگلـی و    -1 تبصره

مقـدور نباشـد    که امکان عملیات ساختمانی آنها)  درصد 22بیش از  (هاي با شیب طولی و عرضی تند  نزمی

  .متر می باشد 15حداکثر 

هرگاه و به هرعلتی با تائید نماینده کارفرما نیاز به عرضی بیش از محدوده عملیات ساختمانی  - 2تبصره 

  .باشد اراضی مورد نیاز تحصیل خواهد شد

  ملیات ساختمانی در مناطق تپه ماهوري و کوهستانیمحدوده ع -5

خط لوله که با عرضی بیش از عرض حریم اختصاصی متناسب با نیاز  محدوده اي است در طول مسیر

  .عملیات ساختمانی خط لوله تحصیل اراضی می گردد
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اهوري و بدیهی است عرض محدوده عملیات ساختمانی با در نظر گرفتن شیب ترانشه ها در مناطق تپه م

حفظ پایداري جهت دوره اجرا و بهره برداري و تامین ایمنی الزم جهت دستیابی به حریم  کوهستانی و

  .اختصاصی مورد نظر تحصیل اراضی می گردد

جهت پایداري شیب ترانشه ها در مناطق تپه ماهوري و کوهستانی و متناسب با جنس زمین پیمانکار : تذکر 

مورد نیاز برابر روش مندرج در اسناد و مدارك پیمان ) BERMS(هاي  موظف است نسبت به احداث برم

  .اقدام نماید

 راههاي دسترسی  -6

براي رسیدن به محدوده عملیات ساختمانی و انتقال ماشین آالت و سایر تجهیـزات بایسـتی از جـاده هــاي     

   .عمـومی مطابق مقررات جاري کشور استفاده گردد

الزم باشد می تواند موقتاً راههــائی از جاده هاي عمومی به  حـریم اختصاصـی    خود هر جا کهپیمانکار براي 

چنانچه بعضی از ایـن راههـاي دسترسـی در آینـده     ( ایجاد نماید موقت با هزینه خود به عنوان راه دسترسی 

ه بـرداري  مبنی بـر اسـتفاده در زمـان بهـر    در صورت تائید نماینده کارفرما  مورد نیاز بهره برداري می باشد ، 

  .) تحصیل حریم اختصاصی صورت می پذیردمشابه تحصیل اراضی راههاي مذکور 

در اسـناد پیمـان بایسـتی توسـط     و با شرایط منـدرج  راههاي دسترسی در موارد زیر و در صورت پیش بینی 

  . پیمانکار احداث گردیده و تحویل کارفرما شود

اطع حریم اختصاصی بـا رودخانــه و راه آهـن و بـزرگ     راه دسترسی از جاده هاي عمومی به طرفین تق  -الف

  . راهها

هـاي کوهستــانی بـا شـیب بـیش از       در مجاورت حریم اختصاصی در زمینحتی المکان راه دسترسی   -ب 

  . درصد) 22(بیست و دو 

به طوري کـه  و دیگر تاسیسات شرکت ملی گاز  راه دسترسی از جاده هاي عمومی به شیرهاي بین راهی -ج 

  . اهترین مسیر به وجود آید و قابل تردد با ماشین دو دیفرانسیل باشدکوت

مشخصــات راههاي دسترسی آن است که با مصالح زمین محل خود احداث و پس از تسطیح و کثرت تـردد  
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ایجاد می گردند و در محلهائی که زمین آنها باتالقی یا آبرو و یا زمین پودري می باشد بایستی با مصـالحی از  

ل مخلوط یا شن به طوري مرمت گردند که در چهار فصل بـا ماشـین آالت مخصـوص تعمیـرات خطـوط      قبی

  . انتقال گاز قابل تردد باشد

 تسطیح  -7

حریم اختصاصی پس از تحصیل اراضی در اختیار پیمانکار گذاشته می شود بایستی با ماشـین آالت مربوطـه   

با هماهنگی سـازمانهاي   خاك نباتی برداشته شده وکه طوریخاکبرداري شده و تسطیح گردد بدر صورت نیاز 

ایـن حـریم نبایسـتی از    . در صورت وجود گیاه بوته کنی گردیده و درختهــا قطع و ریشه کنی شـوندذیربط 

نحوه انتقـال و دپـوي   . زمین هاي مجاور گودتر شود به طوریکه آب باران در آن جمع شده و مانع تردد گردد 

 .پیمان مشخص می گردد اسناد رداري و تسطیح در خاکهاي حاصل از خاکب

 تخــریب و احداث مسـیر  پیمانکار موظف است مسیـرهـاي آب کشاورزي را که ضمن عملیات تسطیح  -7-1

  آب کشــاورزي و تردد ماشین آالت ضمــن اجــراي پـروژه     بطوریکهمی گردند بازسازي و لوله گذاري نماید 

  .و پس ازآن نیز برقرار باشد

رعایت مفـاد   سنگی مناطق استفاده از مواد منفجره جهت احداث حریم اختصاصی درنیاز به  صورت در -7-2

  . باشد فصل چهار این مشخصات و سایر مقررات مربوطه از سوي پیمانکار الزامی می

پیمانکار موظف است در آن قسمت حریم اختصاصی که با تأسیسات زیرزمینی از قبیل خطوط انتقـال   -7-3

تالقی دارد قبل از تسطیح و عبور ماشین آالت سنگین کلیه اقـدامات الزم را  برق و مخابرات از و نفت و آب گ

  .منظور حفظ و نگهداري آنها بعمل آورد ه ب

  لولـه گـذاري   و پیمانکار موظف است سطح حریم اختصاصی را چنان تسطیح نماید که حفـاري کانـال    -7-4

  .امکان پذیر باشد در آن با توجه به مشخصات مربوطه

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

هاي کوهستانی و نواحی با شـیب تنـــد کـه در نقشـه هــا مشـخص گردیـده اسـت حـریم           در محل -7-6

احداث می گـردد، در ایـن صـورت پیمانکـار     % 30متري با شیب ) 500(اختصاصی در قطعات حداکثر پانصد 
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  :  ستموظف ا

 %) 22( شیب طولی حداکثـر بیست و دو درصـد   دستـرسی باهاي  راهدر مجــاورت حریم اختصاصی  -الف

  . احداث نماید

 .فوق را قبل از احداث به تائید نماینده کارفرما برساندبند دسترسی هاي  راه مسیر –ب 

  . باشد به منزله جاده سرویس میمذکور دسترسی راههاي در اینگونه موارد  -تبصره

عملیات ساختمانی می بایست بـه نحـوي انجـام گیـرد کـه شـیب هـاي        محدوده خاکبرداري عرض  - 7-7

  شـیب   بـا توجـه بـه نـوع خـاك     ) شـیب ترانشـه هـا   (عملیات سـاختمانی  محدوده مقطعی حاصله در طرفین 

 .تی خاك محل برسد یثبتشانه هاي میسر بایستی به شیب 

ح شود که از محور لوله به طرفین حداقل یک و نیم درصـد  سطح حریم اختصاصی بایستی چنان تسطی -7-8

 . شیب عرضی داشته باشد%) 5/1(

لوله در سطح باند عملیـات سـاختمانی لولـه باشـد پیمانکـار ابتـدا        هرگاه خط لوله احداثی دومین خط -7-9

ـ    ی از جـاده  سطح عـرض اضافه به حریم اختصاصی لوله موجود را تسطیح نموده و براي انجـام عملیـات اجرائ

  موظـف اســت کلیـه تـدابیر ایمنـی الزم را      در اینگونه موارد پیمانکـار . سرویس موجود استفاده خواهد نمود

  . خود را از روي  خط لوله موجود عبور ندهدسنگین ساختمانی به عمل آورد، و به هیچ عنوان ماشین آالت 

پـس از پایـان عملیـات مـی بایسـت جـاده        .می باشـد از این بابت پیمانکار مسئول هرگونه خسارات احتمالی 

  . سرویس  قبلی را مطابق مشخصات مربوط به آن بازسازي نماید

  هرگاه خط لوله احداثی دومین خط لوله در سطح حریم اختصاصی لوله باشد شـیب عرضـی بانـد آن     -7-10

واسـط حـریم    در حـد ) قدیم وجدید(به طرف خط لوله موجود خواهد بود بطوریکه شیب عرضی دو خط لوله 

  همـدیگر را تالقـی نمـوده و آبهـاي سـطحی را بـه طـرف        خارج از جـاده سـرویس در خـط لولـه      اختصاصی

 .خط القعر هدایت نماید

اختصاصی نمی بایست با خاکهاي حاصله از خاکبرداري بـه منظـور رعایـت شـیب طـولی و یـا       حریم  -7-11

مـی بایسـت بـه صـورت زمـین طبیعـی        گردند و به عبارت دیگر کـل مسـیر اختصاصـی   ) FILL(عرضی پر 
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١٧ 
  

)CUT ( و یا دج باشد.  

 جاده سرویس -8

خـارج بانـد فعـال و     در جهـت ) % 3(شیب عرضـی  متر با  5اصی به عرض معبري است در داخل حریم اختص

جغرافیـایی  شیب طولی متناسب با شیب مجاز حریم اختصاصی خط لوله در مجاورت خط لوله که به تناسـب  

کی از طرفین خط لوله واقع گردد ایـن معبـر در اثـر تـردد ماشـین آالت و تجهیـزات       محل ممکن است در ی

پـس از اتمـام پـروژه    بـه طوریکـه   . اجراي عملیات مختلف پروژه در سطح حریم اختصاصی فشرده شده است

در محلهائی که جنس زمین معبر مناسب نباشد و و پیمانکار موظف است معبر فوق را تسطیح مجدد نموده ، 

هـائی   از نـوع پودري و یا باتالقی باشد آن قسمت از معبر بایستی با مصالح مناسب ساخته شود و در محـل یا 

کانـال احـداث   کنـار  تالقی دارد سـطح آن بایسـتی سـنگ فـرش     رودخانه که معبر با آبراهه هاي فصلی و یا 

هـاي مناسـب هـدایت گـردد      اجراء گردد تا آبها به سمت دره یا محـل ) کالورت ( و یا مجراي بتونی گردیده 

  . انتقال گاز در چهار فصل بتواند در این معبر تردد نمایدلوله ماشین آالت خطوط  بطوریکه

به منظور استفاده از مصالح مناسـب در جـاده سـرویس و یـا احـداث مسـیر بصـورتی کـه عبـور از           -تبصره

/ ح و نحوه اجرا یا پـل در رودخانـه  مسیل از طریق جاده سرویس امکان پذیر باشد الزمست نوع مصال/ رودخانه

  .پیمان صورت پذیرداسناد مسیل مطابق نقشه ها و مدارك مندرج در 
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١٨ 
  

  

  فصل سوم 
  
  

   مصالح و اجناس  حمل و نقل و انبار کردن
  
  
  صفحه  عنوان   

  19  حمل و نقل   -1

  20  انبار کردن  -2
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 حمل و نقل  -1

، ماشین آالت و افراد مورد نیاز جهت دریافت بارگیري، حمـل، تخلیـه،   پیمانکار موظف است کلیه ابزار  -1-1

باشـد   نماینـده کارفرمـا  چیدن، انبار کردن، محافظت و استفاده از مصالح و اجناس را به نحوي که مورد تائید 

 . تهیه نماید

به نحـوي اسـتفاده    از ابزار و وسائل مورد لزوم ، تخلیه و پیمانکار می بایست در هنگام بارگیري، حمل  -1-2

 .نماید که به کیفیت فنی و عینی اجناس و مصالح هیچگونه صدمه اي وارد نگردد

اجناس و مصالح در هنگام حمل و نقل نبایستی انداخته شده و یا به موانعی برخورد نماید که موجـب    -1-3

ـ  ارتفـاع بـه    یـک  زار مناسـب از خسارت به آنها یا به عایق و بسته بندي آنها گردد، بلکه باید توسط وسائل و اب

به طور مثال براي بارگیري و تخلیه لوله ها باید از قالبهاي مخصوص که داراي یـک  . ارتفاع دیگر منتقل شوند

) مشابه آنچه که در نقشه نشـان داده شـده  (انحناي داخلی لوله باشد  مناسبصفحه فلزي خم شده با انحناي 

هاي مناسـب جهـت زیـر لولـه هـا و      ) زین(ا می بایست از چاکی استفاده گردد و همچنین براي حمل لوله ه

 . هاي الستیکی و یا چاکی براي بین لوله ها به تعداد مورد نیاز استفاده گردد بالشتک

  بایسـتی در محـل تمـاس آنهـا بـا لولـه       ، براي مهار کردن لوله ها روي تریلر با زنجیر یا سـیم بکسـل    -1-4

  . از وسائل پالستیکی و یا الستیکی استفاده شـود آن  به لوله و پوشش نیکیبه منظور جلوگیري از صدمات مکا

 .با فلز لوله مجاز نمی باشد، به طور کلی در عملیات مربوط به حمل و نقل، تماس فلز 

از لوله ها باید به نحوي مهار گردد کـه   (BUNDLE)اینچ هر دسته  8تر از لوله هاي با قطر کمبراي  -1-5

ار حداقل دو دسته یـا بیشـتر   و استقر) بدون امکان خارج شدن یک شاخه لوله ( ل هر دسته امکان حمل و نق

روي تریلر مقدور باشد و روي تریلر بصورتی مهار گردد که موجب سایش لوله ها به یکدیگر و خرابی پوشـش  

  . آنها در زمان حمل و نقل نگردد 
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٢٠ 
  

 انبار کردن  -2

ایـن  . مورد احتیاج و متناسب با اجناس مختلف پـروژه را احـداث نمایـد   پیمانکار موظف است انبارهاي  -2-1

حمـل و نگهـداري   شـروع  . قرار گیرد نماینده کارفرما انبارها بایستی قبل از حمل مصالح مورد بازدید و تائید 

یده دستورالعمل نگهداري اقالم پـروژه در انبـار سـرباز و سرپوشـ    . مصالح منوط به آماده بودن انبارها می باشد

  .باید قبالً به تائید نماینده کارفرما برسد

مین انبار لوله ها بایستی حتی االمکـان در مجـاورت راههـاي عمـومی بـوده و در مسیــر مسـیل یـا         ز -2-2

  . آبهــاي فصلی قرار نگرفته و باتالقی نباشد

شـته باشـد و   محل انتخاب شده بایستی تسطیح و کوبیده شود و شیبی در جهت شیب طبیعی زمین دا -2-3

  . در صورت پودري بودن زمین بایستی سطح آن شن ریزي و کوبیده شود

متري دو ردیف لوله با فاصـله الزم اسـتقرار   ) 30(لوله ها بایستی طوري قرار گیرند که در یک باند سی  -2-4

گرفتـه   متر جهت تردد ماشین آالت بارگیري، حمل و تخلیـه در نظـر  ) 10(یابد و طرفین آن عرضی برابر ده 

 . شود

  براي چیدن لوله ها بایستی قبالً در زمین تسطیح شده پشته سـازي بـا مقطـع ذوزنقـه اي شـکل کـه       -2-5

پنجـاه    و ارتفاع آن سانتیمتر )40(و قاعده کوچک آن چهل  سانتیمتر )120(قاعده بزرگ آن یکصد و بیست 

له هاي بدون پوشش از گونی پـر از ماسـه   روي پشته ایجاد شده براي لوو ساخته شود ، سانتیمتر باشد ) 50(

استفاده گردد و براي استقرار لوله هاي با پوشش در روي پشته گونی کاه و پوشش پالستیکی متناسب با نوع 

  .پوشش لوله قرار گیرد

ایـنچ دو   12اینچ سـه ردیف و براي لوله هاي به قطــر بیشـتر از    12تعداد پشته براي لوله هـا تا قطر  -2-6

  . فاصله بین پشته ها مطابق نمودارهاي ذیل خواهد بود. می باشدردیف 
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٢١ 
  

 

 تعداد و فاصله بین پشته ها براي لوله هاي به قطر

  اینچ 12بیش از 

 

  
 

  

 

 تعداد و فاصله بین پشته ها براي لوله هاي به قطر

 اینچ 12کمتر از 

 

 
ی لوله باید به طریقی قرار گیرند که محل درز تحت درزهاي طول، در موقع حمل و انبار نمودن لوله ها  -2-7

در هیچ حالتی درز طولی لوله نبایـد  . درجه با قائم تشکیل دهد 45حداقل تنش قرار گرفته و زاویه اي حدود 

 . در تماس با لوله مجاور باشد

مـی باشـد   تعداد ردیف لوله هائی که روي هم چیده می شود با توجه به قطر لوله مطابق جـدول ذیـل    -2-8

ابتدا و انتهاي ردیف لوله بایستی با وسیله چوبی مناسب جهـت تثبیـت لولـه هـا مهـار گـردد تـا از لغزیـدن         

 .احتمالی آنها جلوگیري گردد

 

40cm 

50cm 

50cm  

 
)120( cm 
  

50cm  
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قطر   ردیف

اسمی لوله 

  )اینچ(

تعداد 

  ردیف

قطر   ردیف

اسمی لوله 

  )اینچ(

تعداد 

  ردیف

قطر   ردیف

اسمی لوله 

  )اینچ(

تعداد 

  ردیف

1  6  12  7  24  4  13  56  3  

2  8  9  8  30  3        

3  10  7  9  36  3        

4  12  6  10  40  3        
5  16  5  11  42  3        

6  20  4  12  48  3        

 

براي انبار کردن اتصاالت و شیرآالت در فضاي باز مـی بایسـت آنهـا را بـا جعبـه هـاي مربوطــه روي         -2-9

 . تراورس چوبی قرار داده و به وسیله برزنت یا پالستیک پوشیده شود

، بایستی در انبارهاي محصور و  پروژه که قابل پوشاندن در مقابل نفوذ آب و باران نباشدسایر اجناس  -2-10

 .پوشیده انبار گردند  سر

غیرقابل استفــاده تشـخیص   کارفرما اجناسـی که در زمـان اجــراي پروژه بر اسـاس نظر نماینـده   -2-11

 . وندداده می شود در یک انبار مازاد نگهداري ش

و بازرسـی و   رؤیـت لیه اجناس بایستی با روشهاي مناسب انبارداري انبار شده به طـوري کـه قابـل    ک -2-12

پیمانکار موظف است همواره اطالعات روزمره از اجناس انبار شده تحت کنترل خود را همـراه  . شمارش باشند

این آمار و مـدارك  . اختیار داشته باشد با تاریخ و آمار و محلی که اجناس جهت استفاده خارج یا وارد شده در

  . در دسترس قرار گیرند کارفرمادرخواست نماینده باید کامالً واضح بوده و در صورت 
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٢٣ 
  

نگهـداري  مطابق دستورالعمل سـازنده  نوارهاي عایقی بایستی در محل مناسب و خشک و سرپوشیده  -2-13

آالت دیگـري بـر روي آنهـا     یرند و هیچگونه ابـزار متر از سطح زمین قرار گ 5/1شوند به گونه اي که حداکثر 

  .قرار داده نشود

نحوه نگهداري و انبار کردن کاالها می بایستی مطابق دستورالعمل سـازنده کـاال و در مـوارد ذیـربط      -2-14

درجـه حـرارت محـل ،    : ( کاالي مربوطه ا نجام پذیرد از قبیـل  ) M S D S(مطابق با برگه اطالعات ایمنی 

  ) ...ي و شرایط نگهداري کاال شرایط جو

  در زیر لوله هاي پوشش داده شده باید گونی مناسب و یا پشته خـاك بـدون سـنگ قـرار داده شـود       -2-15

  .از سطح زمین باالتر قرار داده شوند و نباید روي آنها راه رفتبه نحوي که 

 توسط پیمانکـار حفـظ  روي شیر در محل خود در پوش طرفین شیرها باید تا زمان استفاده در پروژه  -2-16

  .گردد

مـی باشـند   ا که داراي لبـه ماشـین کـاري شـده     نگهداري و انبارکردن شیر آالت ، اتصاالت و فلنج ه -2-17

نگهـداري ایـن گونـه    . بایستی به گونه اي باشد که هیچگونه تماسی با زمین و یا سایر مصـالح نداشـته باشـد   

  .اشد و از تماس با سطح زمین جلوگیري بعمل آیدمصالح بایستی در محل سرپوشیده و مناسب ب

  .ضمناً لبه هاي ماشین کاري شده می بایستی با پالستیک و یا تخته سه الیی محافظت گردد

انبار نمودن و نگهداري بشکه هاي روغن ، گریس ، متانول و مواد شیمیایی براساس ضـوابط مـنعکس    -2-18

  .در شرایط خصوصی خواهد بود 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

M S D S = Material Safety Data Sheet  
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٢٦ 
  

  

  

  چهارمفصل 
  
  
  
  

  حفر کانال 
  
  
  صفحه  عنوان   

  26  حفر کانال   -1
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  حفر کانال -1

  . ن آالت مورد نیاز حفاري را در اختیار داشته باشدپیمانکار موظف است کلیه ماشی -1

که قبالً در نظر گرفته شده حریم اختصاصی پیمانکار می بایست محور خط لوله را در آن قسمت از عرض  -2

نماینـده کارفرمـا   نقطه شروع عملیات حفاري بـه پیشـنهاد پیمانکـار و تائیـد     . احیاء نموده و گچ ریزي نماید

  .تعیین خواهد شد

  مـی گـذرد کانــال    ) اريــــ با ماشین آالت حفـ(اري ــابل حفـــقسمتی از مسیر که از زمینهــاي غیرق -3

در مناطقی که نوع زمین سنگی بوده و قابل حفاري با چکـش  . حفر گردد) پیکور (می بایست با چکش بادي 

ایمنـی و   و با رعایت کلیه نکـات جار عملیات حفر کانال با انف نماینده کارفرمانمی باشد با تائید ) پیکور (بادي 

  . انجام خواهد شدالزم  امنیتی

سانتیمتر و حـداقل عمـق   ) 40(برابر قطر لوله به عالوه چهل در حالت کلی و عمومی حداقل عرض کانال  -4

 .کانال در زمینهاي مختلف به شرح ذیل می باشد

 انتیمترس) 140(در زمینهاي زراعی قطر لوله به عالوه یکصد و چهل  -الف

 سانتیمتر ) 110(زمینهاي بایر قطر لوله به عالوه یکصد و ده  -ب  

 سانتیمتر ) 80(قطر لوله به عالوه هشتاد  سنگی زمینهاي کوهستانی -ج 

بـا تائیـد کارفرمـا    میزان حفاري بیشتري را ایجاب نماید در برخی مناطق نیاز به چنانچه عملیات لوله گذاري 

  اد کانـال در محـل تقـاطع هـا از قبیـل جـاده هـا،        ـــ بدیهی اسـت ابع . آن می باشدپیمانکار موظف به انجام 

  . و غیره طبق نقشه هاي ارائه شده خواهد بود، کانالهاي آب ، لوله هاي آب ، گاز ، نفت رودخانه ها، راه آهن 

ساخته شده  و روي بالشتک هايکانال بایستی چنان حفر گردد که همواره امکان استقرار لـولـه در وسط  -5

  .گردد میسر باشدوارد  بدون آن که تنشی به لولـهاز خاك نرم در بستر کانال 

عبـور  ا زمین هایی که سطح آب زیرزمینی در آنهـا باالسـت   ی وبا تالقی  يهرگاه مسیر خط لوله از زمینها -6

. گـذاري شـروع گـردد    حفر کانال در این زمینها بایستی به نحوي انجام گیرد که پس از آن عملیات لوله. کند
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  در اینگونه موارد همواره می بایسـت کلیـه وسـائل و لـوازم نگهـداري دیوارهـاي کانـال از قبیـل بسـت هـا،           

  . و غیره آماده بوده که در زمان احتیاج از آنها استفاده گرددو پمپ هاي لجن کش و آب حائل ها، کفراژ 

رزمینی از پمـپ هـاي مکنـده اسـتفاده نمایـد      صورتی که پیمانکار بخواهد جهت کاهش سطح آب هاي زی در

متري جـاده سـرویس و نیـز محلـی کـه بـه زمینهـاي         50الزمست آب هاي تخلیه شده را حداقل در فاصله 

  .کشاورزي لطمه اي وارد نشود انتقال دهد

  شهرها بـه موانـع زیرزمینـی برخـورد نمایـد مـی بایسـت عملیـات حفـر          ریم ال در حــچنانچه مسیر کان -7

تأسیسـات زیرزمینـی انجـام    و شناسائی عمـق دفـن   جهت تعیین مسیر به صورت دستی هاي آزمایشی چاله 

  . گیرد تا در ضمن عملیات حفاري کانال خساراتی به تأسیسات وارد نگردد

  هرگاه ضمن حفر کانال به موانع غیرقابل عبور برخورد شود پیمانکار موظف به حفر چالـه هـاي آزمایشـی     -8

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

کانال جداره و کف آن می بایست پرداخت گردد، به طوري که عاري از هرگونه سنگ، کلـوخ،   حفرپس از  -9

  . ریشۀ درختان یا هر گونه شیئی زائد باشد

خاکی، جاده هاي خاکی، فاضالبها و و در تقاطع هائی نظیر آبروها، جویبارها، مسیل ها، کانال هاي بتنی  -10

و  قـرارداد باشـد  در غیره ابعاد و وضعیت کانال می بایست مطابق نقشه هاي تیپ و یا استانداردهاي ذکر شده 

  .پس از عبور لوله تقاطع هاي مذکور به صورت اولیه خود برگردد

بایست به حـدي باشـد کـه لولـۀ      در محل تقاطع لوله گاز با لوله هاي زیرزمینی، عمق کانال احداثی می -11

متـر   9/0نبایـد کمتـر از   عبور نماید این فاصله  مطابق با نقشه هاي پیمانگاز از زیر لولۀ موجود با فاصله اي 

قرار گرفتـه باشـد   قطر لوله جدید به عالوه سانتی متر  180بیش از در مواردي که لولۀ موجود در عمق  .باشد

 نماینـده در هر حـال چنانچـه   . ولۀ گاز از روي لولۀ موجود امکان پذیر می باشدعبور ل نماینده کارفرمابا تائید 

ملـزم بـه   مطابق مفاد پیمان در این تقاطع را بنماید پیمانکار فوالدي  درخواست غالف گذاري بتنی یاکارفرما 

  . اجراي آن خواهد بود

شـرایط  رافیک بایسـتی متناسـب بـا    در تقاطع کانال با هر نوع مسیر به منظور عدم قطع جریان آبها و ت -12
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گذرگاه موقت به هر نحوي که جریـان آب و عبـور و   ، بعد از اخذ مجوز از سازمان ذیربط معمول در آن مسیر 

  . مرور را به طور ایمن امکان پذیر سازد تعبیه گردد

خطـر چراغهـاي   به منظور حفظ امنیت عابران در موقع حفر کانال از کلیۀ عالئم راهنمایی مانند عالئـم   -13

می گردد کانال  تعیینکارفرما ایندة ـــد که توسط نمـــدر مناطق پر رفت و آم. راهنما و غیره استفاده گردد

اجـراي  . حفر شده در ساعات شبانه روز بایستی توسط حصارهاي مناسب و چراغهاي راهنمائی حفاظت گـردد 

  .کن انجام شود کار این تقاطع ها بایستی در اسرع وقت و در حداقل زمان مم

  . نگهداري کانال حفاري شده تا زمان استقرار لوله و خاکریزي روي آن به عهدة پیمانکار می باشد  -14

 تائیـد نماینـده کارفرمـا   کانال بایستی در زمین طبیعی حفر گردد و چنانچه بـه درخواسـت پیمانکـار و     -15

  ایجاد شـده باشـد بـه هـیچ عنـوان کانـال        با احداث دیوار حائل و خاکریزي حریم اختصاصیبخشی از عرض 

حـریم  حفر گردد بلکه کانال در بخشی از عـرض   حریم اختصاصیلوله گذاري نبایستی در این بخش از عرض 

  .حفر خواهد شد که زمین طبیعی باشد اختصاصی

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

  حداقل پنج متر : طول 

  سه برابر قطر لوله  حداقل: عرض 

  در حال نصب  متر زیر لوله 7/0حداقل : عمق 
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  فصل پنجم  
  
  
  
  

  ریسه کردن و خم کاري لوله ها 
  
  
  صفحه  عنوان   

  30  ریسه کردن   -1

  31  خم کاري  -2
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 ریسه کردن -1

ار کانـال بـا حفـظ    منظور از ریسه کردن عبارت است از چیدن شاخه هاي لوله در طـول مسـیر در کنـ    -1-1

مشـخص گردیـده    (R&P)با توجه به ضخامتی که در نقشـه هـاي   ) حداقل یک متر ( فاصله مناسبی از آن 

 .و حفر کانال انجام خواهد گردید)  R.O.W(حریم اختصاصی ریسه کردن لوله ها پس از تسطیح . است 

ام بندهاي ذیل اقدام و تائیدیـه آن  قبل از شروع ریسه کردن لوله ها نسبت به انجپیمانکار موظف است  -1-2

  .را جهت انجام عملیات ریسه از نماینده کارفرما دریافت نماید

ارائه جدول مربوط به ریسه کردن لوله ها که در آن طول هر قطعه به تفکیک ضـخامت و گریـد و نـوع     –الف 

  .ده باشدمشخص گردی)  R&P ( مطابق با نقشه هاي مسیر(پوشش لوله و کیلومتر محل ریسه ، 

بایسـتی مطـابق فصـل    ساخت بالشتک از خاك نرم یا سرند شده در کنار و در طول کانال حفـاري شـده    -ب

در هر صورت فاصله سطح زمین تا زیر لوله پس از استقرار لولـه بـر روي بالشـتک    . انجام گردد  5-2سوم بند 

  مناسـب و گـونی بـه عنـوان بالشـتک       سانتی متر باشد و یا اینکه با چوب هاي چهار تـراش  30کمتر از  نباید

  . لوله ها استفاده گردد 

  طول لوله هائی که پیمانکار می تواند ریسه نماید با توجه به برنامۀ زمانبندي و امکانـات اجرائـی بسـته     -1-3

در هر حـال  . تعیین شده است ههاي مربوط به اینکه لوله با عایق کارگاهی یا بدون عایق باشد در دستورالعمل

 .کیلومتر تجاوز نماید  15صله بین ریسه کردن لوله ها و گروه جوشکاري نباید از فا

تا زمان جوشکاري بر روي بالشتک هاي تعبیه شده ثابـت بمانـد    لوله ها بایستی به طریقی ریسه گردد  -1-4

همچنـین در  ورودي ها به حریم را نبسته و مانع عبور و مرور اشخاص پیاده و یا ترافیـک موتـوري نباشـد،    تا 

 .مشخص می کنند می بایست محل عبور باز نگهداشته شود کارفرما نماینده که محلهائی

هاي مربوط به این قسمت در محل مناسبی در مجاورت محل مصـرف نگهـداري خواهـد     بدیهی است که لوله

  .شد
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  خم کاري -2

الت و نیـروي انسـانی متخصـص    پیمانکار موظف است کلیۀ ابزار، وسائل اندازه گیري دقیـق، ماشـین آ   -2-1

که قادر بـه انجـام صـحیح کـار باشـد در اختیـار        نماینده کارفرماتائید طبق  رمورد نیاز خم کاري لوله ها را ب

  . داشته باشد

افقی و عمودي با انحناي ضمن رعایت نقشه استاندارد مربوطه لوله ها بایستی به ترتیبی خم گردند که  -2-2

در خطوط لوله ) در صفحۀ قائم(مطابقت داشته و کلیۀ خمهاي محدب و مقعر ردیده که نقشه برداري گکانال 

به کف کانال  یکنواختبایستی آنچنان باشد که لوله کامالً در وسط و در کف کانال خوابیده و وزن آن به طور 

 . وارد شود به عالوه رعایت عمق معین خاکریز روي لوله ها الزامی می باشد

کاهش قطر و یـا  داً باید به طور سرد، یکنواخت و بدون کشیدگی و چروك خوردگی و یا خم کاري موک -2-3

کلیۀ خمهـا مـی بایسـت بـا بزرگتـرین      . انجام شودو مطابق زاویه مندرج در نقشه بیضوي شدن سطح مقطع 

سـاخت خـم بـه    . متري سر لوله مجاز نمـی باشـد   2شعاع ممکن انجام گرفته و هیچ خمی در فاصلۀ کمتر از 

کـه  )  R=5Dحـداقل  (در صورت ضرورت از خم کارخانه اي  ومجاز نمی باشد  (MITER)بر فارسی  وشر

  . است استفاده گردد درج شده ي پمان در نقشه ها

در صورتیکه لوله هاي تحویلی به پیمانکار داراي پوشش عایق شده در کارخانۀ سازندة لوله باشد جهـت   -2-4

  .که آسیبی به پوشش لوله وارد نگردد ت و روشهاي مناسب استفاده گردداز ماشین آال یستیخم کاري آنها با

مـی باشـد    هر طول معادل قطر لوله ءدرجه به ازا 5/1حداکثر درجۀ خمش لوله ها  2-3با توجه به بند  -2-5

 5/97لوله ها در مقطع عرضی در مرکـز خمـش نبایسـتی از    قطر داخلی پس از اتمام خم کاري حداقل  ضمناً

از  نـد که با مشخصات مذکور تهیـه گردیـده بـه راحتـی بتوا     صفحه اندازهو  داخلی لوله کمتر باشد قطر درصد

  . داخل لولۀ خم شده عبور نماید

خم کاري لوله ها می بایست به گونه اي انجام گیرد که درز طولی آنها در محـور خنثـاي خمـش لولـه      -2-6

  باشد در هر صـورت فاصـلۀ بـین درز طـولی دو لولـۀ مجـاور       درجه با آن اختالف داشته  15بوده و یا حداکثر 
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  ).فصل جوشکاريمفاد طبق (برابر ضخامت لوله باشد  10در موقع جوشکاري نباید کمتر از 

  

  ایجاد هرگونه خم روي لوله هائیکـه در غـالف بتنـی یـا فلـزي در تقـاطع هـا قـرار مـی گیرنـد مجـاز             -2-7

 .نمی باشد

الف مشخصات مشروحه فوق خم گردیده اند و غیرقابل مصـرف تشـخیص داده   قسمتی از لوله که بر خ -2-8

  . شده بایستی تعویض گردد
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  فصل ششم
  

  جوشکاري  
  
  صفحه  عنوان  

  34  کلیات   -1

  35  جوشکاران و کاربران و ارزیابی آنها   -2

  36  الکترودها و وایرهاي جوشکاري   -3

  37  آماده نمودن سر لوله ها براي جوشکاري   -4

  38  پخ زدن سرلوله   -5

  38  جفت کردن لوله ها براي جوشکاري   -6

  39  روش جوشکاري   -7

  42  جوشکاري فلنج ها و اتصاالت   -8

  43  تعمیر جوشها   -9

  DOUBLE JOINT(  43(دوبله کردن لوله ها   -10
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 کلیات -1

وشکاري لوله هـا و اتصـاالت ،   مشخصات جوشکاري منعکس در این بخش شامل روشهاي جوشکاري ، عملیات ج

  .ابزار و دستگاهها ، اجناس جوشکاري و نیروي انسانی متخصص می باشد

براسـاس   (WPS)کلیه جوشکاري لوله ها و اتصاالت ، شیرها و اتصاالت نهـایی طبـق روشـهاي مخصـوص     -1-1

  نماینـده کارفرمـا    ، توسط پیمانکار ارائه و بـه تائیـد مقـدماتی    API 1104و ASME B 31.8 هاي  استاندارد

عـالم  نماینده کارفرمـا ا ، توسط ) پشتیبانی کننده( PQRمی رسد تائید نهایی روش مذکور پس از انجام آزمایش 

  .می گردد

، تصـویب مجـدد روش    (VARIABLE) اساسـی آن   براي تغییرات بعدي در روش جوشـکاري یـا هـر متغیـر    

باشـد،   (ESSENTIAL VARIABLES)وري در صـورتیکه ایـن تغییـر در متغیرهـاي ضـر     . الزامـی اسـت   

  .جدید خواهد بود  PQRتصویب مجدد روش نیازمند انجام آزمایش 

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

در ایـن مشخصـات و نتـایج آزمایشـات     اطالعات مربوط به جوشکاري ، رادیوگرافی ، روش جوشـکاري مشـروحه   

PQR  ) بدیهی است معرفی بازرسان فنی کارفرمـا   .دسترسی داشته باشد ) که در کارگاه بایستی نگهداري شوند

  .پیشاپیش توسط مجریان به دستگاه نظارت صورت می گیرد

  بـــــا اســـــتفاده از الکتـــــرود پوشـــــش دار)  SMAWفرآینـــــد ( جوشـــــکاري بـــــا دســـــت  -1-3

 (SHIELDED ELECTRODE)         یـا جـوش بـا دسـتگاه اتوماتیـک یـا نیمـه اتوماتیـک)  GMAW   یـا

FCAW ( و استفاده از سیم جوش(WIRE) سیم جوش توپر  یا(FLUX CORE )  انجام می شود.  

کامـل روش توسـط پیمانکـار و تائیـد نماینـده      جزئیات روشهاي جوشکاري منوط به ارائه سایر استفاده از  -1-4

  .کارفرما می باشد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


100(1)-PL-C-IGS                                  ١٩١٣مھر                                             شركت ملي گاز -جلد دوم پیمان 
 

  
  
٣٦ 
  

ــرلوله     -1-5 ــده س ــزان کنن ــارجی می ــا خ ــی ی ــاي داخل ــره ه ــایش ، گی ــوازم آزم ــکاري ، ل ــتگاههاي جوش   دس

 (LINE – UP CLAMPS) ،    دسـتگاههاي بـرش(CUTTING )    و پـخ زدن لولـه(BEVELING)  و

  .نگهداري شوندمناسب بوده و در وضعیت کارفرما دیگر دستگاهها باید از نوع مورد تائید نماینده 

زان کننده سر لوله باید طوري باشند که پارگی ، خراش یا فرورفتگی در سـطح داخلـی یـا خـارجی     گیره هاي می

  .نگردد بدنه لوله لوله ایجاد نکرده و یا اینکه موجب تراشیدن 

 (BUTT WELD)می توان بـا روش سـرازیر یـا سـرباال بـه صـورت       اینچ و بیشتر را  2لوله هاي با قطر  -1-6

از نـوع  ... اینچ و کمتر توصیه می گـردد کـه اتصـاالت ، زانـو ، سـه راه ، تبـدیل و       5/1براي قطرهاي . جوش داد 

SOCKET  بوده و با روشFILLET WELD   جوش شوند.  

برفی ، بارانی و در هنگام وزش بـاد شـدید جوشـکاري مجـاز      درجه سانتی گراد، در هواي 5دماي کمتر از  -1-7

  .رسیده باشدکارفرما که به تائید نماینده نند چادر مخصوص جوش کار مانمی باشد ، مگر با ایجاد شرایط مناسب 

  .قبل از تائید نهایی روش جوشکاري ، شروع عملیات اجرایی جوشکاري مجاز نمی باشد -1-8

  جوشکاران و کاربران و ارزیابی آنها  -2

  در آزمـایش جوشـکاري    بایسـتی مشغول کـار شـوند   کلیه جوشکاران یا کاربرانی که در نظر است در پروژه  -2-1

ارائـه  مورد ارزیابی قرار گرفته و پـس از تائیـد و   توسط مراجع ذیصالح  API 1104یا کاربري براساس استاندارد 

بدیهی است صدور کارت از طریق مراجـع مـورد تائیـد کارفرمـا      .جوشکاري در پروژه خواهد داشت مجوز  ،کارت 

  .صورت می پذیرد

و پـیش نـویس   به هزینه و توسـط پیمانکـار تهیـه    مخرب آزمایش از جمله آزمایشات لوازم و تجهیزات مورد نیاز 

  .انجام خواهد گرفت 

عالمت گذاري جوشها بایستی با گچ یا رنگ مخصوص انجـام شـده و هـر جوشـکار بایـد شـماره اي را کـه         -2-2

نجام شـده در ربـع بـاالي    هنگام آزمایش براي او تعیین شده است ، مجاور قسمتی از جوش که به وسیله خود او ا

  .استفاده از سمبه هاي فوالدي مجاز نمی باشد در این راستا  .لوله یادداشت کند 
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. جوشکار به هر دلیل کار را ترك کند، شماره او نبایستی توسط جوشکار دیگـري مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد     اگر 

مجـدداً در   جهت برگشت بـه کـار    است جوشکاري به هر دلیل بیشتر از شش ماه جوشکاري ننماید، الزمچنانچه 

  .و در صورت قبولی ، شماره جدیدي به او داده خواهد شد موده آزمایش شرکت ن

براي روشهاي جوشکاري با دستگاههاي جوش اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک الزم است کاربران این دستگاهها مـورد  

. سـتگاههاي جوشـکاري را دریافـت نماینـد    ارزیابی قرار گرفته و در صورت موفقیت کـارت مخصـوص کـاربري د   

مورد ارزیـابی  براي شروع به کار با این دستگاهها کار ننماید ، بایستی یکسال چنانچه به هر دلیل کاربري به مدت 

همچنین کلیه موارد فوق براي جوشکاران یـا کـاربرانی کـه در پـروژه هـایی بـا شـرایط مشـابه          .مجدد قرار گیرد

  .ابل اعمال می باشدمشغول بکار می گردند ق

نماینـده  بـه تائیـد    (WPS)صحت روش یا روشهاي جوشـکاري   دقبل از آزمایش جوشکاران یا کاربران بای -2-3

  .رسیده باشند کارفرما 

بـه صـورت عینـی ،    کارفرما انجام شده و نتیجه آن به تشخیص نماینده مربوطه  WPSجوشکار براساس آزمایش 

  .تعیین خواهد شد API 1104 تانداردتخریبی یا پرتو نگاري مطابق اس

در روش ایجـاد   (ESSENTIAL VARIABLES)اساسی که تغییري تحت عنوان متغیرهاي  مادامی -2-4

نشده است ، نیاز به تجدید آزمون جوشکاران یـا کـاربران نمـی باشـد در صـورت انجـام تغییـر اساسـی در روش         

  .ی قرار خواهند گرفتجوشکاري ، جوشکاران یا کاربران مجدداً مورد ارزیاب

بـراي آزمایشـات تخریبـی براسـاس اسـتاندارد       ( COUPONS)محل برش و تعداد قطعـات مـورد نیـاز     -2-5

 (API 1104).مربوطه تعیین و توسط پیمانکار بریده خواهد شد 

، جوشکاران و کاربران فقط می توانند در حدي که براساس روش مورد تایید مجاز تشخیص داده شـده انـد    -2-6

  .فعالیت نمایند 

  جوشکاري براي انجام آزمون جوشـکاران و محـدوده پـذیرش را اسـتاندارد     هاي (POSITION) موقعیت -2-7

API 1104 تعیین می نماید.   

  الکترودها و سیم جوش هاي جوشکاري  -3
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ي بـرا ( یـا وایـر   ) بـراي روش جوشـکاري دسـتی    ( بایستی نوع الکتـرود   (WPS)در هر روش جوشکاري  -3-1

  .مشخص گردد ) جوشکاري اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

مقاومت داراي تنش  (UTS)فلز جوش نهایی باید بنحوي انتخاب گردد که مقاومت سیم جوش الکترود یا  -3-2

  .لوله مصرفی به دست آید مقاومت نهائی اسمی باالتر یا حداقل مساوي نهائی 

  وص جوشــــکاري لولــــه بــــا انــــدیسدر روش جوشــــکاري دســــتی بایســــتی از الکترودهــــاي مخصــــ

 P1 (AWS- EXX10 P1)  استفاده شود.  

انتخاب قطر الکترود در هر مورد به خصوص بستگی به قطر لوله و ضخامت جداره آن دارد که مـی تـوان از    -3-3

الکترودهاي با قطر 
32
و  3

8
و 1

32
و یا 5

16
  .اینچ به تناسب استفاده نمود  3

نگهـداري شـوند   و غیر قابل نفـوذ رطوبـت   در بسته سالم الکترودها تا زمان استفاده بایستی در قوطی هاي اصلی 

الکترودها بایستی منحصراً بر طبق توصیه هاي سازنده انبار و نگهداري گردند و پس از آنکه از قوطی هـاي اصـلی   

ند بایستی از رطوبت و صدمه به پوشش آنها جلوگیري گردیده و در صـورت نیـاز در گـرمکن نگهـداري     خارج شد

  .الکترودهایی که صدمه دیده اند مردود شناخته شده و بایستی از کارگاه بیرون برده شوند. شوند 

هـاي   توصـیه  و اندارداست براساس اتوماتیک ونیمه اتوماتیک روشهاي در مصرفی گاز و سیم جوش  قطر انتخاب -3-4

 (WPS). هاي جوشکاري تائید شده  شود و روش ههاي جوش اتوماتیک انجام میسازنده دستگا

  آماده نمودن سرلوله ها براي جوشکاري  -4

لوله ها باید قبل از جوشکاري مورد بازرسی قـرار گرفتـه و عیـوبی کـه ممکـن اسـت بـه        وضعیت سر کلیه  -4-1

هر شاخه قبـل   (LANDS)و لبه هاي  (BEVELS)کلیه پخ ها . حیح گردد ند تصزکیفیت جوشکاري صدمه ب

  .تمیز گردند تا موجب اختالل در امر جوشکاري نشوند از ردیف کردن آن باید از اجسام خارجی

و یا سوهانکاري دستی انجـام شـده و کلیـه    دستی یا برقی ، سنگ جت روش تمیز کاري می تواند با کمک برس 

  .حد براق شدن فلز تمیز گردند پخ ها و لبه ها تا 
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چنانچه سر لوله به اندازه اي صدمه دیده است که جوشکاري رضایتبخشـی روي آن امکـان پـذیر نباشـد ،      -4-2

بایستی سر لوله را با دستگاه مخصوص برش بریده و پخ زده شود تا سر لوله مناسبی بـراي جوشـکاري بـه وجـود     

  .آید 

نوشـده شـده از کارگـاه خـارج      "مـردود  "ید به طور واضح با رنگ قرمـز کلمـه   بر روي کلیه اقالم مردود با -4-3

  باید به نحوئی عالمت گذار گـردد کـه امکـان برگشـت و اسـتفاده مجـدد        .گردیده و در محل مناسبی انبار شوند 

  .به هیچ وجه موثر نگردد 

  پخ زدن سر لوله  -5

  کلیـه  . و بـدون کمـک دسـتگاه مجـاز نمـی باشـد        برش و پخ زدن لوله ها با مشعل اکسی استیلن دسـتی  -5-1

  هـــاي کارگـــاهی را مـــی تـــوان بـــا اســـتفاده از هـــر یـــک از ماشـــین هـــاي پـــخ زنــــی           پـــخ  

 (PIPE COLD CUTTER , FACING , BEVELLING MACHINE)  انجام داد.  

  الزامـی   (WPS)مطابقت پخ آماده شده در محل کـار بـا شـما تیـک پـخ نشـان داده شـده در روش جوشـکاري         

با مشعل اکسی استیلن استفاده شود پخ بایستی با اسـتفاده    BEVELLINGدر صورتیکه از دستگاه . می باشد

  .برقی تا حد براق شدن فلز پرداخت شوند  سنگ جت، سوهان یا سمباده

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

ب به لب شوند مشخصات پـخ آنهـا بایسـتی مطـابق پـخ نشـان داده شـده در روش        لوله هایی که بایستی جوش ل

  .لب به لب باشد  (WPS)جوشکاري

  جفت کردن لوله ها براي جوشکاري  -6

اینچ می توان از گیره یا بستهاي داخلی یا خارجی اسـتفاده نمـود و    16براي جفت کردن لوله هاي تا قطر  -6-1

ی بایستی از گیره هاي از نوع هیـدرولیکی و یـا پنومـاتیکی باشـد یـا بسـتهاي       اینچ و بیشتر م 20براي قطرهاي 

اینچ و بزرگتر مـی بایسـت از نـوع هیـدرولیکی و یـا       20گیره هاي داخلی براي لوله هاي . (داخلی استفاده شود 

  .پنوماتیکی باشد 
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ما از گیره خارجی می تـوان اسـتفاده   در مواردیکه استفاده از گیره داخلی امکان پذیر نباشد با تائید نماینده کارفر

  .کرد 

پـاس اول مـی تـوان    %  70پاس اول و گیره هـاي خـارجی را پـس از    %  100گیره هاي داخلی را پس از تکمیل 

گیـره هـاي   . این میزان جوش باید به طور مساوي در محیط لوله در ربع هاي روبرو تقسیم شـده باشـد   . برداشت

  . طریقی مورد اسـتفاده بایـد قـرار گیرنـد کـه انحـراف را بـه حـداقل برسـانند          میزان کننده داخلی یا خارجی به 

  که براي از بین بردن انحراف، عملیات چکش کاري الزم باشد بایستی از چکش برنجـی اسـتفاده شـده     در صورتی

  .که موجب فرورفتگی یا خراش در سطح لوله نشود  به طوري

د که انتهاي جوشهاي طولی آنها با یکدیگر هم راسـتا نبـوده و حـداقل    لوله ها باید به طریقی قرار داده شون -6-2

  جوشـهاي طـولی بایسـتی    . برابر ضخامت جداره لوله نسبت به یکدیگر خارج از راستا باشـند   10فاصله اي معادل 

  هـر گـاه ضـخامت دو لولـه اي کـه بـه یکـدیگر جـوش         . قرار گیرند  2و  10در باالي لوله و بین حالت ساعتهاي 

  .ی شوند متفاوت باشد فاصله بین جوشهاي طولی دو لوله بایستی حداقل ده برابر ضخامت لوله ضخیم تر باشدم

براي تسهیل و ایمنی جوشکاري ، لوله ها بایستی در ارتفاع مناسبی از زمین بر روي پایه هایی بـا تعـداد و    -6-3

ی باشد طول پایه ها باید چنان باشد کـه از ریـزش   چنانچه استقرار لوله روي کانال الزام. طول مناسب قرار گیرند 

کانال جلوگیري نماید این پایه ها باید داراي بالشتک نرم باشند تا از هر گونه صدمه بر عایق لولـه هـا جلـوگیري    

  .نمایند 

تنظیم درز محل جوش لوله ها قبل از جوشکاري باید به طریقی باشد که از آسیب به سر لوله ها جلوگیري  -6-4

  .عمل آیدب

داخل کلیه لوله ها قبل از جفت شدن بـراي جوشـکاري مـی بایسـت بـا روش مناسـب از خـاك و اجسـام          -6-5

  .خارجی دیگر تمیز شود 

  .مجاز نمی باشد  (TACK WELDS)استفاده از خال جوش  -6-6

بـراي جـوش،   سنگ زدن پخ اصلی سر لوله مجاز نمی باشد مگر در مورد برش و پخ زدن کارگاهی سر لوله  -6-7

در صورتیکه لولـه سـوزانیده شـده و یـا شـیار افتـاده       . باید دقت نمود که در اثر سنگ زدن سوختگی ایجاد نشود 
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باشد و یا وسایل مکانیکی روي آن خراش به وجود آورده باشند می توان لوله را سـنگ سـنباده زده تـا بـا سـطح      

ی مشخصات مورد نیاز در مورد حداقل ضـخامت لولـه   مجاور یکنواخت گردد ، به شرط آنکه پس از اتمام سنگ زن

  .مراعات شود 

  

  روش جوشکاري  -7

  سـانتی متـر از    5درجه سانتی گراد باشـد، بایسـتی   5درصورتیکه در زمان جوشکاري دماي محیط کمتر از -7-1

کـه دمـاي آن    هر دو سر لوله و یا اتصاالتی که باید جوش داده شوند با وسیله مناسبی حرارت داده شده به طوري

  .قسمت از لوله به قرار ذیل باشد

  درجه سانتی گراد 50اینچ  275/0لوله با ضخامت جداره تا  –الف 

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

د درجـه سـانتی گـرا    100به باال صرفنظر از دماي محیط بیش گـرم تـا دمـاي      X60براي لوله هاي با گرید -ج

  . و باالتر به تناسب ضخامت لوله محاسبه و رعایت گردد   X60الزامی است و دماي بین پاس ها براي لوله 

ایـن  ) مـادون قرمـز  ( باید براي اندازه گیري درجه حرارت از دماسنج مناسب کنترل از راه دور استفاده گـردد   -د

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

  پاس اول  -7-2

باشد پـاس اول بایسـتی توسـط دو جوشـکار و یـا بیشـتر       ) میلی متر 250( اینچ  10اگر قطر اسمی لوله بیش از 

  .متناسب با قطر لوله طبق روش تائید شده صورت گیرد

اد تـنش هـاي   موقعیت جوشکاران و دستگاههاي جوشکاري باید به طریقی باشد کـه تـا سـر حـد امکـان از ایجـ      

آن برداشـته شـود    (SLAG)پاس اول باید کامالً با دستگاه سنگ تمیز شده و سـرباره  . حرارتی جلوگیري نماید 

بدون اینکه از نفوذ پاس اول کم شود و در نقاطی که الکترودها عوض می شـوند کـه در آن نیـز بایـد سـنگ زده      

  .شوند 

  پاس دوم  -7-3
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بایستی تا سـرحد  . اس اول و تحت همان شرایط بر طبق روش اجرا خواهد شدپاس دوم مستقیماً بعد از تکمیل پ

ــا     ــداکثر ت ــاس دوم ح ــه پ ــود ک ــش ش ــان کوش ــرد    5-10امک ــام گی ــاس اول انج ــل پ ــس از تکمی ــه پ   . دقیق

  .در غیر این صورت بریدن و جوشکاري مجدد لوله می باشد

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

کلیه پاسهاي جوش تکمیل شده بایستی کامالً با سطح پخ لوله ممزوج شده و قبل از اینکه پاس نهایی اجرا شـود  

کپ یا گرده جوش بایستی از نظر شکل محدب بوده و درهـیچ نقطـه اي   . بایستی اطراف جوش کامالً تمیز گردد 

باشد که حداقل یـک میلـی متـر پهـن تـر از پـخ        عرض پاس نهایی باید چنان. نباید پایین تر از سطح لوله باشد 

میلی متر یا  5/1موجود در هر طرف جوش بوده و ارتفاع آن نباید کمتر از 
16
اینچ بـاالتر از سـطح لولـه مجـاور      1

  .باشد

. ماشین هاي جوشکاري باید با شدت جریانی که در روش جوشکاري مشخص شده است به کار گرفته شـود  -7-5

  .گیري شدت جریان بایستی همواره توسط پیمانکار در دسترس باشد آمپرمتر مناسب براي اندازه 

 (BEVEL)نبایستی اجازه داده شود که الکترود و یا اتصال زمین به قسمتهاي دیگر لوله به جز محل پـخ   -7-6

  سـوختن لولـه بـه دلیـل     جوشـکاران بایـد کمـال احتیـاط را بنماینـد کـه از       . که جوشکاري می شود جرقه بزنـد 

  .جلوگیري به عمل آید  (BEVEL)جرقه زدن خارج از محل پخ 

پـاك گـردد و در صـورت لـزوم گـرده       (SLAG)پس از اجراي هر پاس، محل جوش باید کامالً از سرباره  -7-7

  .به هیچ وجه مجاز نمی باشد (CAP)سنگ زدن گرده جوش پاس نهایی . جوش ها سنگ زده شوند 

در خاتمـه هـر روز   . روز بایستی کـامالً تکمیـل شـده باشـند      مه هر روز کاري کلیه جوشهاي هماندر خات -7-8

کاري کلیه سر لوله ها باید به طریقی مطمئن با درپوش مناسبی بسته شوند که از ورود خاك ، زبالـه، حیوانـات ،   

  .ستی برداشته شود این پوشش تا زمان شروع مجدد کار نبای. آب و دیگر اجسام خارجی جلوگیري کند 

در تقاطع با راه آهن ، جـاده ، رودخانـه و غیـره    . در پوشهاي موقت فوق نبایستی به لوله جوش داده شوند  -7-9

  .در پوشهاي موقت تا زمان تکمیل کار بایستی باقی بمانند 
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ي ایـن  کـه پیمانکـار بـرا    (WPS)باید با دقت کامل مطـابق روش   (TIE- IN)اتصال نهایی جوشکاري  -7-10

  .مورد پیشنهاد نموده و از طریق نماینده کارفرما به تائید بازرس رسیده باشد انجام شود 

این قسمتها باید به دقت میزان شوند به طوري که تنش هاي جا مانده و یا تنش هـاي واکنشـی حاصـله پـس از     

است تغییر در شـیب   ممکن (TIE- IN)براي جفت کردن لوله ها هنگام جوشکاري . جوشکاري به حداقل برسد

  .کانال و یا خم کردن مجدد لوله الزامی باشد

  .با تائید بازرس از طریق نماینده کارفرما تعیین خواهد شد (TIE- IN)مدت زمان جوشکاري براي هر 

  به خطوط لوله موجود انجام می شـود، پیمانکـار موظـف اسـت موقعیـت نسـبی        (TIE- IN)که  موقعی -7-11

 (TIE- IN)زمـان و مـدت انجـام   . اتصال بررسی نموده و تغییرات الزم را براي اتصـال بدهـد    لوله ها را در محل

  .توسط نماینده کارفرما معین خواهد شد

  .میلی متري یک تکیه گاه مجاز نمی باشد 150وجود یک جوش محیطی در محدوده  -7-12

ایـنچ و   4طـر لولـه و بـراي قطرهـاي     حداقل فاصله دو جوش محیطی یک برابر ترجیحاً یک و نیم برابر ق -7-13

  .سانتی متر باشد  15کمتر حداقل فاصله دو جوش محیطی 

  جوشکاري فلنج ها و اتصاالت  -8

براي جوشکاري در ایستگاههاي شیر بین راهی ، اتصاالت و دریافت و ارسـال کننـده توپـک تمیـز کننـده       -8-1

اسـتفاده نمـود، بـراي پـاس اول مـی تـوان از        AWSبایستی از الکترودهـاي کـم هیـدروژن مطـابق اسـتاندارد      

  .الکترودهاي سلولزي استفاده نمود

بـه لولـه هـا کیفیـت      WELDING NECK FLANGES)( در موقع جوشـکاري فلنجهـاي جوشـی     -8-2

  .جوشها مشابه کیفیت جوشهاي روي خط لوله اصلی خواهند بود 

ه باشد و این اختالف بـیش از  اگر قطر داخلی لوله با قطر داخلی گلوگاه فلنج اختالف داشت
32
ایـنچ باشـد بایـد     3

  سنگ زده شود تا لبـه پـخ بـا پـخ لولـه اي کـه بـه آن جـوش          1به  3قطر کوچکتر تا اندازه قطر بزرگتر با شیب 

  .می شود مساوي گردد 
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ـ  ر محـور لولـه باشـد ، بایـد     در موقع جوش دادن فلنج به لوله باید دقت کافی به عمل آید که صفحه فلنج عمود ب

بـراي جلـوگیري   . دقت گردد که سوراخ هاي فلنج با وسیله متصل شونده به فلنج در یک راستا قرار داشته باشند 

  .از نشت هاي آینده بایستی دقت نمود که به سطح نشست گاسکت آسیبی نرسد 

با ابعاد لوله ها می باشـد و داراي پـخ الزم    تبدیل ها ، سه راهیها و زانوهاي استاندارد که ابعاد آنها متناسب -8-3

کیفیت جوشکاري این اتصـاالت مشـابه   . هستند بایستی طبق نقشه به طور لب به لب به لوله ها جوش داده شود 

  .جوشکاري خطوط لوله اصلی می باشد 

  ه فاصـله  ولـی ترجیحـاً بهتـر اسـت کـ     . جوشکاري اتصاالت به یکدیگر و اتصاالت به شـیرها بالمـانع اسـت    -8-4

  .دو جوش متوالی به میزان حداقل یک برابر قطر لوله حفظ گردد 

  .اینچ مجاز نمی باشد 2با قطر بیش از  (WELDOLET)اتصاالت خروجی از نوع ولدولت  -8-5

  .برابر قطر لوله اصلی باشد 3فاصله نصب ولدولت در روي خط لوله از جوش محیطی آن خط بایستی  -8-6

  تعمیر جوشها  -9

ه پس از عکسبرداري و یا در نتیجه بازدید عینی مطابق اسـتاندارد مشخصـات فنـی تشـخیص     ک جوشهائی -9-1

  تعمیر جوشهاي معیوب باید براساس روش هاي تدوین و تائیـد شـده   . داده شوند می تواند تعمیر و یا بریده شوند 

  . ه و باید بریده شود قابل تعمیر نبودو دوم ترك در پاس هاي اول . در حضور ناظر انجام پذیرد

میزان ترك در جوش چنانچه از میزان تعیین شده در استاندارد کمتر باشد، با ارائه روش تعمیر در حضـور  : توجه

دستگاه نظارت می توان جوش را تعمیر نمود در غیر این صورت بایستی کل جوش به شـرح زیـر بریـده و دوبـاره     

  .جوشکاري گردد 

باشد طول خط لوله باشد الزم اسـت یـک    TIE INکه بایستی بریده شود در محل چنانچه جوش معیوبی  –الف 

  .برابر قطر بریده شده و با یک قطعه لوله جدید مجدداً جایگزین جوشکاري گردد 5/1قطعه از لوله حداقل 

  .چنانچه جوش جنب یک اتصال می باشد این جوش بریده شده و دوباره جوشکاري خواهد شد  –ب 

  شروع تعمیر جوش بایستی با سنگ سنباده عیوب جزیی برطـرف شـود و نیـز سرجوشـها بایسـتی       یش ازپ -9-2

  .به ترتیب زیر حرارت داده شوند 
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  .درجه سانتی گراد  50اینچ و کمتر تا  275/0لوله با ضخامت  –الف 

  ه مناسـب و  درجه سانتی گراد عمل گرم کـردن بایـد بـا وسـیل     100اینچ تا  275/0لوله با ضخامت بیش از  –ب 

  .به طور یکنواخت انجام گیرد

  ) DOUBLE JOINT(دوبله کردن لوله ها  -10

  مجـاز  ) 4بنـد  ( دوبله کردن لوله ها در کارگاه با رعایت مشخصات آمـاده سـازي لولـه بـراي جوشـکاري       -10-1

تهیـه   پیمانکار موظف است تجهیزات مخصوص این کار را همراه با روش جوشـکاري مخصـوص بـه آن   . می باشد

  .نموده و به تائید مهندس یا نماینده او برساند و سپس اقدام به دوبله نمودن لوله ها بنماید

  انجـام   (API 1104)جوشکاري و آزمایش جوش در دوبله کـردن لولـه هـا براسـاس آخـرین اسـتاندارد        -10-2

  .می شود

ش بـر طبـق روش جوشـکاري    لوله ها باید طوري جفت شوند که امکان جوشکاري در تمـام محـیط جـو    -10-3

تصـریح شـده    API-5Lموجود باشد، لوله هاي دوبله شده باید مستقیم بوده و در حدي باشند که در اسـتاندارد  

  .است 

  لوله ها باید طوري روي پایه مستقر شوند کـه فاصـله درزهـاي طـولی آنهـا در حـد مشـخص شـده بنـد          -10-4

  .پیمان باشد 2-6-12

مهندس یـا  . خواهد بود) آخرین چاپ(   API-1104راساس مشخصات استاندارد آزمایشات غیر مخرب ب -10-5

. نماینده او این حق را براي خود محفوظ می دارد که از پیمانکار بخواهد جوشها صـد درصـد رادیـوگرافی شـوند     

اید همچنین ممکن است عالوه بر آزمایشات فوق به وسیله روش التراسونیک جوشهاي انتخاب شده را آزمایش نم

  .ولی در هر حال جوشها را می تواند براساس نتایج هر یک از آزمایشات فوق رد کند 

عالوه بر آزمایشات انجام شده جهت تائید روش جوشکاري بازرس شرکت این حق را براي خـود محفـوظ    -10-6

کـانیکی  آزمایشـات م . می دارد که برخی از جوشهاي تکمیل شده را جهـت آزمایشـات مکـانیکی انتخـاب نمایـد     

زمان این آزمایشات بنا بر تشخیص مهندس ناظر و هـر وقـت کـه    . براساس مشخصات مربوطه انجام خواهند شد 

  .الزم بداند انجام خواهد شد
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چنانچه پس از آزمایش معلوم گردد که جوش انتخاب شده مطابق مشخصات نمی باشد کلیه هزینه بریدن دوبـاره  

ولی اگر آزمایش نشان دهد که جـوش مـورد نظـر طبـق     . ار خواهد بود جوش ، و جوش دادن آن به عهده پیمانک

  .مشخصات می باشد هزینه هاي مربوطه محاسبه و از طرف کارفرما پرداخت خواهد شد
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  فصل هفتم

  
  
  

  بازرسی جوش 
  
  
  صفحه  عنوان  

  46  کلیات   -1

  46  آزمایشات غیر مخرب   -2

  47  ) رادیوگرافی ( پرتو نگاري   -3

  49  التراسونیک  آزمایش  -4

  50  جوشها ) رادیوگرافی یا التراسونیک ( میزان آزمایش غیر مخرب   -5

  52  استاندارد قبولی جوشها   -6
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 کلیات -1

و مشخصـات فنـی و    API-1104استاندارد بازرسی جوشها در مورد جوشـکاري دسـتی و اتوماتیـک، اسـتاندارد     

  .باشد ذیربط می IPS- IGSاستانداردهاي 

روش بازرسی جوشها بایستی توسط پیمانکار به طور مدون تهیه شده و قبل از اسـتفاده بـه تائیـد نماینـده      -1-1

  .کارفرما رسیده باشد 

   ( VISUAL)عینی نـاظر قـرار خواهـد گرفـت و بازرسـی عینـی       مورد بازرسی  شده انجام جوشهاي کلیه -1-2

  .در هر مرحله از جوشکاري می تواند صورت گیرد

،  (VISUAL INSPECTION) عینـی  ازبازرسـی  جـوش  وناهمـاهنگی  سـطحی  عیـوب  یافتن براي توان  می  -1-3

ــات   روش ــذ مایعــ ــا    ( DYE PENETERANT) نافــ ــب  یــ ــابی  عیــ ــا یــ ــی ذرات   بــ   مغناطیســ

 (MAGNETIC PARTICLE ) هاي مدون و تائید شده استفاده نمود  مطابق روش.  

کوك به نظر برسد بایستی رادیوگرافی شده یا با امـواج التراسـونیک مـورد    کلیه جوشهائیکه از نظر ناظر مش -1-4

  .بررسی قرار گیرند 

پیمانکار موظف است کـه بـه ازاي هـر پنجـاه سرجوشـکاري ، یـک       ، درصورت درخواست نماینده کارفرما  -1-5

ه هزینـه اي بـراي   سرجوش را به انتخاب نماینده کارفرما جهت انجام هر گونه آزمایش از خـط ببـرد بـدون اینکـ    

  .کارفرما در برداشته باشد 

مـی توانـد    چنانچه جوشهاي انجام شده توسط هر جوشکار از کیفیت نازلی برخودار باشد نماینـده کارفرمـا    -1-6

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

  .بود  اینچ با نماینده کارفرما خواهد 2هاي با قطر کمتر از  ولهل براي سرجوشها رادیوگرافی درصد تعیین  -1-7

  آزمایشات غیر مخرب – 2
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آزمـایش   –ماننـد رادیـوگرافی  ( پیمانکار مسئول معرفی شرکت هاي انجام دهنده آزمایشـات غیـر مخـرب     -2-1

  .می باشد) التراسونیک 

ي مورد تائید کارفرما انتخاب شـده و قبـل   شرکت انجام دهنده آزمایشات غیرمخرب بایستی از بین شرکتها -2-2

  .از شروع کار به تائید نماینده کارفرما رسیده باشد

را )   PROCEDURE(شرکت معرفی شده بایستی قبل از شروع کار روش انجـام آزمـایش غیـر مخـرب      -2-3

  .تهیه و به تائید نماینده کارفرما برساند

زمایشـات غیـر مخـرب انجـام شـده روي جوشـها بـه عهـده         ها، بررسی و تفسیر آ مسئولیت بازرسی جوش -2-4

) تائیـد شـده  (نماینده کارفرما می تواند این مسئولیت را به شرکتهاي داراي صـالحیت  . نماینده کارفرما می باشد

  . توسط کارفرما واگذار نماید

از طرف پیمانکار بـراي  نماینده کارفرما نمی تواند مسئولیت تفسیر آزمایشات را به شرکتی واگذار نماید که  -2-5

  .انجام آزمایشات غیر مخرب معرفی شده است 

هر زمانی که نماینده کارفرما تشخیص دهد که شرکت مسئول انجام آزمایشات یا متصدیان آزمـایش فاقـد    -2-6

مسئولیت جبران کلیه خسـارات وارده بـه عهـده    . صالحیت الزم هستند می تواند دستور توقف کار را صادر نماید 

  .مانکار می باشدپی

  .جوشها را می توان براساس نتیجه هر یک از آزمایشات رد کرد  -2-7

  .در هر روز حداقل یک جوش از هر جوشکار پاس یک آزمایش خواهد شد  -2-8

  ) رادیوگرافی ( پرتو نگاري  -3

  .استفاده نمود  ૪یا  Xبراي پرتونگاري از جوشها براساس شرایط کار می توان از اشعه  -3-1

یـا بـا اسـتفاده از صـفحات      (FILM RADIOGRAPHY)بـا فـیلم رادیـوگرافی    پرتونگاري می تواند  -3-2

  .انجام شود (DIGITAL RADIOGRAPHY)حساس روش رادیوگرافی دیجیتال 
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تهیـه و بـه    API 1104روش یا روشهاي رادیوگرافی براساس مفاد استاندارد  قبل از شروع پرتونگاري باید -3-3

نده کارفرما برسد همراه روش باید حداقل سه نمونه فیلم به طور آزمایشی طبق روش تهیه شده گرفتـه  تائید نمای

  .شده و ارائه شود 

  .درج شناسه ، گرفتن و ظهور و ثبوت فیلم توسط پیمانکار زیر نظر نماینده کارفرما انجام خواهد گرفت  -3-4

  .ئید نماینده کارفرما برسد صالحیت مفسرین فیلم و پرتونگاران بایستی به تا -3-5

  روش پرتونگـاري ارائــه شـده بایســتی شـامل کلیــه جزئیـات الزم ماننــد مشخصـات دســتگاه پرتونگــاري،      -3-6

هاي قـرار گـرفتن چشـمه و فـیلم ، حساسـیت و       ، روش) TYPEسازنده (نوع اشعه ، نوع فیلم یا صفحه حساس 

ظهـور و ثبـوت، مـواد     و نـوع داروي   گیـري آنهـا ، نحـوه   دانسیته مورد نیاز ، صفحات تقویت کننده و محل قرار 

  .باشد.... مصرفی، نوع پنترامتر و صفحات محافظ و 

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

  ریکـه مشخصـات   کلیه فیلم ها باید به وسیله اعداد و حروف سربی بـه دقـت شناسـه گـذاري شـده بـه طو       -3-8

. هـر سـرجوش معـین باشـد     ) موقعیت جوش ، شماره جوش ، شماره جوشکار ، شماره خط و قطر لوله ، تاریخ ( 

  وقتی چندین فیلم براي یک جوش کامل استفاده می شود شناسه ها بـراي دو فـیلم متـوالی بایـد یکسـان بـوده       

  .به طوریکه نشان دهد یک جوش کامل پرتونگاري شده است 

  کیفیت پرتونگاري و ظهور و ثبوت و بایگانی فیلم ها بایستی به نحوي باشد که بتـوان آنهـا را بـراي مـدت     -3-9

  .سال نگهداري نموده و قابل خواندن و تفسیر باشند  5

  .تصاویر حاصله بر روي لوح فشرده ذخیره و نگهداري می شوند )  DR( در مورد رادیوگرافی دیجیتال 

  .رتونگاري شده تفسیر فیلم هاي پ -3-10

  . انجام گردد  API 1104تفسیر فیلم هاي پرتونگاري می بایست براساس استاندارد 

مفسر فیلم نباید بیشتر از یک ساعت متوالی فیلم بخواند و براي شروع مجدد باید حداقل نـیم سـاعت اسـتراحت    

  .کند 

  :برداري شده  کیفیت تصاویر عکس -3-11
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تعیـین گـردد و    ISOاز نـوع سـیمی طبـق اسـتاندارد      IQIوسط پنترامتـر یـا   حساسیت و کیفیت تصاویر باید ت

  پـس از انتخـاب نـوع مناسـب پنترامتـر آن را بـین فـیلم و بدنـه         . می باشد  2حداکثر عدد حساسیت مورد لزوم 

  هاي پنترامتـر عمـود بـرخط جـوش بـوده و عالئـم روي آن نیـز         لوله روي فیلم قرار می دهند به طوري که سیم

  .صویر جوش منطبق نگردد بر ت

  مالکیت فیلم ها  -3-12

قسـمتی از   DRهاي پرتونگاري و همچنین لوح هاي فشرده حاوي تصاویر حاصله از رادیـوگرافی دیجیتـالی    فیلم

  . مدارك فنی کارفرما بوده و تا پایان پروژه باید زیر نظر نماینده کارفرما در انبارهاي پیمانکار نگهداري شود 

  نتایج پرتونگاري  ارسال -3-13

 9:30نتیجه تفسیر فیلم هاي ارائه شده توسط پیمانکار پس از تائید مفسر و نماینده کارفرمـا حـداکثر تـا سـاعت     

صبح روز بعد بایستی توسط پیمانکار در محل اجرا جهت ارائه بـه نـاظر در محـل اجـراي عملیـات لولـه گـذاري        

  .تحویل گردد 

  آزمایش التراسونیک -4

بـه    ULTRASONIC TESTING زمایش جوشها مـی تـوان از آزمـایش بـا امـواج فراصـوتی      جهت آ -4-1

  .صورت دستی یا اتوماتیک استفاده نمود

تهیـه   API 1104روشهاي آزمایش براساس مفاد استاندارد  قبل ازشروع آزمایش التراسونیک باید روش یا -4-2

  یک ملزم است کـارآیی روش و سیسـتم التراسـونیک را    مجري آزمایش التراسون. و به تائید نماینده کارفرما برسد 

  .بدین منظور بایستی روش بر روي جوشهاي واقعی به ترتیب زیر ارزیابی گردد. به نماینده کارفرما اثبات نماید

که داراي عیب و نقص هستند و این عیوب توسـط روش  ) جوش به ازاي هر روش  2حداقل ( جوش هایی  –الف 

از نمونه هاي آزمایشـی جوشـکاران   . اري اثبات شده اند، مورد آزمایش التراسونیک قرار گیرنددیگري مانند پرتونگ

  .می توان بدین منظور استفاده نمود 

  .از جوش هاي مورد بررسی باید پرتونگاري بعمل آمده و نتایج ثبت گردند  –ب 
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تـایج حاصـله از رادیـوگرافی    در دامنه دمایی تعریف شده اعمال شـده و نتـایج مسـتند شـده بـا ن      UTروش  -پ

  .مطابقت داده شوند 

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

  روش ارائه شده براي آزمایش التراسـونیک بایسـتی بـا جزئیـات کامـل بـوده و حـداقل مـوارد ذکـر شـده            -4-3

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

کـالیبره  . در آزمایش التراسونیک بایسـتی روش را تهیـه و تائیـد نمایـد      3یک فرد داراي گواهینامه سطح  -4-4

  .انجام و تفسیر گردد  3یا  2نمودن دستگاه و آزمایش بایستی توسط کاربران با سطح 

زمان از آزمونگران بخواهد توانایی انجام آزمـایش بـا روش ارائـه    نماینده کارفرما این حق را دارد که در هر  -4-5

  .شده را به او نشان داده و اثبات نمایند

  مورد نظـر بـراي اضـافه کـردن بـه آن بایسـتی مطـابق اسـتاندارد         db استاندارد مرجع حساسیت و میزان -4-6

 API 1104  انتخاب و استفاده گردد.  

  ي بازرسی شده باید شامل شماره جوش ، موقعیـت مبنـا، طـول، عمـق     گزارش تست آلتراسونیک جوش ها -4-7

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

  جوشها ) یا التراسونیک  رادیوگرافی( غیر مخرب  میزان آزمایش -5

ولی درصـد آزمـایش   . تخاب می نماید ان RANDOM)(ناظر جوشهایی را که باید آزمایش بشوند به طور اتفاقی

NDT  نسبت به کل جوشهاي انجام شده بایستی به صورت زیر باشد.  

  .آزمایش شوند %  100جوشهایی که باید  –الف 

تعداد جوشکاران که مرکب اسـت از تعـدادي از جوشـکاران در یـک     ( سرجوش اولیه هر گروه جوشکاري  50 -1

  ) برساند گروه کار عملیات جوشکاري را به اتمام 

  و جوشـهایی کـه داخـل کانـال انجـام       )   HOT TIE- IN و (COLD TIE-INاعـم از  جوشـهاي نهـایی    -2

 .می گردند 
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و دوبـاره جوشـکاري شـده بایـد مجـدداً      ) در بخـش تعمیـري  ( و یا تعمیـر   (CUT OUT)جوش ها بریده  -3

  یـد رادیـوگرافی شـود   رادیوگرافی و همچنین تعمیرات انجام شده بر روي هر سر جـوش ، محـل تعمیـر با   

 ) سانتی متر از هر طرف هم پوشانی شود  10به اضافه طول ( 

 . جوشهایی که در تقاطع قرار می گیرند و یا داراي نقشه مستقل هستند  -4

 .م می گیردانجا ( DIFFERENT GRADE)جوشهایی که بین دو آلیاژ متفاوت  -5

 .مختلف انجام می گیرد  )اینچ  1/0بیش از (جوشهایی که بین دو لوله با ضخامتهاي  -6

 .گیرد جوشهایی که بین لوله و اتصاالت یا بین اتصاالت انجام می -7

دهد که به علت محل مخصوص جوشکاري و یا شرایط خـاص انجـام جوشـکاري     هنگامیکه ناظر تشخیص می -8

 .مشکل است

 .دتغییر داده می شو)   DIAMERER GROUP(بندي یا قطر لوله  جوشکاري دسته گروه هنگامیکه -9

 . قرار دارند  4و3جوش لوله هائی که در موقعیت ساختمانی  -10

%  30بـه  %  100قرار دارند فقط تحت شرایط زیـر از   2و 1در آزمایش جوشهائی که در موقعیت ساختمانی  –ب 

تقلیـل   (U.T)براي آلتراسونیک براساس نظر نماینـده کارفرمـا    50درصد به   100و از   (R.T)براي رادیوگرافی

  .دیاب می

براي تقلیل درصد همواره نتیجه بازرسی جوشهاي انجام شده در دو روز متـوالی مـالك عمـل بـوده و در صـورت      

  .به میزان فوق تقلیل می یابد NDTحصول شرایط زیر آزمایش 

  .در میان جوشهاي انجام شده در دو روز متوالی جوش معیوب بریدنی وجود نداشته باشد  -1

 .باشد % 6جوشهاي انجام شده دو روز متوالی مساوي یا کمتر از  میانگین تعداد جوشهاي تعمیري -2

  .چنانچه هر یک از دو  شرط فوق حاصل نشود میزان آزمایش جوشها صد در صد می باشد  -3

پس از حصول شرایط فوق و تعیین میزان آزمایش به حد تعیین شده جوشهاي انجام شده در هـر روز، بـراي    -ج

ان مبنا بماند و ادامه یابد همواره نتیجه بازرسی جوشهاي انجام شـده در هـر روز   آزمایش همچن% 30اینکه میزان 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


100(1)-PL-C-IGS                                  ١٩١٣مھر                                             شركت ملي گاز -جلد دوم پیمان 
 

  
  
٥٤ 
  

مالك عمل بوده و در صورت حصول شرایط زیر به میزان معین مذکور جوشهاي انجام شـده در هـر روز آزمـایش    

  .خواهد شد 

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

حاصل از رابطه عدد  -2
10

.2 SN  را که در آنN    تعداد جوشهاي انجـام شـده در روز وS    30(درصـد آزمـایش (%

مقایسه نمود و هر کدام کـه کـوچکتر باشـد بـه عنـوان عـدد مبنـاي        ) 4(می باشد به دست آورده و با عدد چهار 

وز مسـاوي یـا کمتـر از عـدد مبنـاي مقایسـه       گیریم که بایستی تعداد جوشهاي تعمیري هر ر مقایسه در نظر می

  .باشد

چنانچه عدد حاصل از رابطه فوق اعشار داشته باشد و اعشار آن مساوي یا کمتر از نیم باشد عدد صحیح :  تبصره

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

صل نشود میزان آزمایش جوشهاي همـان روز و روزهـاي بعـدي از میـزان     چنانچه هر یک از دو شرط فوق حا -3

  .یابد  درصد افزایش می 100معین مذکور به 
  

  استاندارد قبولی جوشها  -6

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

  .ن می شودمیزان و نوع عیب از طریق آزمایشات غیر مخرب و بازرسی عینی معی -6-2

عیوبی که مشاهده می شود باید در فرم هایی که در ابتداي پروژه به تائید نماینـده کارفرمـا رسـیده اسـت      -6-3

  .گزارش شود 
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  فصل هشتم 
  

  عایقکاري 
  

  

  صفحه  عنوان  

  54  کلیات   -1

  54  پوشش اصلی لوله ها   -2

اخـل محوطـه   پوشش سرجوش لوله ها و اتصاالت و لوله هاي مختلف القطـر د   -3

  ایستگاهها 

57  

  59  آماده سازي سطح   -4

  65  بازرسی و کنترل کیفیت پوشش   -5

  68  و معیار قبولی آن  I/Sآزمایش الکتریکی پوشش بر مبناي   -6

  69  ابزار و وسایل مورد نیاز براي انجام تست الکتریکی پوشش   -7

  69  طبیعی  پوشش و نکات الزم براي اندازه گیري پتانسیلانجام تست   -8

  69  فاکتورهاي موثر بر اندازه گیري پتانسیل   -9

  70  تعیین تراکم دانسیته جریان در واحد سطح روش انجام تست پوشش بر مبناي   -10

  71 (I/S)معیار قبولی تست الکتریکی پوشش بر مبناي میزان تراکم جریان   -11

  72  تائید و یا عدم تائید نتایج تست الکتریکی پوشش   -12
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  75  پیوست ها   -13

  
 :کلیات  -1

 کانـال  ، رويعایقکاري لوله ها ، سرجوش ها ، اتصاالت و شیرآالت مدفون به روشهاي کارخانه اي ، کارگـاهی  

  .انجام می شود یا داخل کانال

پوشش اصلی خطوط لوله، اتصاالت و شیرآالت می بایست بـه صـورت کارخانـه اي انجـام پـذیرد بـه اسـتثناء        

اتصاالت و شیرآالتی که بـدون پوشـش خریـداري گردیـده     ( وله ها یا بعضی قطعات خاص پوشش سرجوش ل

  .که می بایست در سایت و یا کارگاه انجام پذیرد) است

مطابقـت   مشخصات پوشش اصلی لوله ها باز نظر مشخصات کیفی می بایست پوشش مخصوص سرجوش ها ا

  .تحت شرایط سایت را داشته باشد و امکان اعمال صحیح و رضایت بخش   و هم خوانی داشته

 : پوشش اصلی لوله ها  -2

  اجـراي عایقکـاري   و خریـد انتخـاب ،  سیستم هاي پوششی مصوب استاندارد شرکت ملـی گـاز ایـران جهـت     

  .لوله ها شامل سیستم هاي پوششی مشروحه زیر می باشد 

  )جلد  2در (  IGS-E-TP-010سیستم پوششی پلی اتیلن سه الیه طبق استاندارد  -2-1

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

   BS 4164 و BS 7873سیستم پوششی قیر زغال سنگی طبق استانداردهاي  -2-3

    BS DIN EN 10300سیستم پوششی قیر پایه نفتی طبق استاندارد  -2-4

2-5- FBE  

مـی بایسـت بـا توجـه بـه شـرایط محیطـی        ، لوله  يعایقکارطراحی و انتخاب سیستم پوششی مناسب جهت 

و براساس الزامات ، مزایـا و محـدودیتهاي کـاربردي هـر     و دماي بهره برداري اجراي پروژه ، قطر و طول لوله 

سیستم پوششی که براساس طراحی مهندسی و با عنایت به دستورالعمل راهنماي انواع پوشش خطـوط لولـه   

(IGS-R-TP-024)  و استانداردIGS  مرتبط انجام پذیرد.  
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در مواردي که اجراي پوشش اصلی لوله ها در عهده پیمانکار می باشد ، پیمانکار مـی بایسـت قبـل از شـروع     

 کارخانـه پوشـش   (***QCP)و سیستم کنتـرل کیفـی    (**APS) یا * MPS)(، روش تولید  تولید پوشش

اسـاس اسـتاندارد مصـوب سیسـتم پوشـش      دهنده لوله ها و نیز شرح کار بازرسی فنی پوشـش لولـه هـا را بر   

عملیات اجرائی پوشش صـرفاً مـی بایسـت پـس از اخـذ تائیدیـه       . مربوطه ، ارائه و تائید کارفرما را اخذ نماید 

  .کارفرما شروع گردد

پروژه ، گـواهی نامـه هـاي تائیدیـه بازرسـی فنـی،        اجرايپیمانکار موظف است قبل از حمل لوله ها به محل 

  . هاي کنترل کیفی بعمل آمده و گواهی ترخیص کاال را به تائیـد نماینـده کارفرمـا برسـاند     گزارشات آزمایش 

قیر زغال سنگی ، قیر پایه نفتی و قیر پایه نفتی ( در صورتیکه پوشش اصلی لوله ها از نوع پوشش هاي قیري 

  .باشد، لوله ها می بایست سفید شویی و به محل اجراي پروژه حمل گردد ) اصالح شده 

   .در فصل سرما ، عایقهاي فوق االشاره عملیات سفیدشویی نیاز ندارند * 

روکش دار و دیگر تجهیزاتـی کـه موجـب     کمربندهاي لوله ها و اتصاالت پوشش شده می بایست با استفاده از

  .نشوند، حمل و جابجایی گردد  و اتصاالتآسیب پوشش اصلی لوله ها 

 می بایست بر اسـاس الزامـات منـدرج در اسـتاندارد    توجه به وزن آنها  باروي هم چینی و انبار نمودن لوله ها 

API 5LW آنهـا انجام پـذیرد تـا از آسـیب بـه پوشـش       لوله پوشش شدها جدا کننده مناسب بین هر دو ، ب 

  .جلوگیري گردد

اد باعـث  پوشش لوله ها می بایست از تماس با بنزین ، روغن ، گریس و مواد مشابه محافظت گردد زیرا این مو

   3LPE، پوشـش   الیـه پلـی اتـیلن    (SWELLING)کـردن  آسیب به پوشش هاي قیـري لولـه هـا و بـاد     

  .می گردد 

درجه سانتی گراد باالتر باشـد،   45درخصوص لوله هاي با پوشش قیري در شرایطی که دماي سطح پوشش از 

  .حمل، جابجائی ، رویهم چینی و لوله گذاري آنها مجاز نمی باشد 

  

*     MPS: manufacturing procedure specification  
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**   APS: application procedure specification  

*** QCP: Quality control plan  

  

 20لوله هاي پوشش شده روي زمین ، ارتفاع لوله ها از سطح زمین همـواره مـی بایسـت حـداقل      چیدماندر 

   .سانتی متر باشد 

 

  .به شرح جدول ذیل می باشد  هم چینی لوله هاي با پوشش قیري حداکثر ارتفاع مجاز روي 
  

  pipe OD) قطر لوله ( stacking height) ارتفاع روي هم چینی  (

 line pipes  2-4-6 IN(10-15cm) 15-12) شاخه ( 

 line pipes  8-10 IN (20-25 cm) 12-10) شاخه(

 line pipes  12-16 IN (30-41 cm) 10-8) شاخه(

  line pipes  20-24 IN (46-51 cm) 7-5) اخهش(

 line pipes  30 IN (61-76 cm) 5-4) شاخه(

  

غلطانـدن و یـا   . استفاده از زنجیر و یا تسمه فلزي جهت جابجائی لوله هاي پوشـش شـده مجـاز نمـی باشـد      

  لولـه هـا   هر گونه آسیب وارده به پوشـش اصـلی   .  کشیدن لوله هاي پوشش شده روي زمین مجاز نمی باشد

در نتیجه حمل و نقل و جابجائی مـی بایسـت سـریعاً توسـط پیمانکـار بـا مـواد تعمیراتـی مناسـب و طبـق           

  .مشخصات و روشهاي مورد تائید سازنده مواد پوششی و نماینده کارفرما ، مورد تعمیر قرار گیرد 

ــ         ــتگاه منف ــا دس ــد ب ــد در ص ــت ص ــی بایس ــال م ــذاري در کان ــه گ ــل از لول ــا قب ــه ه ــه لول ــابکلی   ذ ی

(HOLIDAY DETECTOR)  5ذ یابی بـا ولتـاژ   فمورد آزمایش منKV/MM+5KV   25و حـداکثر 

، ) اصـالح شـد    براي پوشش قیري پایه نفتـی ( کیلو ولت   20، ) براي پوشش پلی اتیلن سه الیه ( کیلو ولت

طبـق   )  FBE براي پوشش ( کیلو ولت  10و ) و قیر پایه نفتی  براي پوشش قیرزغال سنگی( کیلو ولت  15
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روش آزمایش مندرج در استاندارد مربوطه قرار گرفته و در صورت وجود هر گونه منفـذ سـریعاً مـورد تعمیـر     

  .قرار گیرد 

درخالل عملیات جوشکاري، به منظور پیشگیري از آسیب وسوختن پوشش اصـلی لولـه هـا ناشـی از پاشـش      

 سطح بـاالئی لولـه هـا در دو طـرف سـرجوش،     ذرات داغ جوش بر روي پوشش ، پیمانکار می بایست بر روي 

جوشـکاري روي بخـش    اتصال کابـل زمـین  . متر قرار دهد5/0 حداقل پارچه نسوز ضخیم رطوبت داربه عرض

  .نمی باشد پوشش شده لوله مجاز

  :پوشش سرجوش لوله ها ، اتصاالت و لوله هاي مختلف القطر داخل محوطه ایستگاهها   -3

  (GENERAL)عمومی 

اي پوششی مصوب براساس استانداردهاي شرکت ملی گاز ایران جهـت عایقکـاري سـرجوش    سیستم ه -3-1

لوله ها ، اتصاالت و لوله هاي مختلف القطر داخل محوطه ایستگاهها شامل سیستم هـاي پوششـی مشـروحه    

  .ذیل می باشد

رارت با حداکثر درجـه حـ  ) سه الیه (  HOT MELTسیستم پوششی غالفی حرارتی انقباضی نوع  -3-1-1

  IGS-M-TP-014-3طبق استاندارد  800Cکاربردي 

با حداکثر درجـه حـرارت   ) سه الیه (  HOT MELT سیستم پوششی غالفی حرارتی انقباضی نوع -3-1-2

   IGS-M-TP-014-6طبق استاندارد  600Cکاربردي 

 500Cبردي با حداکثر حـرارت کـار  ) دوالیه(سیستم پوششی غالفی حرارتی انقباضی نوع ماستیکی  -3-1-3

   IGS-M-TP-014-7 طبق استاندارد

  IGS-M-TP-014-2-A طبق استاندارد) نوع ممبرین( سیستم پوششی نوار قیري اصالح شده  -3-1-4

بـا روي  (   PLY 3نـوار پالسـتیکی نـوع    + شامل پرایمر  پالستیکی نوع سه ال نوار  سیستم پوششی -3-1-5

) بـا روي هـم پیچـی معمـولی     ( نوار رویـی  +  IGS-M-TP-014-2-C طبق استاندارد % )  50هم پیچی 

 IGS-M-TP-025طبق استاندارد 
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بـا روي هـم پیچـی    ( نوار پالستیکی + نوع قیري شامل پرایمر  سیستم پوششی نوار پالستیکی دو ال -3-1-6

طبـق اسـتاندارد   ) با روي هـم پیچـی معمـولی    ( نوار رویی +  IGS-M-TP-014-5 طبق استاندارد% ) 50

IGS-M-TP-025  
بـا روي هـم   ( نـوار پالسـتیکی   + نوع بوتیل را بر شامل پرایمـر   سیستم پوششی نوارپالستیکی دو ال -3-1-7

طبـق  ) بـا روي هـم پیچـی معمـولی     ( نـوار رویـی   +  IGS-M-TP-014-4 طبق اسـتاندارد  % ) 50پیچی 

  IGS-M-TP-025استاندارد 

  .…… IGS-M-TP-014استاندارد بق ط) تک الیه و دوالیه (   FBEسیستم پوششی  -3-1-8

 IGS-M-TP-014.........سیستم پوششی اپوکسی دوجزئی طبق استاندارد  -3-1-9

براي انواع سیسـتم هـاي پوشـش     (سیستم هاي پوششی مورد تائید جهت عایقکاري سرجوش لوله ها  -3-2

اسـتاندارد دسـتورالعمل    ، اتصاالت و لوله هـاي مختلـف القطـر داخـل محوطـه ایسـتگاهها در      ) اصلی لوله ها

  .درج گردیده است  ( IGS-R-TP-024)راهنماي انتخاب انواع پوشش ها 

در مواردي که تامین مواد پوششی در عهده پیمانکار می باشد ، پیمانکار موظف است قبل از سفارش و  -3-3

مصـوب   IGS پـس از تطـابق بـا اسـتاندارد    ( خرید کاال، مشخصات فنی کامل سیستم پوششی مورد نظـر را  

مجـري  / مشـاور  بـه   به همراه مشخصات کامل سازنده و شرح کار بازرسی کاالي مورد خریـداري را ) مربوطه 

  .طرح ارائه و پس از اخذ تائیدیه کتبی کارفرما نسبت به سفارش و خرید اقدام نماید

خـذ گـزارش   اقالم پوششی مورد خریداري می بایسـت در محـل کارخانـه سـازنده بازرسـی و پـس از ا       -3-4

مصـوب مربوطـه حمـل     IGSبازرسی و صدور گواهینامه تائیدیه در تطابق با مشخصات مندرج در اسـتاندارد  

  .گردد 

 BATCHپیمانکار موظف است گواهینامه تائیدیه آزمایشات کنترل کیفی کارخانه سازنده بـراي هـر    -3-5

/ مشـاور  روع عملیـات عایقکـاري بـه    مواد پوششی مورد خریداري و گزارش بازرسی تائید شده را قبـل از شـ  

  .ارائه و صرفاً پس از اخذ تائیدیه کارفرما مجاز به کاربرد آنها خواهد بود مجري طرح 
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در صـورت ارائـه    صـرفاً سفارش مواد پوششی به فروشندگان داخلی فاقـد نماینـدگی شـرکت سـازنده،      -3-6

گواهی نامه تائیدیه آزمایش هاي کنترل کیفـی  و ) گواهی ساخت مبدا( گواهی نامه تائیدیه کشور سازنده مواد

  .خریداري مجاز می باشد مواد پوششی مورد BATCHحین تولید براي هر 

سفارش و خرید مواد پوششی بدون انجام بازرسـی و اخـذ گـزارش بازرسـی تائیـد شـده از شـرکتهاي         -3-7

  .می باشدبازرسی فنی مورد تائید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مجاز ن

شـرکت   (HSE)حمل ، جابجایی و انبار نمودن مواد پوششی می بایست طبق مقررات ایمنی عمـومی   -3-8

  .ملی گاز ایران و توصیه هاي سازنده انجام پذیرد

پیمانکار موظف است جزئیات مربوط به نوع ، سازنده ، مقادیر مـواد پوششـی وارده بـه کارگـاه و روش      -3-9

  .انضمام آمار روزانه مواد مصرفی و جایگزینی آنها را به نماینده کارفرما ارائه نمایدثبت و کنترل آنها به 

به منظور پیشگیري از آسیب احتمالی ظروف و جعبه هاي حاوي مواد پوششی ، می بایست بـا دقـت    -3-10

  .حمل گردد 

سازنده ، مجـاز  و ظروف حاوي مواد پوششی بیش از حدمجاز تعریف شده توسط  پالت چینیروي هم  -3-11

  .نمی باشد

بایسـت در   محل نگهداري مواد پوششی می بایست تمیز و خشک و درجه حرارت محل نگهداري می -3-12

  .درجه سانتی گراد یا دامنه تعریف شده توسط سازنده باشد  35تا  10محدوده 

نسـبت بـه   عـاجالً   یستپس از اتمام عملیات جوشکاري و تائید رادیوگرافی هر قطعه ، پیمانکار می با -3-13

  .اقدام نمایدمربوطه پوشش سرجوش لوله ها ، لوله گذاري و دفن قطعه 

آموزش دیده ، مجرب و داراي گـواهی   می بایستیو تعمیرات لوله ها پرسنل اجراي پوشش سرجوش  -3-14

نماینـده  نامه تائیدیه صالحیت اجراي پوشش از شرکت سازنده مواد پوششی و یا موسسه معتبـر مـورد تائیـد    

ــد  ــا باش ــذکر     . کارفرم ــوق ال ــوع ف ــزي و اجــراي موض ــه ری ــواد پوششــی مســئول برنام ــازنده م ــرکت س   ش

  .می باشد
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پوشش سرجوش لوله ها  ، اتصاالت و لوله هاي مختلف القطر داخل محوطه ایسـتگاهها مـی بایسـت     -3-15

  .اعمال گردد ) 4بند ( طبق دستورالعمل سازنده مواد پوششی و با توجه به موارد مشروحه زیر 

  

  

  آماده سازي سطح  -4

 (VISIBLE)پوشش خواهد گردید می بایسـت بـه طـور مشـهود     سطوحی که  ،قبل از عملیات آماده سازي

و  ( WELD SPATTER)، پاشـش جـوش    (DENT)براي حصول اطمینان از عدم وجود فـرو رفتگـی   

نواقص  فوق االشـاره در  . قرار گیردکنترل  دید وموجود توسط پیمانکار مربوطه مورد بازاحتمالی  دیگر نواقص

و عاري از هرگونـه آلـودگی   ، تمیز خشک سطوح می بایست . صورت وجود می بایست گزارش و اصالح گردد 

دیگـر مـوادي کـه داراي اثـر      نظیر گریس، گردو خاك ، ذرات جدا شده سطحی ، نمک هاي حالل ، روغـن و 

روغن، گریس و یـا واکـس ، مـواد    . به سطح می گردد باشد سوء بر آماده سازي سطح ویا چسبندگی پوشش 

استفاده از حـالل هـایی   . می بایست با استفاده از حالل تمیز کننده مناسب از سطح فلز زدوده شود ...قیري و

  .که پسماند بر روي سطح لوله باقی می گذارند مجاز نمی باشد

انـدازه گیـري    ISO 8502-3اسـتاندارد   می بایست بر طبق (DUST)میزان آلودگی سطح به گرد و خاك 

  .گردد

  .معیار مورد تائید جهت تمیزي سطح براي انواع پوشش سرجوش لوله ها به شرح زیر می باشد 

 ** CLASS  3 :  پالستیکی و قیريبراي پوشش هاي نوار  -

   HEAT SHRINKABLE SLEEVE)  ( ،FBEبراي پوشـش هـاي غالفـی حرارتـی انقباضـی       -

 CLASS 2* ) : دوجزیی اپوکسی و پلی یورتان ( پوشش هاي مایع  و) یه تک الیه و دوال( 

را   ISO 8501-2اسـتاندارد   به تمیزي سطح لوله براساسمی بایست تصاویر اصل مربوط پیمانکار : یادداشت

  . )انتقال یابد  61به جدول صفحه (  .در سایت داشته باشد

  (ABRASIVE BLAST CLEANING)تمیز کاري سطح  -4-1
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موارد مورد استفاده جهت تمیز کاري سطوح اعم از شن، گریت و یا شات می بایست طبق مشخصـات منـدرج   

  .باشد  ISO 11126یا  ISO 11124 در استانداردهاي

هواي مورد استفاده جهت تمیز کاري سطح می بایست عاري از روغن ، رطوبت زیـاد و یـا هـر گونـه آلـودگی      

اسـتفاده از  . مطابقـت داشـته باشـد      ASTM D 4285رج در استاندارد بوده و می بایست با مشخصات مند

دسـتگاههاي  . مواد بازیابی شده مجاز نمی باشد مگر در صورتی که از دستگاه بازیابی اتوماتیک استفاده شـود  

می باشد، می بایسـت مجهـز بـه     (ABRASIVE)پاشش که مجهز به تجهیزاتی جهت بازیابی مواد پاششی 

  .ده گردو غبار محصوالت خوردگی و دیگر آلودگی ها نیز باشد دستگاه جداکنن

در هنگام بالستینگ سطح سرجوش لوله ها، سطحی از پوشش اصلی لولـه هـاي دو طـرف سـرجوش کـه در      

معرض پاشش ذرات قرار می گیرد ، می بایست به منظور پیشـگیري از آسـیبهاي ناشـی از ضـربه و غیـره بـا       

  . متر از پاشش ذرات مورد محافظت قرار گیرد 5/0لزي مناسب با عرض حداکثر ورق فاستفاده از برزنت و یا 

  

* Class 2: usually particles between 50µm &100µm in diameter  

** Class 3: particles up to 0.5 mm in diameter  

  . پیوست می باشد  ISOکپی صفحه مربوطه از استاندارد 

مـی بایسـت توسـط سـوهان نـرم      ) رصورت عدم آمـاده سـازي کارخانـه اي    د(لبه هاي پوشش اصلی لوله ها 

(FINE FILES)  سـانتی متـر از لبـه هـاي دو      5درجه پخ زده شود ، سطحی به عرض  5/37± 5/2با زاویه

یا دستی توسط برس سیمی بـه   (SWEEP BLASTING)طرف پوشش اصلی لوله ها می بایست با روش

ــرج     ــش س ــوب پوش ــبندگی خ ــول چس ــور حص ــر      منظ ــت زب ــور یکنواخ ــه ط ــلی ب ــش اص ــه پوش وش ب

(ROUGHENED)  گردد.  

مواد پاششی مصرفی جهت آماده سازي سطح می بایست عالوه بر مناسب بودن جهت حصول درجه تمیـزي و  

  .به تائید نماینده کارفرما برسد HSEزبري مورد نظر، از نظر موازین 

طوفـان شـن و   رطوبت باال و شرجی ، گردو خاك ، ، بارانی  نامساعد آب و هوا ، در شرایط آماده سازي سطح 

  . محدودیت دید مجاز نمی باشد
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می بایست مورد بازرسی قرار گرفته و فاقد هر گونه آلودگی به چربـی، نمـک    مصرفقبل از  مواد سند بالست

  .و رطوبت باشد 

بـاالي   30Cداقل و نیـز حـ   50Cدرجه حرارت سطح لوله می بایسـت بـاالتر از    ،در حین عملیات تمیز کاري

  .باالتر باشد % 85نقطه شبنم محیط باشد ، همچنین رطوبت نسبی محیط نبایستی از 

ــان     ــه منظــور پیشــگیري از میع ــه پیشــگرمی باشــد ، ب ــاز ب ــه نی ــراي خشــک کــردن ســطح لول چنانچــه ب

(CONDENSATION)       دستگاه هیتر مورد استفاده نه تنها نمی بایسـت موجـب آلـودگی سـطح لولـه ،

در تمامی مـدت پیشـگرمی ، درجـه    . بلکه قبالً کاربرد آن مورد تائید نماینده کارفرما قرار گرفته باشد گردد ، 

  .حرارت سطح لوله می بایست با دماسنج دیجیتالی کنترل شود 

معیـار مـورد تائیـد    . انجام پذیرد  ISO 8501-1تمیزي سطح می بایست طبق الزامات مندرج در استاندارد 

  :می باشد  ذیلپوششی به شرح یستم هاي براي هر یک از س

  

براي انواع پوشش هاي نوار پالستیکی و 

  قیري 

  با روش بالستینگ  Sa 2 1/2درجه تمیزي سطح 

حرارتـی   یبراي سیسـتم پوشـش غالفـ   

بـا پرایمـر اپوکسـی    ( انقباضی سه الیـه  

  ) دوجزیی 

  با روش بالستینگ  Sa 2 1/2درجه تمیزي سطح 

فـی حرارتـی   براي سیسـتم پوششـی غال  

  )ماستیکی(دوالیه انقباضی 

ــطح  ــزي ســـــ ــه تمیـــــ ــتفاده از ST3درجـــــ ــا اســـــ   بـــــ

POWER  TOOL CLEANING   و یاSa2 با روش بالستینگ  

ــراي سیســتم   F.B.Eهــاي پوششــی ب

، اپوکسی دوجزیی  ) تک الیه و دوالیه (

   و پلی یورتان دوجزیی

  با روش بالستینگ  Sa 2 1/2درجه تمیزي سطح حداقل 
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  بـــــــا اســـــــتفاده از ST3درجـــــــه تمیـــــــزي ســـــــطح   یستم پوششی نوار پتروالتوم براي س

 POWER BLAST CLEANING 
  

  می بایسـت در محـدوده   Sa 2 1/2بادرجه تمیزي  براي سطوح  (SURFACE PROFILE)زبري سطح لوله 

2575 مـی بایسـت در    Sa 2 ي با درجه تمیـز و براي سطوح  ) ISO 8503-5براساس استاندارد  ( میکرون ±

  . باشد   ) ISO 8503-5براساس استاندارد(میکرون  75- 50   محدوده 

طبـق   TESTEXبـا اسـتفاده از دسـتگاه     REPLICAموسـوم بـه   زبري سطح لوله مـی بایسـت بـا روش    

  طبــق اســتاندارد  PROFILE COMPARATORیــا بـا دســتگاه   NACE RP 0287 اسـتاندارد 

 ISO 8503-1 دسـتگاههاي فـوق الـذکر مـی بایسـت کـالیبره بـوده و گـواهی نامـه           .گـردد   اندازه گیري

  .موجود باشددر سایت  کالیبراسیون معتبر آنها 

  

از حد مشخص شده فوق باشد ، مواد تمیز کاري می بایست مورد بررسـی   تربیش کمتر یا چنانچه زبري سطح

  .قرار گرفته و در صورت لزوم تعویض گردد 

  مـی بایسـت  سرجوش و پوشـش اصـلی مجـاور آن    یت و دیگر مواد خارجی روي سطح گرد و خاك، شن ، گر

  . با استفاده از دستگاه دمنده برداشته شود

  مــی بایســـت بــا دســـتگاه   (SOLUBLE SALTS)محلــول   ســطح لولـــه بــه نمکهـــاي   آلــودگی 

 ELCOMETER 130 و یا SCM 400  ) وزنـی  مورد آزمایش قرار گیرد ، حداکثر مقدار ) یا معادل آنها

در صـورت مشـاهده   . میکروگرم بر سانتی متر مربع بیشتر باشـد   2کلراید سدیم موجود در سطح نبایستی از 

مقدار بیش از حد فوق الذکر ، سطح لوله می بایست با آب مناسب مورد شستشو قرار گرفتـه و مجـدداً مـورد    

  .بازرسی قرار گیرد 
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ح انجام پذیرفته و در صورت مشاهده آلودگی سـطح،  آزمایش فوق می بایست پس از عملیات تمیز کاري سط

دستگاه و مواد مورد استفاده در تمیز کاري می بایست مورد بازدید و بازرسی قرار گرفته و در صورت آلـودگی  

  .تعویض گردد 

   .به شرح ذیل می باشد  سطحمجاز حداکثر آلودگی 

ــورد    ــاك در م ــه گــردو خ ــودگی مجــاز ســطح ب حــداکثر آل

 پالستیکی و قیري  پوششهاي نوار

Class 3  طبق استانداردISO 8502-3 

ــورد    ــاك در م ــه گــردو خ ــودگی مجــاز ســطح ب   حــداکثر آل

و  FBEپوشش هـاي غالفـی حرارتـی انقباضـی سـه الیـه ،       

 دو جزیی ) پوشش هاي مایع اپوکسی و پلی یورتان 

Class 2  طبق استاندارد ISO 8502-3 

رخصــوص مقــدار نمــک محلــول بــر روي ســطح ســرجوش د

تـک  (  FBEپوششهاي غالفی حرارتی انقباضـی سـه الیـه ،    

  و پوشش هاي مایع ) الیه و دوالیه 

طبـق  میکروگرم بر سـانتیمتر مربـع    2حداکثر 

  الزامـــــات منــــــدرج در اســــــتانداردهاي 

 ISO 8502-6 یا ISO 8502-9 

مقدار نمـک محلـول بـر روي سـطح سـرجوش در خصـوص       

  انقباضی دو الیه حرارتی  یپالستیکی و غالف هاينوار

  نیاز به اندازه گیري ندارد 

  

بر مبناي رطوبـت نسـبی محـیط     ساعت 4تا  2جهت اعمال پوشش می بایست ظرف سطح آماده سازي شده 

  . مشروحه ذیل پوشش گردد 

 ساعت  2 %85بیش از  (RH)رطوبت نسبی 

 ساعت  70 %- 85% 3 (RH) رطوبت نسبی

 ساعت  4 % 70 از  کمتر (RH) رطوبت نسبی

  

  .ري سطح می بایست مجدداً انجام پذیرد فوق ، تمیز کازمانهاي درصورت تاخیر بیش از 
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  ) .جهت سرجوش، تعمیرات و تعویض پوشش در سایت: (اعمال پوشش  -4-2

اعمال پوشش می بایست طبق دستورالعمل سازنده مواد پوششی انجام پذیرد ، بعنوان یک راهنماي عمـومی،  

  .حه زیر الزامی می باشد رعایت مواد مشرو

و نیـز   50Cی بایسـت بـاالتر از   محـیط مـ  درجـه حـرارت   ، در حین عملیات پوشش سطوح لوله ها  -4-2-1

  .باالي نقطه شبنم باشد  30Cحداقل 

  .باالتر باشد% 85رطوبت نسبی محیط نبایستی از  -4-2-2

کنتـرل   یست به طور مسـتمر در حین عملیات اجراي پوشش ، درجه حرارت سطوح و پوشش می با -4-2-3

  .شده و از مقادیر مشخص شده توسط سازنده مواد پوششی تجاوز ننماید 

در شرایط آب وهوایی نامساعد ، عملیات تمیزکاري سطح و اعمال پوشش می بایست متوقف گـردد،   -4-2-4

عمال پوشـش و  مگر با ایجاد حفاظ مناسب به طوري که محدوده سطح مربوطه در تمامی دوره تمیز کاري ، ا

  .تمیز و خشک بماند) درخصوص پوشش هاي مایع (عمل آمدن 

چنانچه براي اعمال پوشش نیاز به پیش گرمی سطح باشد ، در صورتی که مشعل گاز استفاده گردد  -4-2-5

  به منظـور پیشـگیري از تشـکیل حبـاب، حـرارت دهـی مـی بایسـت بـا دقـت انجـام پذیرفتـه و منجـر بـه              

  . ی لوله و نیز اکسیده شدن سطح نگردد آسیب دیدگی پوشش اصل

در هنگام اعمال پوشش هاي غالفی حرارتی انقباضی می بایست دقت کافی بعمل آیـد تـا از حـبس     -4-2-6

  .لوله و نیز مجاورت پوشش اصلی لوله جلوگیري بعمل آید طولی و محیطی  شدن هوا در مجاورت درز جوش

اي غالفی حرارتی می بایستی براساس دسـتورالعمل سـازنده   اعمال میزان حرارت در مورد پوشش ه -4-2-7

برآمـدگی  نوار باشد، حرارت کمتر از حد مورد نیاز موجب عدم ذوب شدن چسـب غالفـی حرارتـی انقباضـی     

حرارت بیش از حد منجر بـه انقبـاض غیـر    . یا چسبندگی ضعیف پوشش به سطح لوله می گردد سطح غالف 

  .بروز ترك و آسیب دیدگی الیه پلی اتیلن نوار می گردد گی ، سوختقابل قبول غالف شده و باعث 
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عالوه بر فراهم نمودن اطمینان باالتر ، بـه دلیـل     INDUCTION HEATINGکاربرد دستگاه  -4-2-8

اعمال حرارت یکسان و همزمان به تمامی سطح ، موجب چسبندگی و کیفیت باالتر پوشش اعمالی گردیـده،  

  . به باال الزامی است اینچ  24لوله هاي  بنابراین کاربرد آن براي

میلی متـر از پوشـش اصـلی لولـه هـا در دو طـرف        50پوشش سرجوش اعمالی می بایست حداقل  -4-2-9

  .سرجوش را به طور کامل پوشش دهد 

فرم گزارش روزانه عملیات اعمال پوشش سرجوش می بایستی براي هر سرجوش توسـط پیمانکـار    -4-2-10

  .)  5پیوست شماره (ینده کارفرما ارائه گردد تکمیل و به نما

  :بازرسی و کنترل کیفیت پوشش -5

  :بازرسی ظاهري پوشش اعمال شده : الف 

بدون هر گونه آثـار تـاول ، الیـه الیـه     ( پوشش اعمال شده می بایست در تمامی سطح داراي ظاهري یکسان 

  قرار گیـري یکسـان در دو طـرف سـرجوش     و با روي هم ) شدن ، چروك ، حباب هوا و نواقص ظاهري دیگر 

میلیمتر روي هم پیچی نـوار سـرجوش در دو طـرف پوشـش اصـلی       50حداقل ( .بر روي پوشش اصلی باشد

   )لوله

  :کنترل کیفی پوشش اعمال شده آزمایش هاي  –ب 

  :اندازه گیري ضخامت پوشش  -1-ب 
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مـوارد  این فصل و با توجه بـه   1یوست شماره ضخامت پوشش اعمال شده می بایست طبق روش مندرج در پ

  :ذیل اندازه گیري گردد  مشروحه 

ضـخامت تـک تـک الیـه هـاي اعمـالی قبـل از        جمـع  ضخامت اسمی پوشش برمبنـاي   درخصوص پوشش هاي نواري 

حداقل ضخامت پوشـش اعمـال شـده درمحـل درزجـوش      . اعمال پوشش محاسبه گردد 

 .پوشش کمتر باشدضخامت اسمی % 90لوله ها نبایستی از 

در خصــوص پوشــش هــاي غالفــی  

 حرارتی انقباضی 

میلـی متـر    9/2مـی بایسـت حـداقل    ) بعـد از اعمـال   ( ضخامت پوشش روي بدنه لولـه  

 حـداقل ضـخامت  % 50باشد، ضخامت پوشش اعمالی روي درز جـوش لولـه نبایسـتی از    

 .فوق الذکر کمتر باشد 

تـک  (  F.B.Eدرخصوص پوشـش  

  )الیه و دوالیه 

  F.B.Eبـراي پوشــش  ضـخامت پوشـش روي بدنــه، درز جـوش و پوشــش اصـلی لولــه     

دوالیــه  F.B.Eو بــراي پوشــش میکــرون باشــد  500ی بایســت حــداقل تــک الیــه مــ

  .میکرون باشد  800حداقل 

  درخصوص پوشش هاي مایع 

  ) اپوکسی و پلی پورتان دو جزیی( 

لـه هـا مـی بایسـت از     حداقل ضخامت پوشش روي بدنه ،درز جوش و پوشـش اصـلی لو  

  .کمتر نباشد ذیل مندرج در حداقل 

  ) حداقل ( میکرون  1000: اپوکسی 

   )حداکثر ( میکرون  1500:  پلی یورتان 
  

  :آزمایش منفذیابی  -2-ب 

  . انجام پذیرد  2آزمایش منفذیابی می بایست طبق روش مندرج در پیوست شماره 

 :انقباضی   غالفی حرارتی/ جهت پوشش هاي نواري -1-2-ب
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کل سطح پوشش اعمالی می بایست براي شناسایی منافذ و یا نقاط غیـر یکنواخـت سـطح پوشـش بـا ولتـاژ       

5KV/mm+5KV  یابی قرار گیرد  کیلو ولت تحت آزمایش منفذ 20و حداکثر.  

  

  

  ) :اپوکسی و پلی یورتان دوجزئی ( و مایع ) تک الیه و دوالیه (  FBEجهت پوشش هاي  -2-2-ب

کیلو ولـت تحـت آزمـایش منفـذیابی      10و حداکثر 5KV/mmح پوشش اعمالی می بایست با ولتاژ کل سط

  .قرار گیرد 

و نیـز محـل هـاي انجـام     ) در صورت وجـود  ( در کلیه موارد  فوق الذکر ، نقاط آسیب دیده پوشش  -3-2ب

  .رد آزمایش چسبندگی می بایست طبق دستورالعمل سازنده مواد پوششی مورد تعمیر قرار گی

جهت هر یک از سیستم هاي پوششی فوق الذکر می بایست به شرح ذیـل انجـام    آزمایش چسبندگی -3-ب 

  : پذیرد 

ــواري و   ــاي ن ــت پوشــش ه جه
  غالفی حرارتی انقباضی 

این  3می بایست طبق روش مندرج در پیوست شماره آزمایش چسبندگی 
  .فصل انجام پذیرد

خصـات منــدرج در  معیـار قبـولی جهــت هـر سیســتم پوششـی طبــق مش    
  .مربوط می باشد  IGSاستاندارد 

  آزمــایش چســبندگی مــی بایســت ترجیحــاً بــا دســتگاه دیجیتــالی      
HAND- HELD TENSOMETER     ــالوگی ــتگاه آن ــا دس و ی

SPRING BALANCE  انجام پذیرد ± %10و با دقت.  
تک الیـه  (  FBEجهت پوشش 

  ) و دوالیه 
  4 شـماره   ر پیوسـت آزمایش چسبندگی می بایست طبق روش منـدرج د 

ــولی حــداکثر  ایــن فصــل  ــار قب    (RATING 2)انجــام پذیرفتــه و معی
  .می باشد

  جهت پوشش هاي مایع 
ــان دو ( ــی یورتـ اپوکســـی و پلـ

  )جزئی

این  4 شماره آزمایش چسبندگی می بایست طبق روش مندرج در پیوست
و یـا طبـق روش منـدرج در      ( RATING 1)بـا معیـار قبـولی    فصـل  
   ISO 4624 استاندارد

(PULL– OFF TEST)      10بـا معیـار قبـولی حـداقل MPa   انجـام
  .پذیرد
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پیوسـت درج گردیـده    1حداقل زمان انتظار بین اعمال پوشش و انجام آزمایش چسبندگی در جدول شـماره  

   .است 

  : توجه

 .این فصل درج گردیده است  2تواتر انجام هر یک از آزمایشهاي فوق الذکر در جدول شماره  -1

انکار می بایست مجهز به حداقل تجهیزات الزم جهت انجام آزمـایش هـاي کنتـرل کیفـی ، از جملـه      پیم -2

چـاقوي مناسـب ، دسـتگاه     –زبـري سـنج    –نیروسـنج   –ضـخامت سـنج    –رطوبـت سـنج    –ترمومتر 

PULL-OFF TEST  ) در خصوص پوشش هايFBE  بـوده و  ...) ، اپوکسی و پلی یورتان دو جرئـی و

 .ایست داراي گواهی نامه معتبر کالیبراسیون باشد اقالم مذکور می ب

در صورتی که سیستم پوششـی   NACE RP 0274استاندارد براساس در خصوص پوشش هاي نواري ،  -3

شامل پرایمر، نوار زیري و نوار روئی می باشد، آزمایش منفذیابی می بایست پـس از اعمـال نـوار زیـري و     

 . قبل از اعمال نوار رویی انجام پذیرد

  :و معیار قبولی آن  I/Sآزمایش الکتریکی پوشش بر مبناي   -6

  خطوط لوله مدفون فوالدي نو  -6-1

به منظور تشخیص و ارزیابی کیفیت پوشش خطوط اعم از پوشش بدنه لولـه و سـرجوش لولـه هـاي فـوالدي      

  . مدفون و متعلقات فوالدي به آن ، آزمایش فوق انجام می گردد 

  . تحویل پروژه هاي نو و بعد از اتمام آزمایشات هیدرواستاتیک انجام می گردد  آزمایش مذکور در هنگام

  مراحل انجام کار قبل از شروع عملیات تست پوشش  -6-2

تهیه دستورالعمل روش تست الکتریکی پوشش توسط پیمانکار و ارائه آن به نماینده کارفرمـا جهـت    -6-2-1

  بررسی و تائید 

  المت کلیه اتصاالت عایقی بکار رفته حصول اطمینان از س -6-2-2
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حصول اطمینان از قطع کامل ارتباط الکتریکی خط لولـه تحـت آزمـایش و انشـعابات مـرتبط آن از       -6-2-3

در صورت مشـاهده تـاثیر ، پیمانکـار بـا همـاهنگی      . سایر تاسیسات تاثیر گذار از طریق اندازه گیري پتانسیل 

  .ها و جریان هاي تاثیر گذار در روند و نتیجه آزمایش اقدام نماید سیستم / کارفرما نسبت به قطع سیستم 

  ACاندازه گیري ولتاژ هاي  -6-2-4

  . ، پیمانکار نسبت به رفع آن می بایست اقدام نماید  DCبر مؤلفه هاي  ACدر صورت مشاهده تاثیر 

  (T.P)ه گیري اندازه گیري  پتانسیل طبیعی لوله نسبت به زمین از تمامی نقاط انداز -6-2-5

و محـل هـاي    (CASING)فـوالدي  اندازه گیري پتانسیل حفاظتی از کلیه تقاطع ها ، غالف هاي  -6-2-6

INTERCONNECTION   با سایر خطوط و تاسیسات  

  : ابزار و وسایل مورد نیاز براي انجام تست الکتریکی پوشش  -7

  . ظر سیستم حفاظت کاتدي دائم طراحی شده براي پروژه مورد ن -7-1

میلیون اهـم بـراي شـرایط نرمـال و      10با مقاومت باال و امپدانس بیش از ) پتانسیومتر(دستگاه ولتمتر  -7-2

  میلیون اهم براي زمین هاي سنگی و خیلی خشک  200باالي 

  . استفاده از دستگاه ولتمتر با ورودي امپدانس باال براي جلوگیري از قرائت اشتباه است  : توضیح 

و الکتـرود    FRESH WATERو بـراي عبـور لولـه از خـاك      Cu/Cu So4اه الکترود مرجع دستگ -7-3

  براي عبور لوله از مناطق کامالً  حاوي آب نمک  Ag/Agclمرجع کلرور نقره 

با استفاده از الکترود مرجع گوناگون ، پیمانکار می بایست قبل از شروع تست و اندازه گیـري ، دقـت و    -7-4

  . نماید  کنترل CELL TO CELLمورد نظر را به روش  ( HALF- CELL)سالمت هافسل 

درانجام تست پوشش، یکی از کمیتهایی که قضاوت را در مورد کیفیت پوشش آسانتر می کند ، اندازه گیري  -8

از این رو اندازه گیري پتانسیل طبیعی . مقدار پتانسیل مدار باز یا پتانسیل طبیعی خط لوله تحت آزمایش است 

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

  . با خاك بایستی کامالً در تماس و ارتباط محکمی داشته باشد ) الکترود مرجع (هافسل  -8-1

  ) محل قرار گرفتن هافسل ( در زمین خشک ، خاك مرطوب گردد  -8-2
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مرکز لوله دورتر قرار نگیرد و حتی امکـان بـه بـاالي سـر لولـه      هافسل بیش از نیم متر از روي سطح و  -8-3

  .نزدیک شده باشد 

  : اندازه گیري پتانسیل در زمان آزمایش  ثر برؤبه فاکتورهاي متوجه  – 9

  ) .الکترود مرجع( محل قرار گرفتن هافسل  -9-1

  خاك  -9-2

  لوله  -9-3

  دما  -9-4

  عاري بودن الکترود مرجع از آلودگی  -9-5

  
   D.Pتنظیم ولتاژ تزریق  -1شماره  جدول

  اساس نوع پوشش در زمان شروع آزمایش بر 
  

  بر حسب ولت  D.Pمقدار ولتاژ   نوع پوشش 

  -1/2  قیر پایه نفتی 

  -1/2  قیر زغال سنگی 

  -5/1  قیر نفتی اصالح شده 

  -5/1  نوار سرد پالستیکی 

  -2/1  پلی اتیلن سه الیه 

FBE 5/1-  

  

  :   (I/S) پوشش بر مبناي  تعیین مقدار تراکم دانسیته جریان در واحد سطحم تست روش انجا -10

در حالـت تـرانس   ( طول قطعه مورد آزمایش به نحوي در نظر گرفته شود که پتانسیل دورترین نقطه  -10-1

  .ولت نشود  -85/0کمتر از ) روشن 
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هت پالریزه شدن یا تثبیت ولتـاژ  ساعت ج 72روشن کردن سیستم حفاظت کاتدي براي مدت حداقل -10-2

  خط لوله 

، منبع تزریق می بایست روشن و ولتـاژ تزریـق   ) ساعت  72حداقل ( در مدت زمان تثبیت ولتاژ خط  -10-3

  . به صورت روشن به خط اعمال گردد 

در مدت زمان تثبیت ولتاژ یا پالریزه شدن خط لوله ، محدوده آزمـایش مـی بایسـت تحـت پتانسـیل       -10-4

در تست پوشش مجـاز   1پتانسیل بیشتر از پتانسیل مندرج در جدول شماره . اظتی کافی قرار داشته باشد حف

  .نمی باشد 

بعد از پایان زمان پالریزه شدن خط ، تست الکتریکی پوشش شـامل قرائـت پتانسـیل از کلیـه نقـاط       -10-5

، شـدت جریـان مصـرفی بـراي      1ه تعیین شـده در جـدول شـمار    D.Pو با اعمال ولتاژ  (T.P)اندازه گیري  

  . اندازه گیري شود  I/Sمحاسبه 

مالك اندازه گیري شدت جریان مصرفی و محاسبه آن در تست الکتریکی پوشـش ، مقـدار ولتـاژ      -10-5-1

  . مشخص شده است  1می باشد که براساس نوع پوشش در جدول شماره   D.P)(تزریق 

، انـدازه گیـري آمپـر مصـرفی کـه       (I)ري شدت جریان مصرفی براي اطمینان از صحت اندازه گی  -10-5-2

همان شدت جریان خروجی از ترانس رکتیفایر  است ، یکبار در زمان شروع تست و بعد از تنظیم ولتاژ تزریـق  

، شـدت جریـانی    )D.P ( و یکبار هم در انتهاي عملیات تست پوشش بـراي اطمینـان از ثابـت بـودن ولتـاژ      

  . اندازه گیري و کنترل گردد مصرفی خط لوله مجدداً

DLΠ از رابطه -10-7  S= تعیین می گردد  ، سطح زیر آزمایش .  

14/3  =Π  

 D= قطر لوله به اینچ 

 L= طول لوله به متر 

 S= متر مربع 
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، میزان تراکم جریان خط لولـه   (S)تقسیم بر سطح زیر تست  (I)شدت جریان مصرفی  I/Sاز رابطه  -10-8

  . بر حسب میکروآمپر بر متر مربع محاسبه می گردد

  :  (I/S)معیار قبولی تست الکتریکی پوشش بر مبناي میزان تراکم جریان  -11

در آزمایش الکتریکی پوشش خطوط نو مدفون با پوششهاي اعالن شده فوق ، جهت تائید کیفیت پوشـش هـا   

  . مراجعه شود   2ان مصرفی به جدول شماره برمبناي میزان تراکم جری

  :تائید یا عدم تائید نتایج تست الکتریکی پوشش  -12

می بایست محاسـبه و بـه تائیـد نماینـده      I/Sجزئیات آزمایش فوق االشاره و نتایج آن براساس مقدار  -12-1

  .ایش مجدد خواهد بوددر صورت عدم تائید ، پیمانکار موظف به عیب یابی و رفع و آزم. کارفرما برسد 

تهیه و تدارك کلیه وسایل مورد نیـاز بـراي انجـام آزمـایش فـوق و دسـتگاههاي عیـب یـابی جهـت           -12-2

  شناسایی اشکاالت بعهده پیمانکار بوده و پیمانکار موظف به انجام کلیه اقـدامات بـا حضـور نماینـده کارفرمـا      

  . می باشد 

  از آزمـایش فـوق ، پیمانکـار موظـف اسـت اقـدامات الزم را       در صورت عدم حصول نتیجه قابل قبـول   -12-3

در جهت شناسایی نقاط ضعف و رفع اشکاالت و نواقص پوشش و انجـام مجـدد آزمـایش مـذکور تـا حصـول       

  . نتیجه مطلوب معمول دارد 

جزئیات آزمایش فوق و نتیجه آن براساس مقدار تراکم جریان مصرفی می بایسـت محاسـبه و جهـت     -12-4

  . به نماینده کارفرما ارائه گردد تائید 
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  تراکم جریان:  2جدول شماره 

حداکثر مقدار ولتاژ   نوع پوشش

D.P بر حسب ولت  

I/S  

µ/m2  

(max) 

  مالحظات

   40 2.1-  قیر پایه نفتی 

   40 2.1-  قیر زغال سنگی 

   15 1.5-  قیر نفتی اصالح شده 

   20 1.5-  نواد سرد پالستیکی 

   3 1.2-  الیه  پلی اتیلن سه

FBE -1.5 10   
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  پیوست شماره یک 

  

Inspection of thickness (attachment 1)  

) بازرسی ضخامت (  

A.1 General  

The inspection consists of measuring the FJC. 

A.2 Equipment  

A magnetic, electromagnetic or ultrasonic measuring instrument with ±10% 

reading shall be used. 

The instrument shall be calibrated for the coating thickness to be measured. 

A.3 Procedure  

At the start of each shift, the instrument readings shall be checked using 

calibrated plates and shims of the same thickness range as the FJC and if 

necessary be adjusted. 

On each FJC to be inspected, a total of 8 measurements shall be carried out on 

the body of the pipe. 

The measurements shall be taken at points distributed along for equally spaced 

longitudinal lines at the pipe length with two circumferential lines, one on each 

side of the bead. 

In addition, four additional measurements shall be carried out on a 

circumferential line on top of the weld bead.  

Note for measuring thickness of less than 1 mm, the surface profile of the joint 

shall be taken into account for calibration. 

A.4 Results  

The minimum value for the body and for the weld bead shall be recorded. 
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  پیوست شماره دو 

Holiday detection test (attachment 2) 

) آزمایش منفذیابی (   

B.1 General  

The test consists of detecting any porosity of the FJC using a scanning 

electrode energised by a high – arc voltage. 

Defects shall be detected by a spark occurring between the steel and the 

electrode at the defect, accompanied by a sound and / or light signal. 

B.2 Equipment  

The equipment shall consist of:  

- Adjustable high – voltage holiday detector with ± 10% reading accuracy, 

equipped with a sound and / or light signal; 

- Scanning electrode in the from metal brush, coiled spring with continuous 

spirals or conductive rubber conforming to the shape of the joints; 

- Conductors which are used to connect the joint to an earth electrode. 

B.3 Procedure  

The test shall be performed on a coating that is free from surface moisture. 

The instrument (holiday detector) and earth shall be connected to the coated 

pipe. The scanning electrode shall be passed over surface of the coating to be 

inspected with a continuous relative movement not exceeding 300 mm/s. 

The electrodes shall not be damaged and shall be in constant touch with the 

coating. 

At the time of the test, the voltage shall be set at the value depending on the 

material and the nominal thickness of the coating. 

At the start of each shift, the instrument shall be verified by a certified 

voltmeter and adjusted if necessary. 

B.4 Results  

The number of holidays shall be recorded. 
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  پیوست شماره سه 

Peel strength test (attachment 3) 

  )آزمایش مقاومت چسبندگی (

D.1 Measurement of the peel strength with a tensile testing machine  

D.1.1 General  

The test consists of measuring the force required for peeling the FJC from the 

metal substrate of the joint at a constant rate of pull. When specified in clauses 

10-17, the same method shall be used to measure the force required for 

peeling the FJC from the plant coating at overlap. 

D.1.2 Equipment  

The equipment shall consist of: 

- Tensile testing machine with which it is possible to record the peel force 

with ±5% reading accuracy and which operates at a rate of pull of 10 

mm/min 

±1 mm/min , as in figure D.1 ( for small diameters ) or D.2  

(for large diameters ); 

- Cutting tool (e.g. knife); 

- Suggested equipment as in figure D.1 or D.2 

D.1.3 Procedure  

D.1.3.1 General  

The peeling test for ambient temperature shall be performed at 230C±20C.  

The peeling test for maximum design temperature (if > 300C) shall be 

performed at maximum design temperature ± 20C. 

Peeling test for other temperatures may be performed after agreement between 

the applicator and end user. 

The temperature shall be measured by means of an adapted on the external 

surface of the joint at the root of the peeled strip. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


100(1)-PL-C-IGS                                  ١٩١٣مھر                                             شركت ملي گاز -جلد دوم پیمان 
 

  
  
٨٣ 
  

D.1.3.2 Small diameter pipes  

A pipe ring 200mm in length shall be cut from the pipe. A sample coating 

strip shall be cut in the circumferential direction of the pipe ring measuring a 

minimum of 160 mm in length and 20 mm to 50 mm in width. 

The pipe ring shall be free to rotate about its axis as shown in figure C.1. The 

cut end of the coating strip shall be secured to one of the gripping of the 

testing machine and peeled perpendicular to the pipe axis. 

D.1.3.3 Large diameter pipes  

The pipe shall be supported during the test to prevent movement. 

A sample coating strip shall be cut in the circumferential direction of the pipe 

measuring a minimum of 160 mm in length and 20 mm to 50mm in width. 

The cut end of the coating strip coating shall be secured to one of the gripping 

jaws of the testing machine and peeled perpendicular to the pipe axis. 

D.1.4 Results  

The peel force data for 140mm of peeling shall be divided into seven intervals 

of 20 mm and the first and last intervals discarded. The peel strength shall be 

calculated from remaining data. 

The average peel strength shall be the arithmetic mean over the 100 mm 

length. If this value is not automatically determined, the arithmetic mean may 

be estimated from the 20 mm bands across the 100 mm length. 

The average peel strength shall meet the requirements of tables given in 

clauses 10-17 and on single point in the 100 mm length shall be more than 

30% below the specified value. 

D.2 Measurement of the peel strength with a spring balance  

D.2.1 General  

The method consist of measuring the force required for peeling the field joint 

coating from the metal substrate with a spring balance at a constant rate of 
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pull. When specified in clauses 10-17, the same method shall be used to 

measure the force required for peeling the FJC from the plant coating overlap. 

D.2.2 Equipment  

The equipment shall consist of: 

- Spring balance with an accuracy of ±10% with a clamp , as in figure D.3; 

- Cutting tool (e.g. knife). 

D.2.3 Procedure  

The test shall be performed at a temperature of 23±2. If provision has been 

made to perform this test outside this temperature range, the method described 

shall be adapted, after agreement between the applicator and purchaser, if 

necessary. 

The temperature shall be measured by means of an adapted probe, on the 

external surface of the joint at the root of the peeled strip (evaluation on 100 

mm). 

From the joint, a strip of coating 20-50 mm wide perpendicular to the axis of 

the joint shall be cut. 

The strip shall be separated over a circumferential length of approximately 

 20 mm. 

The separated part of the coating shall be secured in the clamp of the spring 

balance. 

The coating shall be peeled off with a peeling rate of 10mm/min perpendicular 

to the surface to the pipe. Over a distance of 10 mm every 6 s the peel force 

shall be recorded. 

D.2.4 Results  

The peel strength, in Newton per mm, shall be calculated as the arithmetic 

taken over the 10 recorded peel forces. 

The peel strength in N/mm shall be recorded. 

Adhesion test –resistance to removal 
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  پیوست شماره چهار 

  

(Adhesion test – resistance to removal (attachment 4) 

)مقاومت در مقابل جداشدگی  –آزمایش چسبندگی (  

C.1 General  

The test consists of determining the adhesion of the FJC by a destructive 

process. 

C.2 Equipment  

The equipment shall consist of: 

- Utility knife (e.g. with a stiff straight blade); 

- Steel rule, if required; 

- Steel rod, if required. 

C.3 Procedure  

The adhesion test shall be done at 23±2 unless otherwise agreed. 

The test area shall consist of any coated area on the component or test sample 

that is free from all defects and with the correct dry film thickness. 

Using a sharp- bladed utility knife against a steel rule if necessary, straight 

30mm to 50mm cuts shall be made in the coating through to the metal surface 

to from an × with an angle of approximately 300 at the intersection point. 

The point of the utility knife shall be inserted horizontally (i.e. the flat of the 

blade) under the coating at the point of intersection of the cuts such that the 

blade point is at the metal surface. 
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A levering action against a fulcrum ( such as a steel rod) shall be used to force 

the flat point of the blade up from the metal surface describing a single, 

vertical (i.e. at 900C to the surface) motion in an attempt to pries the coating 

off. 

C.4 Result  

The adhesion of the coating shall be determined by the following rating 

system (see figure C.1). 

  پیوست شماره پنج

  رجوش خطوط لوله انتقال گاز اعمال پوشش س  فرم گزارش روزانه عملیات

 : یمانکارپ  :پروژه 
  :عایقکار  :کارفرما

  :تاریخ  :Weld No) ( شماره جوش     )(.Sec. Noشماره قطعه  
  

  :ساعت 

  شرایط محیطی
  :رطوبت نسبی

  
  :ه شبنمطنق

  :) c  º(    محیطدرجه حرارت 
  

  :) c  º(    لولهدرجه حرارت سطح 

  وضعیت جوي
oبارانی                          o   مناسب  
o باد  و خاك( طوفانی(  

دانه بندي   o آلوده به چربی  o مرطوب o خاك زیاد  وضعیت شن سند بالست
  oنامناسب  

 o تائید

  رطوبت همراه هوا     :فشار  وضعیت هواي سند بالست
  □ندارد                  □دارد  

  روغن همراه هوا              
  oندارد              oدارد 

  oمناسب          
 o نا مناسب     

o  o مردود o تأیید  ½SA 2درجه تمیزي سطح   دمجدآماده سازي   
  میزان  زبري سطح 

  )میکرون  65حداقل (  
     oمردود   o تائید  )4  )3  )2  )1

وضعیت   زبري پوشش لوله در  محل 
CUT BACK  

  oمردود                                                o تائید
  ...آلودگی سطح به نمک، روغن ، گرد و خاك و 

  oندارد                                                            oدارد 

  : تاریخ تولید  ) :  .Batch No( شماره تولید   :نوع عایق سرجوش   : نام  شرکت و کشور  سازنده  :مشخصات  غالفی حرارتی انقباضی 

        
مشخصات  پرایمر اپوکسی دو جزئی  

:  
  نسبت ترکیب  تاریخ تولید  شماره تولید  نوع و کد 

)Mixing ratio(  
  : وزنی         :)  A  )Part Aجزء 

        : ) B  )Part Bجزء   : حجمی 
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  )بر مبناي میکرون (ضخامت سنجی  

  نقطه اندازه گیري
  5نقطه شماره    4نقطه شماره   3شماره   نقطه  2نقطه شماره    1نقطه شماره    موقعیت لوله  

            3ساعت 
             6ساعت 

             9ساعت    
             12ساعت    

  

  

  

  آزمایش چسبندگی پوشش
) Peel Test  (طبق استاندارد  

 ASTM D1000 

  )Kg/Cm(میزان چسبندگی  
 oمردود                                o تائید  :به سطح لوله 

  oمردود                             o تائید  :پوشش اصلی  به

  نوع جدایش
 oجدایش الیه پلی اتیلن از چسب                                                   

  oجدایش الیه پلی اتیلن و چسب از الیه اپوکس                                  
 o                                           جدایش کامل پوشش از سطح لوله     

  شرایط ظاهري پوشش

  oمنفذ         o عدم خروج چسب از لبه هاي نوار       oسوختگی         oترك            oچروك        oوجود هوا  زیر پوشش  
                                                       oنامناسب                             oمناسب      )      :                           CLOUSRE  Patch ( چسبندگی پچ سرجوش       

      oندارد                             oدارد       :                    مناسب   روي پوشش اصلی  لوله ) OVER LAP(  همپوشانی       
 oتأیید عدم                                                                      oتأیید 

  تست منفذ یابی
  :         ولتاژ آزمایش 

  o تأیید نهایی                                    o منافذ تعمیر                 :تعداد منافذ                                                                                                            oتأیید عدم               oتأیید             

  کالیبره نیست  کالیبره است  موجود نیست  موجود است  تجهیزات موردنیاز تست وبازرسی درکارگاه

 psychrometer(  o o o o (رطوبت سنج

 pyrometer(  o o o o(دماسنج سطح 
 o o o o  سنج سطح زبري

 holiday  detector(  o o o o( منفذ یاب 

 o o o o  ضخامت سنج پوشش 
  دستگاه آزمایش چسبندگی

 )peel test(  
o o o o 

  :پیمانکارنماینده   :عایقکار
  
  

  :ناظر 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


100(1)-PL-C-IGS                                  ١٩١٣مھر                                             شركت ملي گاز -جلد دوم پیمان 
 

  
  
٨٨ 
  

  : توضیحات 
  .پروژه موجود باشد دستورالعمل روش اعمال پوشش که توسط سازنده ارائه گردیده ، می بایست در محل اجراي  – 1
  .  ناظر و  پرسنل عایقکارمی بایست  آگاهی  و اشراف کامل نسبت به نحوه  اجراي دستورالعمل مذکور را   داشته باشند   -2
  . انجام گردد      C  º   2 ±23می بایست  حتی االمکان  در دماي )peel test(آزمایش چسبندگی  -3
  . بایست  حداقل به تعداد یک آزمایش  در یک روز کاري انجام گردد  می)peel test(آزمایش چسبندگی  - -4
  .میلیمتر در نظر گرفته شود  5/2حداقل ضخامت  پوشش روي بدنه لوله   -5
  .میلیمتر در نظر گرفته شود  3/2حداقل ضخامت پوشش  روي جوش محیطی لوله  - 6
  .ر در نظر گرفته شود میلیمت 8/2ضخامت متوسط پوشش  در هر محل از بدنه لوله   -7
  .میلیمتر در نظر گرفته شود  5/2ضخامت متوسط پوشش  در هر محل  روي جوش محیطی لوله   -8
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  )ازجلددوم پیمان قدیمی 13فصل  –ضمیمه فصل هشتم ( 

  :کلیات 
عملیات مشروحه در این قسمت شامل نصب و راه اندازي تاسیسات و تجهیـزات مربـوط بـه سـامانه     

  .لوله هاي مدفون گاز می باشد  حفاظت کاتدي
  نصب تاسیسات و تجهیزات در سامانه حفاظت کاتدي با استفاده از جریان تزریقی  -1
  :ایستگاه مبدل یکسو کننده شامل مراحل زیر  - 1-1

احداث پایه هاي استقرار مبدل یکسو کننده و نصب مبدل بر روي پایـه احـداث شـده بـر      –الف 
بـه هنگـام حمـل و    .  IPS-D-TP-701کننده بشماره  طبق نقشه استاندارد نصب مبدل یکسو

نقل و نصب، پیمانکار موظف است تا دقت الزم را براي جلوگیري از هر گونـه آسـیب بـه مبـدل     
  . یکسو کننده بعمل آورد 

از کنتور به ورودي مبدل یکسو کننده و کابلهاي )  A.C( اتصال کابل برق متناوب شهري  –ب 
بـه  ) تـرانس رکتیفـایر   ( خروجی منفی و مثبت مبدل یکسو کننده از )  D.C( جریان مستقیم 

  .ترتیب به لوله گاز و بستر آندي 
 IPS-D-TP-703کابل کشی ها باید بر طبق نقشه استاندارد نصب مبدل یکسو کننده بشماره 

  .انجام شود 
ي بـه اسـتثنا   IPS-D-TP-709تهیه و نصب حصار ایستگاه طبق نقشه استاندارد به شماره  -ج

  . مواردیکه محل نصب مبدل یکسو کننده در داخل حصار سایر تاسیسات پیش بینی شده باشد 
-IPS-Dنصب اتصال بزمین ایستگاه حفاظت کاتدي طبق نقشه استاندارد اجرائی به شـماره   -د

TP-717    بجز مواردیکه مبدل یکسو کننده در داخل حصار سایر تاسیساتی کـه داراي سیسـتم
کـه در اینصـورت اتصـال بـزمین ایسـتگاه حفاظـت       . پیش بینی شده باشـد  اتصال بزمین است 

  .کاتدي باید به سیستم اتصال بزمین موجود وصل باشد 
  :بستر آندي   -1-2

  :بطور کلی بستر آندي شامل انواع زیر است 
  بستر آندي افقی  –الف 

-IPS-Dاسـتاندارد  در این نوع بستر ، آندها بطور افقی در داخل کانال طبق شرح کـار و نقشـه   

TP-706 نوع و تعداد آندها در شرح کار مشخص شده است . نصب می شوند .  
  :بستر سطحی عمودي  –ب 
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-IPS-Dدر این نوع بستر ، آند بصورت عمود در داخل کانال طبق شرح کار و نقشـه اسـتاندارد   

TP-705  نصب می شود .  
  :جعبه هاي اتصال  -3 -1

  :می باشند این جعبه ها شامل انواع زیر 
  :جعبه اتصال مثبت  –الف 

ایـن جعبـه   . این جعبه قطب مثبت دستگاه مبدل یکسو کننده را به بستر آندي مرتبط میسـازد  
نقشـه اسـتاندارد، محـل نصـب     . در بسترهاي آندي افقی در یکی از دوانتهاي آن نصب می شود 

نـوع چهـار ترمینالـه مـی     جعبه هاي مخصوص بسترهاي افقی ، از . این جعبه ها را نشان میدهد
  . باشند 

  . جزئیات ساختمانی و نصب جعبه ها مطابق نقشه هاي استاندارد خواهد بود 
  : جعبه اتصال منفی  –ب 

این جعبه قطب منفی دستگاه مبدل یکسو کننده را به لوله گاز مدفون مرتبط میسازد و از نظـر  
  .  ساختمانی مشابه جعبه هاي چهار ترمیناله مثبت می باشند

جعبه اتصال مخصوص ارتباط الکتریکی بین دو یا چند لوله تحت حفاظـت کاتـدي کـه بـه      –ج 
منظور جلوگیري از تـاثیر جریانهـاي سـرگردان و تـامین یکنـواختی جریانهـاي حفـاظتی روي        

در محلهایی که نصـب جعبـه هـاي    . سیستمهاي مجاور طبق نقشه هاي اجرائی نصب می شوند 
. د ، در حین اجراي پروژه با نظر نماینده کارفرمـا تعیـین خواهـد شـد     اتصال اضافی ضروري باش

  . این جعبه هاي اتصال از نوع جعبه اتصال چهار ترمیناله می باشد 
براي کنترل جریان حفاظت کاتدیک یک ایستگاه و یا براي جلوگیري از تـاثیرات دو یـا   : تبصره 

ر سر راه کابل انتقال جریان و در داخـل  چند سامانه حفاظت کاتدي بر روي یکدیگر الزم است د
  . جعبه اتصال مربوطه یک مقاومت متغییر در مدار آنها نصب و تنظیم گردد

  ) :  TEST POINT( نقاط اندازه گیري   -1-4
این نقاط به منظور اندازه گیري پتانسیل لوله هاي مدفون نسبت به زمین اطراف آن پیش بینـی  

میلیمتر مربع و بطول  16فون از طریق یک رشته کابل با مقطع دسترسی به لوله مد. شده است 
مناسب حاصل میشود که یک سر آن در داخل محفظه نقطه اندازه گیري متصل گردیـده و سـر   

طبـق نقشـه اجرایـی    )  THERMIT WELD( دیگـر آن منحصـراً توسـط جـوش حرارتـی      
  . داده میشود  استاندارد مربوطه بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به لوله اتصال
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( نقشــه اجرایــی ســاخت نقــاطی کــه ارتبــاط جریــان را در طــرفین اتصــاالت عــایقی    –الــف 
INSULATING JOINT  (       برقرار مینماید نیز مشـابه نقشـه اجرایـی سـاخت نقـاط انـدازه

  . گیري میباشد 
محـل  . باشند )  IDENTFICATION PLATE( کلیه این نقاط باید داراي تابلو شناسایی 

  . ین تابلوها را نماینده کارفرما تعیین می نماید نصب ا
نقاط اندازه گیري پتانسیل خطوط لوله انتقال که با عالئم مسیر خط لولـه تلفیـق میشـوند     –ب 

باید مطابق با نقشه اجرایی استاندارد تهیه و در محلهاي تعیین شده در نقشه هاي اجرایی مسیر 
ن نقـاط انـدازه گیـري در محـل هایئکـه لولـه داراي       عالوه بر آن نصب ای. خط لوله نصب گردند

  . غالف است طبق نقشه اجرایی استاندارد مربوطه الزامی است 
  : کابل کشی  -1-5

بـدین منظـور کانـالی بـه ابعـاد حـداقل سـی        . کلیه کابلها بایستی در کانال قـرار گیرنـد    –الف 
کردن کابلها بایستی قرقره کابل براي باز .  سانتیمتر عرض و هفتاد سانتیمتر عمق حفر می شود

قبـل از  . را بر روي سه پایه مستقر نموده و کابل را کشید بطوریکه قرقره بچرخد و کابل باز شود 
گذاشتن کابل در کانال، بایستی کف و دیوارهاي کانال تمیز و رگالژ شده و در کف کانال حداقل 

بانـدن در کانـال بایسـتی حـداقل ده     پـس از خوا .  ده سانتیمتر ماسه نرم ریخته و تسطیح گردد
طول آجـر  ( سانتیمتر ماسه نرم نیز روي کابل ریخته و سپس بر روي ماسه نرم آجر گذاري شود 

  . و در نهایت کانال با خاك حاصل از حفاري پر گردد) در عرض کانال قرار میگیرد 
را غیر قابل قبول  خمیدگی ، گره و یا خسارت وارد شده به عایق کابل ، آن قسمت از کابل –ب 

  . خواهد ساخت 
بجز آنکه که در نقشه هاي مربوطه نشان داده شده هیچ مفصل کابـل دیگـري نبایـد وجـود      -ج

  . داشته باشد 
چنانچه معلوم شود که به مفصلهاي اضافی نیاز است، باید تقاضاي انجام آن به اضـافه دالئـل    -د

ورد بحث فقط بنا بر تشخیص و تایید نماینـده  توجیهی به نماینده کارفرما ارائه گردد و مفصل م
  . کارفرما انجام خواهد شد 

)  TAGS( کلیه کابلها بالفاصله پـس از قـرار گـرفتن در داخـل کانـال ، بایـد بـا برچسـب          -ھ
  . متر و همچنین در نقاط تغییر مسیر ، عالمت گذاري شود  2مناسب و تایید شده بفواصل 
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انجـام  )  SPLINCING KIT( فاده از مفصـلهاي اسـتاندارد   مفصل سازي کابل باید با است -و
اسـتفاده میشـود بایـد آنهـا را بطریقـی      )  CABLE LUG( در محلهاییکه از سر کابـل  . گیرد

  . پرس نمود که کامال به کابل بچسبد 
 THERMIT( اتصال کلیه کابلهـا بـه لولـه هـاي گـاز بایـد اوالً بطریـق جـوش حرارتـی           -ز

WELD  (ا کلیه این نقاط اتصال بایستی بنحو مطلوب و بـا تاییـد نماینـده کارفرمـا     بوده و ثانی
  . بطور کامل عایق کاري شوند 

و )  HANDY CAP( عایقکاري این محلهاي اتصال یـا بوسـیله کـپ پالسـتیکی مخصـوص      
پرایمر مربوط به آن و یا با مواد پوششی مناسب و همخوان با عایقکاري اولیه خطوط لوله انجـام  

  . گردد
  تهیه و نصب سایبان براي مبدل یکسو کننده  -2

متر از ورقهاي ایرانیـت کـه بوسـیله     2 ×2و به ابعاد % 30تهیه و نصب سایبان به شیب  - 2-1
چهارستون آهنی مناسب بر روي فونداسیون بتنی مبدل یکسو کننده جهـت حفـظ آن   

  . از تابش مستقیم آفتاب و  برف و باران قرار می گیرد 
 .مطابق مشخصات رنگ آمیزي مندرج در نقشه هاي استاندارد رنگ آمیزي پایه  - 2-2

  : نصب سایبان در موارد ذیل ضرورت ندارد : تبصره 
  .مبدل یکسو کننده هایی که داراي سایبان میباشند –الف 

  . در مواردیکه مبدل یکسو کننده در داخل اطاقک و یا در محل سرپوشیده نصب میشود -ب
معمـوالً از نـوع   ( فاظت کاتدي با اسـتفاده از آنـدهاي فنـا شـونده     نصب تاسیسات و تجهیزات ح -3

  ) منیزیم و کیسه اي 
  : نصب آندهاي فنا شونده در حفره هاي آندي شامل 

حفر حفره آندي بشکل عمودي یا افقی و بصورت تکی یا خوشه اي طبـق شـرح کـار و نقشـه      -3-1
  .هاي اجرایی استاندارد 

  ها یا بستر آندينصب آندها در داخل حفره  -3-2
 PIPE LINE( نصب جعبه اتصال از نوع چهار ترمیناله یا نوع تلفیق شده با عالمـت مسـیر    -3-3

MARKER  ( طبق شرح کار و نقشه اجرایی استاندارد  
آنـدها تـا   )  HEADER( کابل کشی از آندیا آندها با استفاده از کابل سرآند و یا کابل اصلی  -3-4

  داخل جعبه هاي اتصال 
  اتصال یک رشته کابل از جعبه اتصال تا لوله مدفون به کمک جوش حرارتی  -3-5
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مشخصات فنی انجام کلیه موارد فوق مانند موارد مشـابه در سـامانه حفاظـت کاتـدي بـا       -1تبصره 
  .استفاده از جریان تزریقی می باشد 

تا از کنده یا زخمی شدن در حمل و نقل و جابجایی آندها باید نهایت دقت بکار برده شود  -2تبصره 
  . کابل سر آند یا شکسته شدن خود آند و یا پاره شدن کیسه آن جلوگیري گردد

در مواردیکه بجاي آند کیسه اي از آند بدون کیسه استفاده میشود الزم است پس از حفـر   -3تبصره 
خلـوط زیـر بـه    حفره آندي  و نصب آند ، اطراف آن بشعاع یک فوت و  به طول و یا ارتفـاع آنـد از م  

  . اندازه کافی ریخته شود 
  %20بنتونیت  -
 %5سولفات سدیم  -

 % 75گچ زنده  -

  :راه اندازي تاسیسات و تجهیزات وآزمایش سامانه حفاظت کاتدي -4
آزمایش سامانه حفاظـت کاتـدي در حضـور نماینـدگانی از اجـرا و نظـارت ، بازرسـی فنـی و واحـد          

پیمانکـار  . انتقال گاز توسـط پیمانکـار انجـام میگیـرد     تعمیرات بهره برداري حفاظت از زنگ شرکت 
مراحل آزمـایش بشـرح زیـر مـی     . موظف است ابزار و وسائل الزم براي انجام آزمایش را فراهم نماید

  : باشد 
لوله هاي تحت پوشش با زمین و ثبت رقـوم در کلیـه   / اندازه گیري پتانسیل طبیعی بین لوله  –الف 

  قبل از روشن کردن سامانه حفاظت کاتدي )  TEST POINT( نقاط آزمایش 
آزمایش مبدل یکسو کننده جهت تعیین قطب هاي مثبت و منفی ولتاژ ورودي و کنترل فیوزها  -ب

.  
اتصال برق و راه اندازي مبدل یکسو کننده و تنظیم خروجی مبدل به ترتیبی کـه پتانسـیل بـین     -ج

ولـت و پوشـش    -5/1هاي عایق شده با نـوار سـرد   لوله و زمین در نقطه تزریق جریان در مورد لوله 
( ولت ، لوله هاي با عایق کاري گرم قیر پایـه نفتـی و یـا قیرذغـال سـنگی       -2/1پلی اتیلن سه الیه 
COAL TAR (1/2-  ولت نسبت به زمین مجاور بر مبناي الکترود  -5/1ولت و قیر اصالح شده از

ولـت مـی    -85/0ین پتانسیل در سایر نقاط لولـه  میزان حداقل ا. سولفات مس تجاوز ننماید  –مس 
ــد  ــاوي  . باشـ ــاي حـ ــین هـ ــراي زمـ ــی   SRBبـ ــیل منفـ ــن پتانسـ ــداقل ایـ ــت  95/0، حـ   ولـ
  .می باشد

سولفات مس به صورت روشـن و   –اندازه گیري پتانسیل بین لوله و زمین بر مبناي الکترود مس  -د
بـدل یکسـو کننـده بـه خـط لولـه و       خاموش و یادداشت نمودن نتایج در کلیه نقاط پس از اتصال م
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اشـاره   D.Pو تنظیم دستگاه در پتانسـیل حـداکثر   ) ساعت  72به مدت حداقل ( پالریزه شدن خط 
شده در باال،  این کنترل مجددا سی روز پس از آنکه آخرین اندازه گیري ها انجام گرفت بایـد انجـام   

  . شود 
ندگان کارفرما که ناظر بـر آزمـایش مـی باشـند،     نمای/ نتایج آزمایشات فوق الذکر توسط نماینده  -ھ

چنانچه نتایج آزمایش رضایتبخش نباشد پیمانکار موظف است از . بررسی و نتیجه گیري خواهد شد 
  .نمایندگان کارفرما انجام دهد / سامانه رفع عیب نموده و مجددا کلیه آزمایشات را با حضور نماینده

نسیل ، مارکرها و جعبـه هـاي اتصـال از نظـر رنـگ آمیـزي ،       کنترل کلیه نقاط اندازه گیري پتا –و 
  .  عالمت گذاري ، ابعاد و محکم بودن آنها 

  .  کنترل وضعیت اتصاالت عایقی و تقاطع لوله با غالف هاي فوالدي  –ز 
  
  :انجام آزمایش تداخل جریان سرگردان با سامانه حفاظت کاتدي و خطوط لوله مدفون  -5
از مجاورت خط لوله دیگر و یا تاسیسات فلزي زیرزمینی عبور نماید و با بهـر   هر گاه خط لوله -5-1

علت دیگري احتمال جریانهاي سرگردان وجود داشته باشد آزمایش تداخل جریان سـرگردان انجـام   
  . خواهد شد 

  .روش آزمایش و دستورالعمل الزم از طرف بازرسی فنی به مجري و پیمانکار ارائه خواهد شد 
پس از نصب و تکمیل سامانه حفاظت کاتدي و آزمـایش و راه انـدازي آن ،   : ه گزارش نهائی تهی  -6

پیمانکار باید گزارش آزمایشات را با درج اطالعات ذیل در چهار نسخه تهیـه و بـه نماینـده کارفرمـا     
  . ارائه دهد 

  ) . GROUND BED( حداکثر جریان خروجی از هر بستر زمینی  –الف 
  .یان سامانه حفاظت کاتدي پس از تنظیم نهایی سامانه ولتاژ و جر –ب 
کلیه ولتاژهاي اندازه گیري شده در تمام نقاط دسترسی روي خط لوله شامل پتانسیل طبیعـی ،   -ج

و غالف فوالدي با لوله در محلهـاي   A.C، پتانسیل خاموش و روشن، ولتاژ )  D.P( پتانسیل تزریق 
  .تقاطع 

  )  D.P(یکسو کننده در زمان اندازه گیري پتانسیلهاي تزریق یا ولتاژ خروجی مبدل هاي  -د
کلیه اندازه گیري هاي پتانسیل بین لوله و زمین کـه در ایـن مشخصـات ذکـر شـده بـر مبنـاي         -ھ

  .سولفات مس می باشد  -الکترود مس
شامل ابعاد دقیق و جزئیات کامل بـراي کلیـه بسـترهاي    )  AS BUILT( نقشه هاي اجرا شده  -و
  .ندي و دستگاههاي جنبی آ
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  فصل نهم 

  
  لوله گذاري و خاك ریزي

  
  
  
  
  صفحه  عنوان  

  84  لوله گذاري و خاك ریزي   
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  و خاك ریزي  گذاري لوله 

  پیمانکار موظف است کلیه ماشین آالت و ابـزار الزم بـراي بلنـد کـردن ، جابجـا کـردن، خوابانـدن لولـه          -1

نماینده کارفرما تهیه و نگهداري نماید تعداد و قدرت دستگاههاي بلند کننده متناسـب   در کانال را طبق نظر

  بوده به طوریکه اطمینـان حاصـل گـردد کـه     و شرایط مسیر خط لوله از لحاظ شیب طولی وزن لوله  ،با قطر 

قرار نگرفتـه و   لوله ها در موقع خواباندن در کانال تحت تنش قرار نگرفته و عایق آنها صدمه نبیند تحت تنش

  .در موقع خواباندن لوله در کانال عایق آنها صدمه ببیند

چـاکی ،   –قبل از لوله گذاري می بایست کف و دیواره کانال پرداخت گردیده و عـاري از هـر گونـه پایـه      -2

کلوخ درشت ، سنگ ، ریشه درخت و دیگر اشیاء گردد تا از وقوع هر گونه صدمه از قبیـل خـراش یـا سـوراخ     

  .ي عایق لوله جلوگیري بعمل آیدرو

خاك سرندي با قطـر چشـمه هـاي    ( قبل از لوله گذاري بایستی در کف کانال بالشتک هایی از خاك نرم  -3

متر از یکـدیگر ایجـاد گـردد ارتفـاع خـاك نـرم        5سانتی متر و به فاصله  40به عرض ) میلیمتر  10حداکثر 

استقرار لوله بر روي آنهـا فاصـله زیـر لولـه تـا کـف کانـال        سرندي بالشتک ها بایستی چنان باشد که پس از 

  .سانتیمتر باشد  20حداقل 

در محل هائی که سطح آبهاي زیر زمینی به طور طبیعی و یا به دلیل سیل تا ارتفاع زیر لوله یا بیشـتر در   -4

  بـه طـوري کـه لولـه     از ژئوتکستایل استفاده گردد کانال باال آمده باشد می بایست بر طبق نقشه هاي اجرایی 

در هنگام عملیات لوله گذاري می بایست آب کانـال را تخلیـه و   . در عمق معین در کف کانال ثابت قرار گیرد 

یا زمان اجراء را متناسب با شرایط خاص که آب زیرزمینی باال نباشد انتخاب نمود و یا با استفاده از روشـهاي  

  .رساند دفن لوله به کمتر از عمق  مناسب آب زیرزمینی را از منطقه اجراي پروژه

در خاتمه هر روز کاري انتهاي لوله هائیکه در کانال خوابانده شـده انـد بایـد بـه وسـیله درپـوش و یـا در         -5

بسته شوند تا از ورود آب و گل یـا اشـیاء دیگـر     EXPANDING STOPPERSپوشهاي منبسط شونده 

  .جلوگیري بعمل آید 
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نباید در هیچ نقطه تحت تنش قرار گیرد همچنین نبایستی با فشـار در داخـل   له لودر هنگام لوله گذاري   -6

  .کانال گذارده شود 

خاکریزي کانال باید بالفاصله پس از خواباندن لوله با حضور و تائید نماینده کارفرما انجام گیرد، انجام این  -7

مانع آن می شـود کـه نـوار عـایق در      کار از آن جهت ضروري است که لوله را در محل خود مهار نموده و نیز

معرض تغییرات شدید دماي محیط قرار گیرد، براي جلوگیري از وارد آمدن صدمه به لوله و عایق آن بایسـتی  

قسمتی از خاك حفاري شده از نوع نرم تر و یا ماسه اي که از سرند یک سانتی متري بگذرد را در الیـه هـاي   

  .وله ریخته شود سانتی متر روي ل 20به ضخامت حداقل 

براي پر کردن کانال نباید از خار وخاشاك ریشه درختان و علف و آشغال و مواد پوسیدنی دیگـر اسـتفاده    -8

  .نمود

ارتفاع خاك ریز روي لوله جهت ایجاد گرده خاکی مسیر خط لوله می بایست به نحوي انجـام پـذیرد کـه     -9

  .یم اختصاصی باالتر باشد سانتی متر از سطح حر 50بعد از نشست طبیعی حداقل 

  هنگام لوله گذاري در محل تقاطع جـاده هـا و جـاده سـرویس خـط لولـه مـی بایسـت ضـمن رعایـت            -10

سانتی متري خاك ریزي شـده   15بالفاصله روي لوله در الیه هاي  SLABنقشه هاي استاندارد و استفاده از 

  .و متناسب با درجه کوبیدگی خاك موجود زیر جاده کوبیده شود

چنانچه خاك حفاري شده براي پرکردن کانال مناسـب نباشـد پیمانکـار موظـف اسـت آن را بـا خـاك         -11

  مناسب جایگزین نماید و نیز مصالح حفاري شده را که بدین ترتیب زائد خواهنـد بـود از محـل دور نمـوده و    

  .در جاي مناسب دپو نماید

ه داخل شهرها در کمترین زمان ممکن شروع بـه  پیمانکار موظف است پس از پر کردن کانال در محدود -12

بازسازي زمینهائی که براي حفاري اشغال کـرده بنمایـد ایـن بازسـازي براسـاس دسـتورالعمل و مشخصـات        

  .شهرداري و یا ادارات راه داري خواهد بود 

کلیـه   پیمانکار موظف است پس از پر کردن کانال کلیه راههـا، حصـارها، دیوارهـا و جویهـا و بـه طـور کلـی       

مستحدثاتی را که در اثر حفاري ها خراب شده یا صدمه دیده اند و یا جهت انجام عملیات جابجا شـده انـد را   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


100(1)-PL-C-IGS                                  ١٩١٣مھر                                             شركت ملي گاز -جلد دوم پیمان 
 

  
  
٩٨ 
  

   .R.O.Wعیناً به حالت اول برگرداند و مسیر آبروهاي طبیعی را براي جلوگیري از تخریـب جـاده سـرویس    

  .به صورت مناسب باز کند 

رصد که پوشش خاکی اطراف لوله در معرض فرسایش قرار داشته د 15در زمینهاي با شیب تند بیش از  -13

و خطر شسته شدن خاك ریز روي لوله وجود دارد پیمانکار موظـف اسـت بـا اسـتفاده از کیسـه هـاي بافتـه        

  و ) متـر   25حـداکثر  ( پالستیکی و یا قیر اندود شده که محتوي بـتن خشـک مـی باشـد در فواصـل معـین       

  .مهار و تثبیت نمایدمطابق نقشه استاندارد لوله را خاك درون کانال و اهی و زیر گرده م R.O.Wدر سطح 

طبیعی نباید به هیچ کانال یا مسیري جـز آنچـه قبـل از     لپس از بازسازي مسیر ، آبهاي سطحی ، مسی -14

  .لوله گذاري موجود بوده است تغییر داده شود مگر با تائید کتبی نماینده کارفرما

ر تمام طول خود در زمین مدفون شود مگر آنکه خالف آن در نقشه هاي اجرائـی نشـان   خط لوله باید د -15

  .داده شده باشد 
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  دهم فصل 
  

  
  

  ها عبور از موانع و تقاطع
  
  
  
  

  صفحه  عنوان   

  88  کلیات -1

  88  تقاطع با موانع هوائی -2

  88  تقاطع با موانع زمینی-3

  91  عبور لوله از زیر آبروهاي جاري -4

  92  عبور لوله از زیر آب -5
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  کلیات   -1

پیمانکار موظف است کلیه وسایل و دستگاههاي مورد نیاز براي انجام کارهاي مربوط به عبـور ازموانـع را کـه    

 :راه خط لوله قراردارند بخصوص براي موارد زیر تهیه نماید در سر

 .حمل و نقل خاکهاي اضافی و )دستی  و یماشین(وسائل عملیات حفاري و تونل زنی  -

 .متعلقات کنترل و آزمایش آن  وسائل گذاردن لوله و -

  وسائل حفاظت از لوله و عایق آن  -

 وسائل تخلیه آب داخل کانال -

  .شود و همچنین محوطه اطراف آنها وسائل حفاظت و تقویت موانعی که از آنها عبور می -

 وسائل مربوط به قالب بندي و بتون ریزي -

 .وسائل پرکردن کانال  -

 .وسائل بازسازي سطح زمین  -

  .خط لوله در مسیر خود ممکن است با موانع و تقاطع هایی بشرح زیر برخورد نماید

 تقاطع با موانع هوایی   -2

تقاطع هاي هوائی میتواند عبور خط لوله از زیر خطوط انتقال نیرو و خطوط مخابراتی باشد دراین تقـاطع هـا   

مطـابق مقـررات حـریم و ایمنـی مصـوب      اصله کانال لوله از دکل خط انتقال نیرو و دکل مخـابراتی  بایستی ف

جنس زمین در این قسمت سنگی باشـد پیمانکـار بایـد بـراي حفـر      درصورتیکه . شرکت ملی گاز ایران باشد 

  .کانال از پیکور یا کت راك استفاده نماید

 تقاطع با موانع زمینی   -3

بزرگراههـا و  ، ها  جاده، مسیل ، تواند عبور خط لوله ازرودخانه یا آبراهه وکانال  مینی میتقاطع هاي ز -3-1

فوق الـذکر بایسـتی    یک از موانع هر عبور از .غیره باشد و  لوله هاي گاز و نفت/ کانالهاي بتونی آب راه آهن و
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  .مطابق نقشه اجرائی مربوط به آن انجام گردد

  .دگیـر غالف در تقاطع بـا آن موانـع الزامـی میباشـد بـا حفـر تونـل انجـام می        موانعی که نصب  عبور از -3-2

  در صورتیکه مجوز حفاري امکان لوله گذاري با غالف را بطریق حفر کانال مجاز بداند در اینصورت حفر کانـال 

 بالمانع خواهد بود  کارفرما/ مشاوربا تایید 

محل وجـود احتمـالی تاسیسـات     ، عبور از تقاطع هاپیمانکار موظف است قبل از آغاز عملیات اجرایی  -3-3

قبیل دستگاه التراسونیک یا حفر چاله هاي آزمایشی با مراجعـه بـه    زمینی را با کاربرد روشها یا وسائلی از زیر

  .غیره مشخص نمایدگاز و نفت و مخابرات و سازمانهاي آب و برق و 

الل براي استفاده کنندگان بایستی بـا توجـه بـه    بمنظور کاهش مدت زمان کارها و ایجاد کمترین اخت -3-4

  آنها انتخاب شود رعایت توصـیه هـاي منـدرج در مجوزهـاي صـادره       ازنوع موانع مناسبترین زمان براي عبور 

ایـن  .از طرف مقامات ذیصالح و یا صاحبان خصوصی جاده ها ساختمانها وتاسیسات زیرزمینی الزامـی اسـت   

وقفه در ترافیک چگونگی عبور از موانع و نحوه بازسازي مسـیر و اقـدامات   توصیه ها ممکن است شامل نحوه 

 .احتیاطی دیگر باشد

جاده ها بزرگراهها باید در تاریخ و مدت زمان و دستور العمل توافق شـده بـا مقامـات پلـیس و      از عبور -3-5

 .و چراغ چشمک زن انجام گیردنصب وسائل الزم از قبیل عالئم راهنمائی  و ایمنی رعایت مسائل با وزارت راه

یـده و در صـورتیکه از   دلوله با حفر تونل میبایست مطابق نقشه هاي اجرائی داده شـده انجـام گر   عبور -3-6

 .غالف محافظ استفاده میگردد رعایت نکات زیر الزامی میباشد

اندازه هاي الزمه را  پیمانکار موظف است قبل از شروع به حفر تونل در هر تقاطع محل آن را بازرسی نموده و

 .غالف تعیین نمایدراندن براي خواباندن لوله و 

 .طول تونل حفر شده باید طوري باشد که لوله نوارپیچی شده بدون صدمه در تونل قرار گیرد

تاسیسـات   ینمسئول حفاظت از تاسیسات روي تونل بوده و باید کلیه عملیات الزم در جهت تقویت اپیمانکار 

 و )BRACING(بست زدن  )SHEETING PILES(سپرکوبی  )PLANKING(بندياز قبیل تخته 

  .انجام دهد را )PROPPING(شمع زنی 
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  که حفاري تونل بصورت دستی و یا بصورت مکانیکی انجام میگردد و حفـره خـالی در مسـیر بجـا      وارديم در

ت ماسـه سـیمان بـه    ماند که موجب ریزش خاك اطراف خواهد شد این حفره خالی بایـد بـا تزریـق مـال     می

  .شود پر تایید مهندس یا نماینده او با 2و1نسبت 

آب  قطر غالف فوالدي باید مطابق اندازه مشخص شده در نقشه هاانتخاب گردد غالف باید نسبت بـه نفـوذ   -

 . وجود نداشته باشد سطح داخلی آن برآمدگی  عایق شده در،  کامالً

امتداد یابد طول لوله کـه  طبق نقشه هاي طراحی آهن  راه  یا جاده هاقانونی انتهاي حریم  غالف بایستی تا -

دوبله نوار پیچی شده و تا یـک متـر از هـر سـر     مطابق پوشش اصلی لوله و یا گیرد باید  در غالف جاي می

 .غالف ادامه یابد

روي لولـه نـوار پیچـی شـده     و در فاصله مناسب باید براساس نقشه ها ) THINSULATORES(مقره ها 

 .ندبسته شو

اضـافی  س ازبستن مقره ها چنانچه طول پیچهاي مربوطه بلندتر از سطح مقره ها باشـد بایسـتی قسـمت    پ -

 .آنها بریده شود تا از تماس آن با غالف جلوگیري بعمل آید

  بالفاصـله   . هنگام قراردادن لوله در داخل غالف باید احتیاط شود تا صـدمه اي بـه نـوار عـایق وارد نگـردد      -

 ده وـــباید نصب ش  )END SEAL(آن انتهاي لوله در داخل غالف پوششهاي الستیکی  پس از استقرار

  .توسط تسمه هاي فوالدي زنگ نزن محکم شوند

 ، مجرد تکمیـل تقـاطع  ه طرف غالف باید لوله هاي هواکش مطابق نقشه اجرائی مربوطه نصب شود ب دو در -

نقصی که در عـایق مشـاهده    هر ا شروع نموده وپیمانکار موظف است آزمایشات مربوط به عایق الکتریکی ر

  .گردیده ردیابی و به نحو مورد تایید مهندس یا نماینده اوتعمیر نماید

چیزهاي دیگر بداخل غالف یا لولـه   گل و یا، آب ،  نفوذ خاك زمان عملیات باید دقت کافی بعمل آید تا از در

  .جلوگیري شود

 :عبور لوله با حفر کانال  -3-7

بـا ایجـاد    قسمت و یا اري با غالف محافظ در محل تقاطع جاده ها باید با توافق مقامات مربوطه در دولوله گذ
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 . ترافیـک را دچـار وقفـه ننمایـد     طـوري کـه عبـور   ه جاده انحرافی مورد تایید مقامات ذیصالح انجام گیرد ب

  شـود و   یسـتی رعایـت  ات فنـی با ـمرمت جاده ها مندرج در ایـن مشخصـ   رداري یا خاکریزي وبمقررات خاک

تا حداقل فاصله الزم بین غالف محافظ و سـطح جـاده    .موقع خاکبرداري بعمل آورد در هاي الزم رابینیپیش

 .گردد مینو تا دیدهکه روي نقشه هاي اجرائی مشخص گر

جرایـی  طبق نقشه هاي ا بر )دستی یا مکانیکی (بایست با حفر تونل  میو راهها تقاطع لوله با راه آهن  -3-8

 .انجام گردد  6-3 بند مربوطه و با رعایت دستورالعمل هاي مندرج در مجوز و

پروفیل اجرائی عبور از مـانع بـدون نصـب غـالف      محلهائی ازخط لوله که در روي نقشه هاي پالن و در -3-9

نقشـه هـا   کـه در   از مـوانعی  از آن مانع بدون غالف اجرا خواهد شد نحوه عبور عبور، افظ درج شده باشدـمح

  .مشخص خواهد شدنماینده کارفرما منعکس نشده است با نظر 

 لوله از زیر آبروهاي جاري  عبور  -4

  ردیـ گ که طبق نقشه هاي اجرائی مربوطه عبور لوله با حفر کانال در کف آنهـا انجـام مـی    آبروهائی در -4-1

تغییـر مسـیر    بایست روش اجرائی کار و پیمانکار می )هاي آبرو و غیره ها و کانال مسیل، نظیر رودخانه ها  (

وسائل مورد لزوم را جهـت   آالت وو همچنین ماشینزمان بندي نموده اجراي آن شروع و اتمام زمان  ، آب را

  . رائه دهدا نماینده کارفرماتصویب به تائید و 

اجرائـی مربوطـه    هاي مورد لزوم براي لوله گذاري در چنین مسیرهائی باید طبق نقشه هاي کانال ابعاد -4-2

نسبت به عمیق تـرین نقطـه عبـور لولـه از     از روي لوله سه متر بوده ولی در هرحال حداقل عمق آن کمتر از 

  .نخواهد بودبستر رودخانه 

 مضــاعف  بــین خمهــاي یــا خمهــاي پــیش ســاخته در ردن خــم ســرد وـــــب اطع هــا بکــارــــتق در -4-3

)SAGBENDS , OVER BENDS(  نخواهد بود طرف تقاطع مجاز دو. 

به جز بـا لولـه هـا بـا      )مورده رد بستگی بـــگرم و یا س(طور دوبله بوده ه در تقاطع پوشش روي لوله ب -4-4

بکـار   )C.C.W(پوشـش بتـونی   بایسـت   که طبق نقشه هاي مربوطه مـی  ائیـــجاه در وپوشش پلی اتیلن 

بعمل آیـد و  ) PRE TEST(مقدماتی کی هیدرواستاتیاجراي پوشش بتونی از لوله آزمایش برده شود قبل از 
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دور لوله در محل بتـون ریـزي   ) ROCK  SHIELD(بعد از اطمینان از سالم بودن لوله نوارهاي مخصوص 

  .استفاده نماید

  از زیر آب  عبور -5

برکـه هـاي    ،نظیر مردابها (در آنها غیر قابل انحراف مسیر باشد  هرگاه لوله در مسیر خود به مناطقی که آ ب

پیمانکار موظف اسـت ماشـین آالت مـورد لـزوم را تهیـه و       ، برخورد نماید )رودخانه هاي بزرگ و غیره، ی آب

 .ارائه نماید  نماینده کارفرما نحوه اجراي آنرا جهت تایید به 

  ان داده شـده در  بـا ابعـاد نشـ   با انجام مطالعـات امکـان سـنجی و    حفاري این گونه تقاطع ها را پیمانکار باید 

  .انجام دهد  HDDبه روش  هانقشه 

  کانال اسـتقرار یابـد پیمانکـار موظـف اسـت ابعـاد کانـال را         در که لوله بایستی در زیر آب و درصورتی -5-1

 .بگیرد در زیر آب چنان حفر بنماید که لوله در عمق مشخص شده در نقشه اجرائی قرار

 ، طـرف تقـاطع   دو )SAG BENDS(مضـاعف   هاي بکار بردن خم سرد یا خمهاي پیش ساخته در بین خم

هـاي   از خـم کارفرمـا  توان با اجازه نماینـده   مجاز نخواهد بود ولی چنانچه ضرورت عملیاتی ایجاب نماید می

بـه اینکـه هنگـام خوابانـدن لولـه از روش       جهت زیر آب استفاده نمود مشروط (COLD BENDS)  سرد

 .کشیدن استفاده نگردد

در زمان خواباندن و یا کشیدن لوله بیشترین حایـل و تکیـه گـاه     کهث گردد طریقی احداه کانال باید ب -5-2

 .براي لوله بوجود آید 
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  فصل یازدهم
  

  نصب شیرآالت و اتصاالت
  

 
 
 

 

  صفحه  عنوان   

  94  نصب شیرها    -1

  95  نصب اتصاالت عایق  -2

  95  نصب فلنج هاي مهارکننده   -3

  96  توپک نصب تاسیسات فرستنده و گیرنده  -4
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  نصب شیرها -1

  کلیه شیر ها می بایست طبق مشخصـات مشـروحه در نقشـه هـا و براسـاس تائیـد نماینـده کارفرمـا          -1-1

  .در محل مناسب نصب گردد

طـابق روش منـدرج   م (PU)پیمانکار موظف است شیرها را در صورت عدم وجود پوشش کارخانـه اي   -1-2

 . بق دستورالعمل مندرج در قسمت عایقکاري پوشش نمایددر بخش زنگ زدائی تمیز و مطا

  چنانچه در اثر حمل و نقل سطح پوشش شیر آسیب دیده و یا کثیف شده باشد مـی بایسـت مجـدداً و    

  .در هنگام نصب ، پوشش آن ابتدا تمیز و سپس مطابق دستورالعمل مرمت گردد

نتیجه روش خاص نصب شیرها یا اتصاالتی کـه   پیمانکار موظف است تمام سعی خود را بکار برد که در -1-3

  بکار می گیرد صدمه اي به آنها وارد نشود این روش بایسـتی قـبالً بـه تائیـد نماینـده کارفرمـا برسـد        

 .با اینحال این تائید از تعهدات پیمانکار نخواهد کاست

یـده و پـس از   کلیه شیر ها می بایست قبل از نصب توسـط افـراد متخصـص آزمـایش و بازرسـی گرد      -1-4

 .اقدام به نصب در خط لوله گرددو تمیز بودن داخل آن حصول اطمینان از سالم بودن آن 

اطالع و اجازه و در حضور نماینده کارفرما و مطـابق دسـتورالعمل مربوطـه     اپیمانکار موظف است که ب -1-5

بـاز و بسـته   تیـروژن  گـاز ن کلیه شیرها را به دفعات کافی گریس کاري نموده و چندین بار با دسـت و  

 .نماید، بدیهی است هرگونه اتفاقی ناشی از عدم انجام وظایف فوق متوجه پیمانکار خواهد بود

. داخل کلیه شیرهاي مورد استفاده در پروژه باید قبل از نصـب بـه وسـیله هـواي فشـرده تمیـز شـود        -1-6

 .می باشد پیمانکار مسئول هر نشتی به دلیل تمیز کاري غلط و یا غیرکافی شیرها

بعهـده  و اتصال به خط لوله نصب کلیه متعلقات و تجهیزات شیرها نظیر فرمان دهنده و کنترل کننده  -1-7

 .پیمانکار است 

طـرف   در هنگام نصب شیر ها بایستی امکانات الزم چنان فراهم گردد که تنشی به شیر و جوشهاي دو -1-8

 .از اتصال به زمین از عایق مناسب استفاده گردد  آن وارد نگردد و در زیر کلیه شیرها جهت جلوگیري
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  نصب اتصاالت عایق  -2

 .اتصاالت عایقی براساس نقشه هاي پیمان و در نقاط نشان داده شده در آن نصب خواهند شد -2-1

جهت حصول اطمینان از سالم بودن آنها بایستی قبل از نصب با حضور نماینده کارفرما بازدیـد عینـی    -2-2

عالوه از نظر عایق الکتریکی آزمایش شود براي این منظور می بایست مقاومـت بـین دو سـر    شده و ب

مسئول کنتـرل کیفیـت   اتصال قبل از جوشکاري یک مگااهم دارا باشد و گواهی سالمت آن به تائید 

 .پیمانکار برسد MCنماینده کارفرما و پیمانکار و دستگاه نظارت 

 .اید تحت تنش واقع گردد اتصاالت عایقی در حین نصب نب -2-3

هاي مرطوب خنک نگهداشته  قسمت عایق آن به وسیله گونی حین جوشکاري اتصاالت عایقی باید در -2-4

 .جوشکاري جلوگیري گردد  اثر حرارت ناشی از آسیب رسیدن به عایق آن در شده تا از

ایستی پس از نصب و آزمـایش  نصب شوند بو مدفون مدفون نیمه چنانچه این نوع اتصاالت که به طور  -2-5

 .عایقکاري گردد هشتم مجدد عایق الکتریکی، به روش مندرج در فصل 

  مهارکننده هاي نصب فلنج  -3

ین حـ اساس استاندارد مربوطه و نقشه هـاي پیمـان نصـب گردنـد و در     کننده می بایست بر فلنج مهار -3-1

 .نصب نباید تحت تنش واقع گردد

که مـی بایسـت در بتنـی قـرار گیـرد      مذکور و قسمتی از لوله هاي متصل به آن قبل از نصب ، کاالي  -3-2

توسط نوار مخصوص پالستیکی و پرایمر مربوطه به صورت دو الیه نوار پیچی نمـوده و سـپس توسـط    

پوشش می گردد  بدیهی است کـه اینگونـه فلـنج هـا را      (ROCK SHIELD)یک الیه نوار سخت 

.  بـتن قـرار داد    می بایست طبق مشخصـات مربوطـه در  که صل به آن بانضمام قسمتی از لوله هاي مت

  آزمــایش هیدرواســتاتیکی بــر روي آن  پــس از جوشــکاري و قبــل از عایقکــاري و بــتن ریــزي     

 ) PRE- TEST    ( انجام پذیرد .  
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  نصب تاسیسات فرستنده و گیرنده توپک -4

ــی داد    -4-1 ــاي اجرائـ ــه هـ ــابق نقشـ ــتی مطـ ــی بایسـ ــات مـ ــن تاسیسـ ــزن  ایـ ــدون مخـ ــده بـ   ه شـ

(BARREL , REDUCER , SPOOL)    کـه در کارخانـه سـازنده    (  گیرنـده و فرسـتنده توپـک

طبـق مشخصـات مشـروحه     .پس از آزمایش هیدروستاتیک ایستگاه نصب گردد ) آزمایش گردیده است 

 ابتدا تمیز شده و سپس بخشهایی که در روي زمین قـرار مـی گیرنـد اپوکسـی    ) 8(در بخش زنگ زدائی 

پیمـان  مفاد مندرج در زمین قرار می گیرند مطابق با  هایی از آن که در زیر سفید رنگ زده شود و بخش

 .عایقکاري گردند

نظـر نماینـده    طبق نقشه و زیر مربوطه به این تاسیسات می بایست بر) شیرآالت و اتصاالت( متعلقات  -4-2

 .کارفرما نصب گردد 

لیه لوله هاي متصل به آن مهار کافی در نظر گرفته شـود و منجـر   ر محل نصب دقت شود که براي کد -4-3

  .به تحت تنش قرار گرفتن و جابجایی فرستنده و گیرنده توپک و همچنین لوله هاي مزبور نشود
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  صل دوازدهمف
  
  
  
  

  آزمایش خطوط لوله انتقال گاز 
  
  

  صفحه  عنوان 

  98  کلیات   -1

  104  انتقال گاز روش کلی آزمایش خطوط لوله   -2
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 کلیات -1

  گذاري و قبل از بهـره بـرداري آنهـا انجـام      آزمایشات هیدرواستاتیک خطوط لوله بعد از اتمام عملیات لوله - 1-1

سانتی متري زیـر   40توضیح اینکه خطوط لوله هایی قابل آزمایش هستند که در عمق بیش از . می گردد 

 .خاك مدفون باشند

آزمایش که می بایست توسط پیمانکار تهیه گردد عمدتاً بـه شـرح زیـر     نیازابزار مورد  دستگاهها، وسایل و - 2-1

 :بوده ولی محدود به آنها نخواهد بود

 اتصاالت کمکی موقت نظیر شیرها و فلنج ها و غیره  -

 کمپرسور در ظرفیت هاي مختلف -

 پمپ پرکن جهت پر کردن خط لوله -

  پمپ فشار جهت افزایش فشار خط -

 یجیتالی با سنسورهاي قابل نصب بر روي سطح لولهسنج د حرارت -

 وسایل ثبت کننده فشار و درجه حرارت -

 فشارسنج وزنه اي  -

 فشارسنج عقربه اي  -

 )ترجیحاً دیجیتال(کنتور آب  -

 فیلتر آب  -

 آب مخزن  -

 )در صورت نیاز(مواد ضد زنگ ، ضدیخ ، خشک کننده و وسایل تزریق این مواد به داخل خط لوله  -

  ژنراتور برق -

 وسایل و لوازم ایمنی مورد لزوم -
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هـاي کـامال سـالم و از     هاي مختلف تمیز کاري ، اندازه گیري ، پرکن و تخلیه آب با کاپ (PIG)توپک  -

  نوع مناسب

  

 

 (TEMPORARY TRAPS)گیرنده توپک تله هاي موقت فرستنده و  -

  ایــن تجهیــزات اتصــال .  (HEADERS/TEST HEADS)تجهیــزات جداکننــده قطعــات تســت  -

برابـر فشـار    25/1می بایستی داراي گواهینامه هاي آزمـون هیدرواسـتاتیک بـا حـداقل فشـار      ) موقت( 

ضـخامت  . باشـند  RT/PTو آزمـون هـاي غیـر مخـرب      TEST PRESSURE(TP) آزمایش خـط 

HEADER مورد استفاده در هر قطعـه تحـت آزمـایش     بایستی حداقل معادل ضخیم ترین لوله ها می

 .باشد

آزمـایش ماننـد موتـور جـوش و غیـره و همچنـین       در حـین  زوم جهت تعمیرات احتمالی وسایل مورد ل -

 کمپینگ مناسب براي نگهداري و محافظت لوازم و تجهیزات ابزار دقیق و قطعات مکانیکی 

 وسایل ارتباطی  -

 :خصوصیات و شرایط کلی قطعات آزمایش -3-1

 .انجام می گردد  2-8د بن تقسیم بندي قطعات برمبناي فشارهاي حداقل و حداکثر مشخص در -

 .تجاوز نماید 2-8اختالف ارتفاع نباید از حد مجاز مشخص شده در بند  -

بـا کیفیـت و   به میزانی باشد کـه آزمایشـات هیدرواسـتاتیک    با نظر نماینده کافرما ایستی بقطعات طول  -

 . کیلومتر تجاوز ننماید  20اطمینان کامل اجرا گردد و این میزان نیز از حداکثر طول 

 .در زمان تقسیم بندي قطعات ، می بایستی منابع تامین آب در نظر گرفته شود -

بـه طـور    2-14لوله هاي جوشکاري و آماده شده جهت تقاطعها می بایستی قبـل از نصـب مطـابق بنـد      -

 .جداگانه تست گردند

 مراحل آزمایش  -4-1
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 )(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  -

 هیدرواستاتیک برنامه آزمایشات -5-1

روز قبـل از شـروع کـار تهیـه ، و بـه تائیـد        15را حداقل پیمانکار موظف است برنامه جزء به جزء آزمایشات 

ضروریسـت  . بدیهی است کلیه آزمایشات بایستی طبق برنامه تائید شده انجام گیـرد  . نماینده کارفرما برساند

عالوه بر برنامه آزمایشات هیدرواستاتیک ،  پروفیل خط لولـه اجـرا شـده کـه در آن محـل هـاي جـدایش و        

کلیـه آزمایشـات   . ارائـه گـردد   ت به طور جدا آزمایش شوند مشخص شده باشـد نیـز  قسمتهایی که می بایس

از  ایشـان   یـک هفتـه قبـل    از هیدرواستاتیک می بایستی در حضور نماینده کارفرما انجام پـذیرد و حـداقل  

همچنین تسهیالت استقرار ناظرین بر آزمایش بایستی توسـط پیمانکـار در محـل و در    . آزمایش مطلع گردد

  .مدت آزمایش تامین شودطول 

 رعایت مسائل ایمنی  -6-1

فصـل هفـدهم   ( HSEمـوارد منـدرج در فصـل    همچنـین  زیـر و  بـه شـرح   پیمانکار باید کلیه مسائل ایمنی 

در  تجهیـزات و افـراد   هرگونه حادثه  ناشی از عملکرد نـا ایمـن    یت مسئول. را رعایت نماید  )مشخصات فنی

  . بود دواهبه عهده پیمانکار خ طول آزمایشات 

 تامین تجهیزات حفاظت فردي جهت پرسنل و نظارت بر استفاده از آنها  -

 .تحت فشار در زمان آزمایش جلوگیري گردد خطوط لوله مجاز به  از ورود و نزدیک شدن افراد غیر -
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 .تجهیزات تست در خارج از مناطق عمومی و مسکونی مستقر گردند  -

زایش فشار و همچنین دستگاههاي اندازه گیري بایستی شیلنگ هاي مورد استفاده جهت تزریق آب و اف -

 .کامالً مهار شده و از خرابیهاي احتمالی محافظت گردند

ــته     - ــا نوش ــر ب ــالم خط ــار و اع ــاي اخط ــوید  « تابلوه ــاً وارد نش ــایش    –لطف ــال آزم ــه در ح ــط لول   خ

درمکانهـاي مناسـب نصـب      ( KEEP AWAY – PIPELINE UNDER TEST)» مـی باشـد  

 .گردد 

متر از هدرهاي دو سر هر قطعه فاصله بگیرند و کلیـه عملیـات    20د غیر مسئول می بایستی حداقل افرا -

 .اجرایی داخل این محدوده می بایستی متوقف گردد 

هر کـدام کمتـر   (  MAOPو یا  bar 7 ر می بایستی حداکثر در فشا) آچارکشی( نشت گیري فلنج ها  -

 .انجام شود ) باشد

 .توسط نوار اخطار محصور گردد محدوده تجهیزات آزمایش -

 .قطعه تحت آزمایش بازدید بعمل آید  مانند هدرهاي دو سر در زمان انجام عملیات از نقاط حساس -

نزدیـک بـه پاالیشـگاه و     مانند کپهاي انتهـاي قطعـات  ( در صورت نیاز می بایستی مکانهاي داراي خطر  -

 . گرددیسه هاي شن و غیره محافظت توسط دیوارهاي محافظ و یا ک)  ایستگاه هاي تقویت فشار

همه این مواد بایسـتی   .هر گونه مواد شیمیایی مورد استفاده می بایستی بعنوان مواد سمی در نظر گرفته شود -

 .باشند (MSDS(MATERIAL SAFETY DATA SHEET)  داراي دستورالعمل حمل و نگهداري

 .ات حفاظتی مناسب ضروري می باشددر زمان حمل و جابجایی مواد شیمیایی ، استفاده از تجهیز -

آن پـس   و تخلیه وضعیت زیست محیطی منابع آب و محلول هاي مورد استفاده و همچنین نحوه انتشار -

 .از مصرف می بایستی مدنظر قرار گیرد

بداخل مسیر با رعایت موارد زیست محیطی  ایستی میبآب استفاده شده محتوي یا بدون مواد شیمیایی  -

 .یا حوضچه ریخته شود  آبرو، رودخانه و
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محوطه به شـرایط اولیـه    پس از انجام تست ، محل کار بایستی تمیز و زباله هاي باقیمانده جمع آوري و -

 .دباز گرد

  

  

 

 شیرها و اتصاالت کمکی موقت و هدرها -7-1

د تخلیه آب بایستی قـبالً مـور  و  ، تزریقنصب دستگاههاي اندازه گیريمربوط به کلیه شیرها و اتصاالت الزم 

تجهیزات تست می بایستی بگونه اي طراحی و انتخاب گردند که فشار کاري آنها از فشار . آزمایش قرار گیرند

و تست هیدرواستاتیک از سـازنده بـوده    ساختمی بایستی داراي گواهینامه  این تجهیزات. تست کمتر نباشد

پیـگ رانـی و هـدرهاي تسـت      هـدرهاي موقـت  . و از نظر ظاهري تمیز و جهت کار مورد نظر مناسب باشند 

ــه انجــام آزمونهــاي    ــه، طراحــی و ســاخته شــده و داراي گواهینام بایســتی مطــابق اســتاندارد خطــوط لول

تعـداد دفعـات مـورد اسـتفاده و     . باشـند  از طرف سازنده این تجهیـزات   هیدرواستاتیک و غیر مخرب جوش

هدرهاي فاقد گواهینامه و گزارش . ري گرددمیزان فشار وارده به آنها بایستی ثبت و در گزارش مربوطه نگهدا

  ضخامت و لبـۀ هـدرها بایسـتی مطـابق ملزومـات اسـتاندارد      . نبایستی مورد استفاده قرار گیرند) شناسنامه( 

B 31.8  ANSI/ ASME قبـل از اسـتفاده مجـدد هـدر تسـت ، فلـز جـوش از قبـل باقیمانـده و          . باشد

از لبـه   mm(1 25" (براي این منظور حداقل به میزان.  می بایستی از آن جدا گردد HAZهمچنین ناحیه 

قبــل از جوشـکاري مــی بایســتی جهــت اطمینــان از عــدم وجــود  ، لبــه آمــاده شــده . جـوش بریــده شــود  

LAMINATION  به میزانMM 25  تحت آزمایش اولتراسونیک(UT) قرارگیرد.  

 اطمینان از درست کار کردن دستگاههاي اندازه گیري  -8-1

ي اندازه گیري بایستی توسط موسسات مجازکنترل شده و براي آنها گواهی صحت کار صـادر  کلیه دستگاهها

این گواهی در موقع شروع آزمایشات بایستی به نماینده کارفرما ارائـه و یـک نسـخه از آن بـه مـدارك      . گردد

مجـدداً در   PRESSURE GAUGEضـروري اسـت    .مربوط به گزارش آزمایش هر قطعه ضمیمه گـردد  
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SITE        قبل از شـروع آزمـایش هـر قطعـه توسـط دسـتگاهD.W.T(DEAD WEIGHT TESTER) 

طـوالنی   در صـورت . توسط ظرف مدرج کنتـرل گـردد   می بایستی کنتور آب  همچنین دقت. کالیبره گردد 

ماه و یا به درخواست کارفرما، کلیه تجهیـزات انـدازه گیـري مـی بایسـتی       12دوره آزمایشات بیش از شدن 

  .ور نماینده کارفرما کالیبره شده و پیمانکار موظف است تجهیزات الزم براي آنرا فراهم نمایدمجدداً با حض

  

  اتصاالت جوشی بعد از آزمایش  -9-1

بـا رعایـت مشخصـات فنـی و      بعد از تکمیل آزمایش و برداشـتن هـدرها ، بایسـتی قطعـات آزمـایش شـده      

که قبالً  مورد آزمایش قرار گرفته بهم متصـل    (TIE – IN)توسط قطعه لوله ايدستورالعمل هاي مربوطه 

  که تحت آزمون هیدرواستاتیک قرار نمی گیرند  ( GOLDEN WELDS)شده و از کلیه جوشهاي نهایی 

  .یدبه طور کامل و دقیق رادیوگرافی بعمل آ

  تعمیرات  -10-1

و اگر آزمایش مورد قبـول   پیمانکار می بایستی در موقع آزمایشات هر گونه تعمیري که الزم باشد انجام داده

پیمانکار موظف است گزارش کامـل  . واقع نگردید، از خط رفع عیب نموده و آن را مجدداً آماده آزمایش نماید

  را تعمیرات که در آن تاریخ ، زمان، موقعیت، نـوع و علـت عیـب و همچنـین روش تعمیـر ذکـر شـده باشـد         

  .نمایدتهیه و به نماینده کارفرما ارائه ) 1-11مطابق ( 

  گزارش نهایی مراحل انجام آزمایش  -11-1

  همه نمودارهـا مـی بایسـتی قبـل از نصـب      . پیمانکار موظف است از کلیه مراحل آزمایش گزارش تهیه نماید

پس از تکمیل آزمایشات یک گواهی نهایی . بر روي دستگاههاي مربوطه توسط نماینده کارفرما امضاء گردند 

HYDROSTATIC TEST CERTIFICATE      تهیه و توسط نمایندگان پیمانکـار و کارفرمـا امضـاء

می بایستی جداگانـه تهیـه و    TIE- INگزارش آزمایش مربوط به ایستگاههاي شیر، عبور از موانع و . گردد 

و صدور مجوز تخلیـه آب و تزریـق گـاز بـه نماینـده       کلیه مدارك میبایستی جهت تائید نهایی. امضاء گردد 

  .ددکارفرما ارائه گر
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  مجري آزمایش  -12-1

مجري آزمایش می بایستی کامالً مطلع و مجرب و داراي اختیـارات الزم بـوده و همچنـین مسـئول تمـامی      

  فعالیتهاي در ارتباط با آزمایشات هیدرواستاتیک باشـد و در زمـان انجـام آزمایشـات حضـور دائـم داشـته و        

  .ري نمایداز هر گونه فعالیتی بجز آزمایشات هیدرواستاتیک خوددا

  

  آب مصرفی  -13-1

آب مورد استفاده بایستی ازکیفیتـی  در هر حال . تمامی ترکیبات آب مصرفی میبایستی مورد آنالیز قرار گیرد

هاي فلزي در داخل قطعه حداقل ممکن  برخودار باشد که امکان ورود و رشد مواد خارجی، رسوب و خوردگی

آبهاي شور مدخل رودخانـه هـا و بنـدرگاهها    . نیز رعایت گرددو الزامات زیست محیطی در زمان تخلیه باشد 

متناسـب بـا حجـم و دبـی آب     آب بایستی قبل از ورود به خط توسـط فیلتـر   . نباید مورد استفاده قرار گیرند

آب مصرف شده در یک قطعه جهت انتقال به قطعه دیگر می بایستی تصـفیه شـده و از   . تصفیه گردد ورودي

عملیات پر کردن خط نباید انجام شـود ، در    20Cدر دماي زیر . طعه بعد جلوگیري گرددورود مواد زائد به ق

  . مطابق دستورالعمل مورد تأیید کارفرما، ضد یخ به آب اضافه گردد غیر اینصورت بایستی

  روش کلی آزمایش خطوط لوله انتقال گاز  -2

  مشخصات دستگاههاي اندازه گیري  -1-2

  فشار سنج ها  -1-1-2

  ) (PRESSURE RECORDERفشار دستگاههاي ثبات  –ف ال

کل دامنـه دسـتگاه بـوده و کاغـذ     % 1و دقت کار آن TP برابر 1/ 5حدود کار این دستگاه بایستی از صفر تا  

  .ساعته و دستگاه هفته کوك باشد 24ثبت نمودار تغییرات فشار آن از نوع 

  ) (PRESSURE GAUGEفشار سنج مدل ساعتی –ب 

  .دامنه دستگاه باشد %  1و  دقت آن بایستی TP برابر 1/ 5این نوع فشارسنج ها از صفر تا حدود کار 

  ) (DEAD WEIGHT TESTERدستگاه فشارسنج وزنه اي  -ج
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  .پوند بر اینچ مربع باشد  1/0و دقت آن TP برابر 1/ 5حدود کار این دستگاه از صفر تا  

  حرارت سنجها  -2-1-2

  ): (TEMPERATURE RECORDERجه حرارت دستگاههاي ثبات در –الف 

  .دامنه دستگاه خواهد بود % 1و دقت آن  0C 60حدود کار این دستگاه از صفر الی  

ــنج –ب  ــاري        دماس ــه ک ــا دامن ــیط ب ــاي مح ــري دم ــدازه گی ــت ان ــوه اي جه ــا  -oC10جی   و  oC60ت

  oC5/0 دقت 

و  oC 60با دامنـه کـاري صـفر تـا     وله سطح بدون عایق ل قابل نصب بر روي با سنسور ترمومتر دیجیتال -ج 

  oC 1/0دقت 

  سایر دستگاهها  -3-1-2

  متناسب با دبی آب وروديفیلتر آب با اندازه چشمه  -

 :پمپ پرکننده  -

ظرفیت این پمپ با توجه به موقعیت ، وضعیت ، قطر و مسیر خطوط لوله از نظر پستی و بلندي انتخـاب  

پر شـود تـا از بـه وجـود آمـدن       دبی آب ورودي به گونه اي توجه بهمی گردد، به طوري که خط لوله با 

  .کیسه هاي هوا جلوگیري گردد

 :پمپ فشار قوي  -

دبی مناسب در خطوط لولـه  با با توجه به قطر و طول لوله افزایس فشار خط این پمپ بایستی قادر باشد 

  .به شرح ذیل را تامین نماید

  D > 30"لیتر در دقیقه  120

   D ≤ "30 > 48"لیتر در دقیقه  160

  D ≤ 48"لیتر در دقیقه  200

  )  m3 01/0 جهت اندازه گیري مقدار آب مصرفی با دقت و تقسیمات(کنتور آب  -

  نصب دستگاههاي اندازه گیري  -2-2
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ثابت و بدون لـرزش  ،  )کابین تست (  مناسب دستگاههاي اندازه گیري و ثبات فشار بایستی در محلی –الف 

  .درجه حرارت روي آنها حداقل ممکنه باشد  نصب گردند که تغییرات

متري از ابتدا و انتهاي قطعه روي لوله را برداشـته   50جهت نصب دستگاههاي ثبات حرارت ، در فاصله  –ب 

و سطح آنرا از مواد عایقی کامالً پاك نموده و قسمت حساس دستگاه حرارت سنج ثبات را روي محـل مـورد   

شه به طوریکه کامالً آنرا بپوشاند روي آن قرار می دهیم و سپس بـه وسـیله   نظر قرار داده و مقداري پشم شی

نوار عایقی اتصال فوق را روي لوله محکم کرده با خاك روي آنرا می پوشانیم به طوریکـه هـم سـطح اطـراف     

  .گردد

  جهت اندازه گیري تغییرات  دماي آب داخل لوله، قسمت حساس ترمـومتر دیجیتـال مطـابق بنـد فـوق      -ج

نقاط ابتـدا و انتهـایی   . نصب می گردد ) نقطه  3حداقل ( کیلومتر  3برروي لوله و در فواصل هر ) ب -2-2( 

  .متري از هدرهاي دوسر قطعه نصب می گردد  100در فاصله 

 آببایستی محل مناسبی براي نصب پمپهاي پرکننده و فشار قوي ، کمپرسور، فیلتر آب ، مخزن ، کنتور  -د

  .و دریافت توپکها در نظر گرفته شود و تجهیزات ارسال

  پیگ رانی  -3-2

، پـر کـردن خـط و    )ازنظر دوپهنی وفرورفتگی(عملیات پیگ رانی به منظور تمیز کاري، بررسی کیفیت خط 

حرکت پیگ  ، پیمانکار می بایستی فشـار مناسـب ، حجـم و    جهت کنترل سرعت .تخلیه آب انجام می شود 

می بایسـتی قبـل    (TEST HEADS)تله هاي پیگ . محاسبه و تامین نماید دبی هوا و یا آب مورد نیاز را

در صورت استفاده از کمپرسور هوا جهت رانش پیگ، هواي . از استفاده مورد تائید نماینده کارفرما قرار گیرند

قف پیگ در داخـل  در صورت تو. خروجی از کمپرسور می بایستی عاري از هر گونه مواد روغنی و چربی باشد

 50فاده از هـوا و در صـورت اسـت   bar 7عه ، فشار وارده به خط جهت حرکت مجدد و خـروج آن نبایـد از   قط

بـه جهـت انجـام     حداکثر طول قطعه جهت پیگ رانی. درصورت استفاده از آب تجاوز نماید  MAOP درصد

یزان نبایسـتی از  پیگ رانی با کیفیت و مطمئن با نظر نماینده کارفرما تعیین می گردد و در هر صورت این م

  . کیلومتر تجاوز نماید  20حداکثر طول 
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  ) (CLEANINGتمیز کردن خط  -4-2

پس از پایان عملیات احداث خط لوله، بایستی آن را توسط هواي فشرده و ارسال توپک تمیزکننده به دفعات 

ط داراي پوشـش  درخطـو . ( پیگهاي تمیز کاري بایستی مجهز به برس سـیمی باشـند  . الزم کامالً تمیز نمود

جهت جمع آوري و خروج ضایعات مـواد فلـزي مثـل     .)می بایست از برسهاي پالستیکی استفاده نمودداخلی 

سیم هاي کنده شده از برس و غیره می بایستی یک عدد پیگ مغناطیسی باقیمانده الکترودهاي جوشکاري و

 5/2و بیشـتر از   5/0گ نباید کمتـر از  سرعت حرکت پی. بعد از اتمام عملیات تمیز کاري در قطعه رانده شود 

مواد زاید خارج شده از خط می بایستی به روش مناسـب و بـه یـک مکـان مجـاز انتقـال       . متر بر ثانیه باشد 

  .یابند

  ) (GAUGINGعبوردادن توپک اندازه  -5-2

ري تمیـز  در خطوط لوله اي که بایستی در طول بهره برداري با توپک تمیز کننده مخصوص زمان بهـره بـردا  

شوند ، براي حصول اطمینان از یکنواختی قطر داخلی لوله در طول خط انجام عملیات ارسـال توپـک انـدازه    

  .این عمل پس از تمیز کردن خط لوله و قبل از آزمایش هیدروستاتیک انجام می گیرد. ضروري می باشد 

در هـر   خلـی ضـخیم تـرین لولـه    درصد قطر دا95با قطر آلومینیوم صفحه اندازه عقب پیگ بایستی از جنس 

  پس ازخروج توپک اندازه از خـط چنانچـه وضـع مطلـوبی داشـته باشـد،        .و با ضخامت بشرح زیر باشد قطعه

در صورت تائید نماینده کارفرما از آن عکسبرداري بعمل آمده و عکـس آن در پرونـده ضـبط خواهدشـد ، در     

  .اندازه ارسال تا رضایت کامل حاصل گرددغیراینصورت بایستی اشکاالت خط مرتفع و مجدداً توپک 
  

  اینچ  4تا قطر میلیمتر براي خطوط لوله  3

  اینچ  12تا  4لیمتر براي خطوط لوله از یم 6

  اینچ  12وله باالتر از میلیمتر براي خطوط ل 12
  

  ) (LINE FILLINGکردن خط پر  -6-2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


100(1)-PL-C-IGS                                  ١٩١٣مھر                                             شركت ملي گاز -جلد دوم پیمان 
 

  
  
١٢٠ 
  

آب پر کرده ، سپس توسـط توپـک پرکننـده و    متر از طول لوله را از  500ابتدا بایستی مقداري معادل حجم 

آب خروجی پمپ بایـد  بـه حـدي باشـد کـه بتوانـد        دبی. تمام قسمت مورد آزمایش را از آب پرنمود ،  پمپ

در صورت امکان پر کردن خط بایستی از پائین تـرین  .متر در دقیقه به جلو براند  15تا  10توپک را با سرعت 

آب جلوي پیگ در مواردیکه اخـتالف ارتفـاع زیـاد باشـد بسـته بـه مـورد         حجم. لوله انجام شود  خط انتهاي

باشـد و   bar 2فشار جلوي پیگ جهت کنترل سـرعت حرکـت آن نبایسـتی کمتـر از     . افزایش خواهد یافت 

در زمان پر کـردن خـط دمـاي آب    . بسته به فشار پیگرانی و اختالف ارتفاع قطعه، این فشار افزایش می یابد 

  .پر کردن خط مجاز نمی باشد  0C2گیري شود، در دماي هواي کمتر از  ورودي اندازه

  آزمایش عدم وجود هوا -7-2

 لذا باید شبکه از هوا تخلیه شـده و از .وجود هوا در شبکه آزمایش را مختل نموده و نتایج را بی ارزش میسازد

از آزمایش مقاومـت و بـه    این آزمایش قبل.ي بیش از حد مجاز در خط اطمینان حاصل گردد عدم وجود هوا

  .ترتیب زیر انجام می شود 

  )ERW درزجوش( و کمتر  "20خط لوله با قطر   -1

ابتدا حجم معینی از آب لوله بر داشته شده و افت فشار واقعی توسط دستگاه فشار سـنج وزنـه اي بـه دقـت     

و افـت بـا هـم مقایسـه و     اندازه گیري و همچنین افت فشار تئوري از طریق رابطه زیر محاسبه و سپس هر د

  .نسبت آنها بدست می آید

21 Ρ−Ρ=∆Ρa  

)
.

(

22.14

tE
DXV

M
th

+×

×
=∆Ρ  

  

P1 فشار خط قبل از برداشت آب  PSI  

M  توسط ظرف مدرج(مقدار آب برداشته شده(      M3(lit)  
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P2 فشار خط بعد از برداشت آب PSI  

1∆Ρ     از برداشـــت آب قرائــت شـــده از فشــار ســـنج  افــت فشـــار واقعــی خـــط ناشــی  

   (ACTUAL)وزنه اي 

PSI  

th∆Ρ  افت فشار محاسبه اي(THEORETICAL)   PSI  

V حجم داخلی خط لوله  M3(lit)  

D قطر خارجی لوله in 

t ضخامت لوله in 

E  106×2.11مدول االستیسیته فوالد  kg/cm2  
  

X  مقدار ( ضریب فشردگی آبX       از منحنی پیوست با توجه به درجه حرارتـی کـه خـط لولـه دارد بدسـت  

  .)می آید

چنانچه خط لوله با ضخامتهاي مختلفی ساخته شده باشد بایستی مقـدار ضـخامت معـادل را بـا اسـتفاده از      

  . رابطه زیر بدست آورده و 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
0

1 ≥
∆Ρ
∆Ρ    inD 14≤  

%95
0

1 ≥
∆Ρ
∆Ρ     inD 16≥  

چنانچه نسبت 
th
a

∆Ρ
∆Ρ  درصد و براي لوله هاي با قطر بیشتر از  90میلی متر برابر  400براي لوله هاي تا قطر

دار هواي موجود در خط در حد قابل قبول بوده و در نتـایج آزمـایش   درصد باشد مق 95میلی متر برابر  400

چنانچه نسبت فوق از اعداد داده شده کمتر باشد هواي داخل لوله بـیش از حـد مجـاز بـوده و     . تأثیري ندارد
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هـواي موجـود را بـه    ، بایستی این هوا از لوله خارج و با تخلیه مقادیر زیادي از آب خط لوله و ترزیق مجـدد  

  .قل رساندحدا

  ) :  SAWدرزجوش ( "20خط لوله با قطر  بیش از  -2

پس از پر شدن خط از آب و شروع افزایش فشار،  میزان افزایش حجم آب به خط در مقابل افزایش فشار تـا  

قرائـت و در جـدول    bar1هر کدام کمتر شد، در فواصـل هـر    MAOP نصف و یا bar 35 بهرسیدن فشار 

بـا اسـتفاده از   . گـردد  م مـی یرسـ ت (P/V PLOT)فشـار   –در محور مختصات حجـم  مربوطه ثبت و نهایتاً 

  از قسمت خطی منحنی ، خطی . منحنی به دست آمده میزان هواي موجود در خط تعیین می گردد 

حجـم  . قطع نماید STATIC HEAD)درفشار  (مستقیم و مماس برآن خارج تا در ادامه ،  محور حجم را 

ن دو خط بدست آمده و متعاقب آن میزان درصد هـواي موجـود در خـط از رابطـه زیـر      هوا از نقطه تالقی ای

  ) 1شکل (  .گردد محاسبه می

  

  درصد هواي موجود در خط= ×                100≥درصد حجم خط   2/0

  

  

باشیب خط تئـوري حاصـل از رابطـه زیـر انجـام      ) عملی(همچنین یک مقایسه مابین شیب خط بدست آمده

   .گردد

( ) 



 +−=

∆
∆

BtE
DVtheor

P
V 11

.
.)( 2υ  

%90.)(/.)( ≥
∆
∆

∆
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P
Vactu

P
V  

  

  

(THEORETICAL) 
P
V

∆
  ) شیب خط تئوري ( تغییرات حجم آب در مقابل فشار محاسبه اي  ∆

  واحجم ه
 حجم خط

3m 
bar 
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V                                        حجم خط                        m 3  

D                        قطر خارجی لوله                                  m 

E  07/2×  106براي کربن استیل (مدول االستیسیته فوالد E=(   bar   

t                 ضخامت اسمی لوله                                       m 

υ  3/0براي فوالد (نسبت پواسون (                                        -  

B  3شکل (مدول بالک آب (                                            bar  

(ACTUAL) 
P
V

∆
  )شیب خط عملی یا واقعی ( ثر افزایش حجم آب میزان افزایش فشار خط در ا ∆

جـایگزین   عیـین و در صورتی که خط از ضخامتهاي مختلف تشکیل شده باشد،ضخامت معادل از رابطه زیـر ت 

  . ضخامت اسمی می گردد

ie t
Vi

Vtt ∑=
11 

te                                                                             ضخامت معادل  

Vt  حجم کل قطعه  

ti  ضخامتهاي بکار رفته   

Vi حجم مربوط به هر ضخامت  

م خط و همچنین اختالف دو شیب تئوري و عملـی نیـز از   درصد حج 2/0اگر درصد هواي موجود در خط از 

بایسـتی متوقـف شـده و علـت عیـب       مورد قبول نبـوده و   درصد شیب خط تئوري تجاوز نماید ، آزمایش10

  .در صورت لزوم و با نظر نماینده کارفرما بایستی خط از آب تخلیه و مجدداً پر گردد. مشخص و رفع گردد 

  آزمایش مقاومت -8-2

  .مقاومت به دو روش زیر انجام می شود آزمایش

براي لوله هـاي بـاقطر   (  ERWجهت لوله هاي با درزجوش  (CYCLE TEST)سیکلی  روش –الف 

  ):وکمتر 20"

i =1 

n 
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جهت این آزمایش خط بگونه اي تقسیم بندي می گردد که فشار در پـائین تـرین نقطـه هـر قطعـه برابـر فشـار        

برابر فشار طراحی هر کدام کمتر شـد   5/1ضخامت در آن قطعه و یا درصد تنش تسلیم لوله با کمترین  90معادل

  . باشـد  (CLASS LOCATION) و در باالترین نقطه ضریبی از فشار طراحی براسـاس ردیـف تـراکم منطقـه    

دقیقه در این فشار نگاه داشـته مـی شـود و     30رسید، خط به مدت  TPپس از اینکه فشار آزمایش به حد فشار 

تقلیل داده شده و مجدداً فشار را افزایش می دهیم و این عمل بایسـتی دوبـار دیگـر تکـرار      سپس فشار به نصف

  .گردد و چنانچه اشکالی در زمان آزمایش پیش نیاید ، آزمایش مقاومت مورد قبول واقع می گردد 

  ) و باالتر  SAW )"24براي لوله هاي با درزجوش  (YIELD TEST)روش تسلیم شدن  –ب 

زمایش تقسیم بندي خط بگونه اي مـی باشـد کـه فشـار در پـائین تـرین نقطـه هـر قطعـه بایسـتی           دراین نوع آ

درصـد تـنش تسـلیم لولـه بـا کمتـرین        95و در بـاالترین نقطـه حـداقل     )SMYS(درصد تنش تسلیم110برابر

آب ، با ثبت تغییـرات فشـار در مقابـل حجـم      TP درصد 50 پس از رسیدن فشار به. ضخامت در آن قطعه باشد 

هـدف از ترسـیم ایـن    . افزوده شده به خط لوله تا حد فشار آزمایش ، نمودار آزمـایش مقاومـت رسـم مـی گـردد     

بـراي  . مـی باشـد    OFFSETدرصـد   2/0نمودار، مشاهده و بررسی افزایش حجم خط و مقایسه آن بـا نمـودار   

شده در هر مرحله از افـزایش ، قبـل از   تهیه نمود تا اعداد و ارقام قرائت ) نمونه پیوست( اینکار الزم است جدولی 

 2/0جهـت ترسـیم نمـودار    . ، در این جدول ثبت و مورد بررسی و محاسبه قـرار گیـرد   P-Vرسم بر روي نمودار 

ضـرب مـی کنـیم ، عـدد بدسـت       002/0، ابتدا حجم داخلی خط را محاسبه نموده و در عدد  OFFSETدرصد 

آن خطی به موازات خط حاصل از ارقام ثبت شـده تـا حـدود فشـار     آمده را بر روي محور حجم تعیین کرده و از 

پس از رسیدن فشار به حد فشار آزمـایش،  . درصد تنش تسلیم لوله در نمودار مذکور ترسیم می نمائیم 80معادل 

درصـد   2/0نمودار ترسیم شده مورد بررسی قرار گرفته و در صورتیکه نقاط انـدازه گیـري و رسـم شـده، نمـودار      

OFFSET  4چنانچـه در طـول   . ساعت تحت این فشار باقی خواهـد مانـد   4را قطع ننموده باشد، خط به مدت 

افزایش نمود  1barافت نمود با تزریق آب به خط فشار را افزایش و چنانچه بیش از  1barساعت ، فشار بیش از 

را بـه دقـت انـدازه گیـري و      با تخلیه مقداري آب ، فشار خط را کاهش داده و مقدار آب تزریقی و یا تخلیه شـده 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


100(1)-PL-C-IGS                                  ١٩١٣مھر                                             شركت ملي گاز -جلد دوم پیمان 
 

  
  
١٢٥ 
  

پس از پایان این مدت و تائید آزمایش مقاومت ، جهت یکنواخت سـازي و سـپس آزمـایش    . یادداشت می نمائیم

  .کاهش داده خواهد شد) 2-10مطابق بند ( نشتی ، فشار خط تا حد فشار آزمایش نشتی 

  یکنواخت سازي  -9-2

خـط جهـت   ،  )2-10(اومت و کاهش فشار به حد فشـار نشـتی  پس از تائید آزمایش عدم وجود هوا و آزمایش مق

مدت زمان دوره یکنـواختی بسـتگی بـه    . یکنواخت شدن فشار و حرارت براي مدتی تحت نظر قرار داده می شود 

در هر حال خط جهت یکنواخـت شـدن فشـار و درجـه     . میزان اختالف دماي آب داخل خط و دماي محیط دارد

  .تحت نظر قرار داده شود  شرح زیربه  حرارت می بایستی

 میلی متر یک روز  400لوله هاي تا قطر  -

 میلی متر دو روز  750میلی متر تا  400لوله هاي با قطر بیش از  -

 میلی متر سه روز  750لوله هاي با قطر بیش از  -

ن در طـول زمـا   ي خـط دمـا  فشار وساعت یکبار قرائت  24و حداقل هرو فشار توسط دستگاههاي ثبات  ثبت دما

  .آزمایش یکنواختی ضروري است

  فشار آزمایش نشتی  -10-2

تـرین  پـایین  در ) فشار آزمایش مقاومـت  ( TPدرصد  80فشار معادل  برابر در باالترین نقطه فشار آزمایش نشتی

  :  ترین نقطهپایین  در اینکهبا رعایت نقطه می باشد، 

برابر فشار طراحی هـر کـدام    5/1له و یا درصد تنش تسلیم لو 90از ) CYCLE TEST(در روش سیکلی ) الف

  .کمتر شد بیشتر نگردد

  .از فشار آزمایش هیدرواستاتیک در زمان ساخت لوله تجاوز ننمایددر روش تسلیمی ) ب

  آزمایش نشتی  -11-2

پس از رسیدن فشار بـه حـد فشـار آزمـایش و     . هدف از این آزمایش نداشتن افت فشار غیر قابل توجیه می باشد 

 24از این به بعد خـط بـه مـدت    . پایان زمان آزمایش یکنواختی ، خط لوله آماده آزمایش نشتی می باشد پس از

 سـاعت دمـاي   3ساعت تحت آزمایش نشتی قرار گرفته و راس هر ساعت فشار توسط فشارسـنج وزنـه اي و هـر    
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ــن   ــاوي روغ ــاي ح ــه ه ــق لول ــین از طری ــفج( زم ــت روش ال ــه   ) ه ــطح لول ــتقیم س ــاي مس ــا دم ــ(و ی   ت جه

  ایـن دمـا بعنـوان دمـاي آب داخـل لولـه در نظـر گرفتـه         . توسط ترمومتر دیجیتال قرائـت مـی گـردد    )روش ب

همچنین فشار و دماي خط توسط دستگاههاي ثبات ثبت شده و دماي محیط نیـز هـر سـاعت توسـط     . می شود

ه نمودارهـاي فشـار و   ساعت زمان آزمایش بـا بررسـی و مقایسـ    24پس از پایان . دماسنج اندازه گیري می شود 

و در صورتی کـه رونـد افـت    )نمونه پیوست( درجه حرارت و ارقام یادداشت شده در جدول گزارش آزمایش نشتی 

ساعت مدت آزمایش ثابت و یکنواخت نبوده و با تغییرات دمـاي محـیط نیـز همـاهنگی و      24فشار خط در طول 

  .روابط زیر بدست می آیدهمخوانی داشته باشد نتیجه آزمایش طبق محاسبه از طریق 

  : و کمتر   "30آزمایش نشتی براي لوله هاي به قطر ) الف

  

( )

etE
DX

K

.

22.14

+

×−
=

γµ  

  

( )21 TTFKth −××=∆Ρ  
  

FK
F
FH th ××+∆Ρ

∆
= 2.0  

  

21 PPa −=∆Ρ  
  

thPa ∆Ρ−∆=∆Ρ  

  

γµ از روي منحنی پیوست  در درجه حرارتی که خط تحت آزمایش (الد ضریب اختالف ازدیاد حجم آب و فو −

  ).قرار دارد بدست می آید

X  از منحنی مربوطه و در درجه حرارتی که خط تحت آزمایش قرار دارد بدست می آید(ضریب فشردگی آب.(  
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K                                                      ضریب محاسبات   psi/oc  

E 106×2.11= ل االستیسیته فوالد مدو  kg/cm2  

F                                           از منحنی و براساس قطر لوله --  

F
F∆                                      از منحنی و براساس قطر لوله --  

th∆Ρ محاسبه اي ( افت تئوریک فشار                                                (psi  

a∆Ρ  افت واقعی فشار  psi 

H                                                                   دامنه خطا psi 

P1                                                   فشار شروع آزمایش psi 

P2                                                   فشار انتهاي آزمایش psi 

T1  0 متوسط دماي لوله هاي روغن در شروع آزمایشC   

T2  0 پایان آزمایش متوسط دماي لوله هاي روغن درC  

  

  : شرط قبولی آزمایش 

 H≤∆Ρآزمایش قابل قبول است  

      H〉∆Ρآزمایش میبایستی تمدید گردد  

      H〉〉∆Ρآزمایش مردود می باشد  

  :"30آزمایش نشتی براي لوله هاي با قطر باالتر از ) ب

BtE
DT

Pth

1)1(
.

)1(2
2 +−

+−
=

∆
∆

υ

αυδ  

  

htP∆ (THEORETICAL)     تغییرات فشار محاسبه اي  bar  
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T∆لوله سطحیرات دماي تغی( )21 TTT −=∆  0C 

T1  0  در شروع آزمایش  لوله سطحمتوسط دمايC 

T2  0  در پایان آزمایش  لوله سطحمتوسط دمايC 

D  قطر خارجی لوله  m 

E  07/2× 106براي کربن استیل ( مدول االستیسیته فوالد  =E(  bar  

t  ضخامت اسمی لوله  m 

υ  3/0براي فوالد ( نسبت پواسون(  - 

B  2شکل ( مدول بالک آب (  bar 

δ  0 ) 3شکل ( ضریب انبساط حجمی آبC-1  

α  0  )17/1×  10-5براي کربن استیل ( فوالد ) طولی (خطی ضریب انبساطC-1 

)(actualP∆ ر زمان آزمایش تغییرات فشار خط د)21 PPPa −=∆(  Psi 

P1  فشار شروع آزمایش  Psi 

P2  فشار پایان آزمایش  Psi 

  

  T∆≤0اگر :                             شرط قبولی آزمایش 

  

.)(actuP∆  می بایستی کمتر یا مساوي.)(theorP∆  و یا مقدارPSi 2  هر کدام کمتر شد باشد.  

  

PsiactuPandtheorPactuP 2.)(.)(.)( ≤∆∆≤∆  

  

  T∆>  0اگر
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( ) .)(. theorPactuP ∆≥∆  

  

  

  

  شرایط تمدید آزمایش نشتی  -12-2

و دمـا   و یا در صورت تغییرات نامناسب و ناهماهنـگ فشـار   مذکور حاصل نگردید شرایطصورتیکه هر کدام از  در

در . ساعت دیگر تمدید گـردد  24می بایستی آزمایش به مدت  )ساعت  24افت یکنواخت و ثابت  فشار در طول (

مل نمود که دما به حالـت عـادي برگشـته سـپس     أمواقعی که تغییرات ناگهانی درجه حرارت دیده شود بایستی ت

م مدت تحت نظر بـوده و تغییـرات فشـار و    تا شروع آزمایش مجدد، خط لوله بایستی در تما. آزمایش شروع گردد

  .درجه حرارت بایستی توسط دستگاههاي ثبات ثبت گردد 

  تخلیه و خشک کردن خط  -13-2

چنانچـه بـه   . پس از تائید آزمایش نشتی توسط ناظرین بر آزمایش بایستی خط لوله از آب تخلیه و خشک گـردد  

به هرصورت حتی اگـر آب داراي  . ضدزنگ به آب افزوده شود  عللی آب باید مدتی در لوله باقی بماند بایستی مواد

مواد ضد زنگ هم باشد بیشتر از شش ماه نمی توان آب را داخل لوله نگاهداشت و بایستی آب را از خط تخلیـه و  

بـا کاپهـاي کـامال سـالم و از      توسط چند توپکمی بایستی بدفعات الزم و  تخلیه آب عملیات . آن را خشک نمود

بایـد دقـت شـود کـه آب تخلیـه شـده از لولـه         .که با هواي گرم به جلو رانده می شود انجـام گـردد   سبنوع منا

براي اطمینان از خشک شدن کامل میتوان از متانول استفاده نمود، بهر جهت هوائی که از . خساراتی به بار نیاورد

اگر پس از خشـک  . ود نداشته باشدانتهاي خط خارج می شود بایستی کامالً خشک بوده و هیچگونه رطوبتی با خ

کردن ، قرار است خط براي مدت طوالنی مورد بهره برداري قرار نگیـرد بایسـتی خـط لولـه را بـا نیتـروژن و یـا        

گازهاي بی اثر با فشار یک کیلوگرم بر سانتی متر مربـع پـر نمـوده و تـا زمـان بهـره بـرداري تحـت ایـن فشـار           

  .نگاهداشته شود
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و عبـور از   tie-inمورد استفاده جهت هاي شیر، انشعاب، دریافت و ارسال پیگ ولوله هايآزمایش ایستگاه-14-2

  :تقاطع ها

کلیه موارد فوق می بایستی رو باز و به صورت چشمی و ظاهري با سرجوشهاي قابل رویـت و بـدون عـایق تحـت     

در آن شـماره سرجوشـها    همچنین می بایستی نقشه ایستگاه مورد نظـر کـه  . آزمایش هیدوراستاتیک قرار گیرند 

 5/1فشـار آزمـایش   .  قید گردیده باشد تهیه و به همراه گزارش کامل رادیوگرافی به نماینده کارفرما ارائـه گـردد  

در طی این مدت می بایستی فشار ثابـت نگهداشـته   . ساعت می باشد  4برابر فشار طراحی و مدت زمان آزمایش 

بـاز تحـت    نیمه  کلیه شیرها می بایستی در حالت. قبول نمی باشد  شود و هیچگونه نشتی در زمان آزمایش قابل

لوله هاي مورد استفاده جهت عبور از تقاطع ها پس از نصب و اتصـال بـه خـط مـی بایسـتی      .آزمایش قرار گیرند 

  .قرار گیرند) مقاومت و نشتی( تحت آزمون هیدرواستاتیک همراه با قطعات آزمایش ، مجدداً

  

  متمم آزمایش نشتی

  "30رابطه ساده تر آزمایش نشتی براي لوله هاي با قطر باالتر از 

   

         

P ∆  تغییرات فشارbar/0C  

TF  (TEMPERATURE FACTOR) شکل زیر(عامل حرارتی(  

D  قطر داخلی لوله  

t  ضخامت اسمی لوله  

  

  

  

  )می باشد "ب"شرط قبولی آزمایش مشابه شرط قبولی روش (

∆ P  =
  

  

264.7 Tf  

100  +D/t  

  

Theoretical)(  
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FIGURE 1 DETERMINATION OF RESIDUAL AIR VOLUME  

 
The theoretical slope shall be calculated from the formula of Section (2-7) and plotted 
in  
the actual P/V plot by the test engineer before pressurizing commences. The bulk 
modulus for the line-fill water should be taken at the average test section temperature 
and at a pressure of 35 bar from Figure2.  
NOTES: 1. To ensure accuracy, the P/V plot shall be made only up to 50 bar. 

2. If the P/V plot has not become linear at 50% of the MAOP it should  
    be continued up to a maximum value of 35 bar or the test pressure,  
    whichever is the lesser. 
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FIGURE 2 BULK MODULUS OF FRESH WATER FIGURE 
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            FIGURE 3 VOLUMETRIC EXPANSION COEFFICIENT 

OF FRESH WATER  

 
 
 
 
 

δ  
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  نمونه                           جدول ثبت ارقام آزمایش مقاومتجدول 
  :شماره قطعه  :نام پروژه
  متر:                                       طول قطعه  :مشاور
  :تاریخ  :پیمانکار

  

یف
رد

  

زمان 
  )ساعت(

  فشار 
(Psi)  

آب تزریق شده   عدد کنتور
(M3) 

  آب مجموع 
  مالحظات  (M3)تزریق شده 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              

  ساعته مقاومت  4شروع آزمایش 
23              
24              
25              
26              
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  ساعته مقاومت 4شروع آزمایشات 

  :نماینده پیمانکار  :نماینده مشاور  :نماینده کارفرما
  

  جدول ثبت ارقام آزمایش نشتی                 جدول نمونه
  :شماره قطعه  :نام پروژه
  متر:                                                  طول قطعه  :مشاور

  :تاریخ  :مانکارپی
  

زمان 
  )ساعت(

فشار سنج 
وزنه اي 
(Psi)  

درجه حرارت 
 (C˚)محیط 

  مالحظات (C˚)درجه حرارت لوله 
1T 2T 3T 4T 5T 6T Tm 
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  :نماینده پیمانکار  :نماینده مشاور  :نماینده کارفرما

١  
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  فصل سیزدهم 
  
  

  

  

  ، نقشه هاي کار اجراء شده و گزارشات روزانه  مدارك
  

  
  

 صفحه 1   عنوان      1

  ( DOCUMENTS & AS BUILT DRAWING)کـار اجـرا شـده    هاي  نقشه و مدارك هیهت
  ) مقدمه (دستورالعمل هاي ذیربط  طبق

130 

   : شامل

 133 )  1پیوست ( دستورالعمل تهیه نقشه هاي ازبیلت   -1

 ( ROUTE PLAN & PROFILE)پالن وپروفیل ل تهیه نقشه هاي ازبیلت دستورالعم -1-1 
 ) 1-1پیوست (

147 

  (CROSSINGS 1/200)دستورالعمل تهیه نقشه هاي ازبیلـت تقـاطع هـاي خـط لولـه       -1-2 
 )  2-1پیوست (

150 

 152 )  3-1پیوست ( ) ایستگاهها ( روش تهیه نقشه هاي ازبیلت مکانیکال خط لوله  -1-3 

   (C.P. Station  1:50)هاي ازبیلت اجرائی ایستگاههاي حفاظت کاتـدي  نقشهدستورالعمل -1-4 
 )  4 -1پیوست ( 

153 

 156 )  2پیوست(هاي ازبیلت کابل فیبرنوري در مسیر خط لوله دستورالعمل تهیه نقشه -2

 161 ) 3پیوست ( ،   (WELDING BOOK)جدول اطالعات کار اجرا شده  -3

 162 )  1-3پیوست ( رادیوگرافی  نتیجهزارش گ -3-1 

 163 )  4پیوست ( کیفیت اجراي پروژه هاي خط لوله و فرم هاي تحویل و تحول پروژه هاي فرم  -4
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 163 )  1-4پیوست (  ) اظهارنامه ( کیفیت اجراي پروژه هاي خطوط لوله فرم هاي   -4-1 

 167 ) 2-4پیوست ( فرم تحویل موقت پروژه  -4-2 

 169 )  3-4پیوست ( فرم تائید پایان کار  -4-3 

اطالعات و مشخصات فنی آزمایش هیدرواستاتیک و صورت جلسـات مربوطـه بـراي هـر       -5
 ) 5پیوست ( قطعه

170 

 170 پروفیل طول قطعه مورد آزمایش  -5-1 

 171 جدول قطعه بندي فشار آزمایشات مقاومت نشتی  -5-2 

 172 یش هیدرواستاتیک مشخصات فنی آزما -5-3 

 173 صورتجلسه ارسال صفحه اندازه  -5-4 

 174 جدول ثبت ارقام آزمایش نشتی  -5-5 

 175 گزارش آزمایش مقاومت  -5-6 

 176 جدول ثبت ارقام آزمایش عدم وجود هوا  -5-7 

 177 صورت جلسه آزمایش نشتی  -5-8 

 178 ی خط صورت جلسه تخلیه و خشک کن -5-9 

 179 )  6پیوست ( آزمایش الکتریکی خط   -6

 179 جدول اندازه گیري پتانسیل  -6-1 

 180 صورتجلسه آزمایش الکتریکی  -6-2 

 182 )  7پیوست (  مدارك تحصیل اراضی -7

 183 ) 8پیوست ( جداول و گزارشات روزانه  -8

 183 )  8-1پیوست ( برنامه روزانه  -8-1 

 184 ) 8-2پیوست ( شرفت کار گزارش روزانه پی -8-2 

 185 )8-3پیوست ( گزارش روزانه نیروي انسانی  -8-3 
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 186 )8-4پیوست ( گزارش روزانه ماشین آالت  -8-4 

  

  

   ( DOCUMENTS &AS BUILT DRAWING)تهیه مدارك و نقشه هاي کار اجراء شده  

   : مقدمه 
  

خط لوله ، حفاظت از زنگ ، فیبـر نـوري و   ( روزانه  پیمانکار موظف است قبل از مستور شدن کارهاي اجرائی •

نظیر محل خم ها و جوشـها ، نـوع پوشـش بـا عایقکـاري ، عمـق کانـال ، عـوارض         ( اطالعات الزم ) غیره 

را از کار اجرا شده برداشـت نمـوده و   ) غیره طبیعی، ضخامت لوله ها و محل اتصال فیبر نوري به یکدیگر و

  . ئید و امضاي دستگاه نظارت برساند کروکی آن را همان روز به تا

را مطـابق دسـتورالعمل هـاي ذیـربط       ( AS BUILT)پیمانکار می بایست کلیه نقشه هاي کار اجرا شـده   •

نسخه چاپ و به صورت آلبوم مجلد نموده و به همـراه فایـل    5تکمیل نموده و اصل نسخه آن را به انضمام 

رقومی سازي خطوط سراسري انتقال گاز ، حداکثر یک مـاه  کامپیوتري در چارچوب دستورالعمل فراوري و 

روز قبل از تزریق گاز پـروژه تحویـل و در صـورت نظـارت توسـط       20پس از پایان اجراي پروژه و حداکثر 

 . توسط ایشان تائید و تصویب شود  AS BUILTمی بایست نقشه هاي طراحی و  MCمشاور و 

  : ت به شرح عناوین زیر می باشد دستورالعمل تهیه و تنظیم نقشه هاي ازبیل

  1، پیوست  (R&P)نقشه هاي ازبیلت مسیر و برش طولی :  الف 

   1نقشه هاي ازبیلت تقاطع ها ، پیوست : ب 

   1نقشه هاي ازبیلت مکانیکال ایستگاهها ، پیوست : ج 

   1نقشه هاي ازبیلت ایستگاهها حفاظت کاتدي ، پیوست : د 

   2وري ، پیوست نقشه هاي ازبیلت فیبر ن: هـ 

مدارك فنی حین اجرا نیز به شرح زیر باید توسط پیمانکار تهیه و پس از اخذ نظر نماینده کارفرما جهت امر   •

  . دار گردد ه برتحویل خط لوله در زمان تزریق گاز آماده تحویل به بهر
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  3ه ، پیوستفرم مربوط به دفترچه اطالعات کار اجرا شده و گزارش فیلم رادیوگرافی طبق نمون -1

  4اظهار نامه کیفیت اجراي پروژه هاي خطوط انتقال ، پیوست  -2

   5مدارك آزمایش هیدرواستاتیک طبق فرم هاي مربوطه ، پیوست  -3

  6جداول و صورتجلسات آزمایش پوشش الکتریکی ، پیوست  -4

 ، موانـع ،  مدارك تحصیل اراضی تهیه نقشه کاداستر موقعیت زمین هاي کشـاورزي ، منـابع طبیعـی    -5

در امتداد مسیر خط لوله با عـرض منـدرج در مقـررات حـریم      (y,x)و داراي مختصات ... ابنیه یا جاده و

  7پیوست  –شرکت ملی گاز ایران 
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  پیوست ها 
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


100(1)-PL-C-IGS                                  ١٩١٣مھر                                             شركت ملي گاز -جلد دوم پیمان 
 

  
  
١٤٧ 
  

  
  
  

  
  1-پیوست 

  دستورالعمل تهیه نقشه هاي ازبیلت

قومی سازي داده هاي مکانی خطوط سراسري انتقال دستورالعمل فرآوري و ر"دستورالعمل حاضر تحت عنوان 

کلیه نقشه هاي مورد اشاره در این . ملزم به رعایت آن می باشند گاز و تأسیسات مربوطه بوده و پیمانکار

  دستورالعمــل می بایست توسط یک شرکت نقشه برداري حائز صالحیت و رتبه بندي شده توسط معاونت 

  . ریاست جمهوري تهیه و تائید گردد برنامه ریزي و نظارت راهبردي 

 :رداشت اطالعات مکانی و توصیفی الزم براي تولید نقشه هاي چون ساخت بشرح زیر میباشدب -1

  در  CADنقشه چون ساخت برداشت شده از مسیر خط لوله می بایست عالوه بر قرار داشتن در فرمت 

مسیر خط لوله در . یه گردند ته... و   SHAPEFILEمکانی از جمله فرمت هاي متداول سیستم هاي اطالعات 

در نقاط شکستگی داراي کیلومتراژ نیز باشند ، به عبارت  Yو  Xاین نقشه ها می بایست عالوه بر مختصات 

به این نوع خطوط در سیستم هاي ( دیگر می بایست موقعیت کیلومتراژي خط در تمامی نقاط آن معلوم باشد 

به  عملیــات تهیه این نوع خطوط .شود گفته می CALIBRATED ROUTESاطالعات مکانی ، 

قابل  ARCGISکالیبراسیـون خط موسومنــد که در نرم افزارهاي متداول سیستم هاي اطالعاتی از جمله 

  . گذاري خطوط لوله می بایست براساس استاندارد مشخصی صورت پذیرد  و کد) انجام می باشند 
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می بایست  CADده از مسیر خط لوله عالوه بر ترسیم در نقشه با فرمت کلیه عوارض و خصوصیات برداشت ش

) براي عوارض خطی ( کلیه این جداول می بایست شامل سه فیلد اصلی و ثابت . بصورت جدول نیز تهیه گردند

  : بشرح ذیل باشند 

 نظر بر روي آن قرار دارد  فیلد کد خط لوله اي که عارضه مورد §

  کیلومتر محل شروع عارضه §

 کیلومتر محل انتهاي عارضه  §

  : براي عوارض نقطه اي این سه فیلد به دوفیلد بشرح ذیل تقلیل پیدا می کنند 

  

 نظر بر روي آن قرار دارد فیلد کد خط لوله اي که عارضه مورد §

  کیلومتر محل عارضه  §

  تعیین عوارض خط لوله  -1-1

ورت دارد ، پیمانکار می بایست کلیه عوارض عالوه بر نقاط حائز اهمیت مشروحه ذیل که برداشت آنها ضر

  .دستورالعمل حاضر برداشت نماید 1-3 را نیز مطابق بخش 3-5-1مشخص شده در جداول بند 

 محل و نوع تقاطع ها با ذکر کیلومتراژ ، عرض تقاطع ، اختالف ارتفاع با خط لوله  •

محل دقیقاً در  INSERT TEXTبرداشت مارکرها و پیاده سازي آنها بر روي نقشه به نحوي که  •

 . همان نقطه باشد 

  با ذکر ) شماره ایستگاه هاي نقشه برداري در زمان اجراء(نقاطی که خط لوله تغییر جهت افقی می دهد  •

 کیلومتراژ 

 . متر باشد  200محل هاي تغییر ضخامت لوله براي طولی از تغییر ضخامت که بیش از  •

 ه دستورالعمل برداشت عوارض تعیین شد -1-2

در برداشت عوارض الزامی  GISجهت بکارگیري و انتقال نقشه هاي چون ساخت به محیط رعایت موارد زیر 

  : است
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براي کلیه نقطه هاي برداشت شده عالوه بر مختصات مسطحاتی، الزم است ارتفاع از سطح دریا نیز  •

 . برداشت گردد

طول و ( ، الزم است مختصات قطبی براي کلیه عوارض خارج مسیر خط لوله عالوه بر مختصات کامل  •

 .نسبت به محل پیوستن این عوارض به خط لوله تولید گردد ) زاویه 

  . برداشت شود) مانند محدوده هاي ایستگاه هاي شیر(مختصات چهارگوشه چند ضلعی هاي مهم  •

 . اده گرددو به صورت پلی گون و با مختصات پی) دقت برداشت این نقاط می بایست در حد دسی متر باشد (

 . زاویه افقی خط در نقاطی که خط لوله تغییر جهت افقی می دهد اندازه گیري شود •

 .متر از طرفین محور لوله مشخص شود 250کلیه عوارض طبیعی و مستحدثات و موانع در باندي به عرض  •

  

 تکمیل جدول نظیر هر عارضه مطابق استاندارد اطالعات مکانی  -1-3

، عالوه بر درج در  اطالعات توصیفی تولیدي در حین تهیه نقشه هــاي چون ساخت راپیمانکار مــوظف است 

  .نقشه هاي چون ساخت، در جداول نظیر بانک اطالعاتی مربوطه درج نموده و به کارفرما تحویل نماید

  آماده سازي و فرآوري داده هاي مکانی و توصیفی تولید شده  -2

  سیستم مختصات -2-1

  سیستم هاي چون ساخت، تهیه نقشه رد استفاده درمختصات موسیستم 

 (UNIVERSAL TRANSFER MERCATOR) UTM  و با بیضوي مبنايWGS84 با . است

  افزار ابتدا زون مناسب  بایستی در نرم، می قرار دارد 41و  40، 39، 38توجه به اینکه ایران در چهار زون 

  .به نقشه معرفی گردد

  . ر دو یا چند زون قرار می گیرد ، نقشه هر زون به طور مجزا تهیه گردد در ضمن در صورتیکه مسیر د

   (DEREFERENCING)مکانی زمین مرجع نمودن داده هاي -2-2

  .گرددنقشه تولید شده بایستی با مختصات واقعی جانمایی 

  )(ASSIGN PROJECTION SYSTEMالحاق سیستم تصویر به داده هاي مکانی -2-3
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  .یستی به داده هاي مکانی الحاق گرددسیستم تصویر می با

 محیط نرم افزاري -2-4

  .جهت تولید نقشه هاي چون ساخت استفاده نماید AutoCADپیمانکار میبایست از نرم افزار 

  )GIS )Make GIS Ready Data آماده سازي داده ها براي ورود به محیط -2-5

  .امانه اطالعات مکانی آماده سازي نمایدپیمانکار می بایست ، داده هاي مکانی را جهت ورود به س

تهیه نقشه هاي چون ساخت مسیر ، تقاطع در ایستگاههاي شیر و حفاظت از زنگ و  رفع نقص اطالعات مکانی و  -3

  توصیفی تولید شده در مراحل پیشین

  

 کلیات-3-1

  : ت است عبارتند ازاهم مدارك و اطالعاتی که پیمانکار موظف به تهیه و درج آنها در نقشه هاي چون ساخ

 . با درج اطالعات الزم A0در نقشه  1000/1و مقیاس عمودي  10000/1پروفیل طولی مسیر با مقیاس افقی  -

 .اجرا شده  R.O.Wخط پروژه در پروفیل طولی چون ساخت بر اساس رقوم ارتفاعی کف -

با عمق حفر کانال مسیر و  100/1واقعی جنس زمین در طول مسیر روي پروفیل طولی با مقیاس  طبقه بندي -

 .مربوطه سمت راست باالي نقشه LEGEND درج آن در

 10000/1و مستقل از تقشه و با هماهنگی کارفرما محدوده زمین هاي تحصیل اراضی شده در مقیاس مناسب  -

 . مسیر ارائه گردد 

 . رت رقومی تهیه گردداطالعات حقوقی مربوط به تحصیل اراضی از جمله مدارك مالکیت و واگذاري بصو -

بصورت نرم  10000/1نقشه مسیر بصورت یک نقشه پالن کلی از مسیر خط لوله به صورت پیوسته در مقیاس  -

 . افزاري ارائه گردد 

  : اطالعات مربوط به قسمت پایین پروفیل طولی

 .فواصل افقی و مایل نقاط نقشه برداري و اجرا شده تا دو رقم اعشار درج گردد •

)HORIZONTAL & PARTIAL SLOPE DISTANCE(  
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اجرا    R.O.Wزمین طبیعی و کف (ارتفاع نقاط نقشه برداري و اجرا شده تا دو رقم اعشار درج گردد  •

 ).شده

 ...).ماسه اي، خاکی و, قلوه سنگی, سنگی: (محدوده تغییرات جنس زمین در ردیف مربوطه از قبیل •

: از قبیل (نس زمین در ردیف مربوطه درج گردد روش اجرایی عملیات حفاري کانال با ذکر نوع ج •

 ...)حفاري با ترنچر، انفجاري، پیکور، بیل مکانیکی، دراگ الین و

 .طبیعت و نوع کاربري زمین در محدوده مورد نظر مشخص گردد •

  

 

و موقعیت  CCWتهیه یک نقشه پروفیل پیوسته کلی از مسیر و نمایش کلیه موارد مشخص شده نظیر  •

 . لوله دقیقاً در کیلومترهاي اعالمی و با طول واقعی بر روي آن  ساختمانی خط

 . محل و نوع تقاطع ها در طول مسیر در پالن مشخص و شماره نقشه آن درج گردد  •

 . فواصل افقی و مایل نقاط نقشه برداري و اجرا شده تا دو رقم اعشار درج گردد  •

 . ار درج گردد ارتفاع نقاط نقشه برداري و اجرا شده تا دو رقم اعش •

 :در ترسیم پالن موارد زیر باید رعایت گردد

   و استانداردهاي مربوطه و همچنین کلیه) 200/1(شماره کلیه نقشه هاي اجرائی تقاطع ها با مقیاس  •

 .نقشه هاي مکانیکال ایستگاه ها و غیره در محل نقشه هاي مورد استفاده و سایر مراجع قید شود

 .شیت مربوطه در کل پروژهراهنماي محل قرار گرفتن  •

 .درج اطالعات جدول مخصوص نقشه هاي مرجع •

 .درج ارتفاع خاك روي لوله اجرا شده •

 .               متر از طول لوله  200درج شماره سرجوش در محل تغییر ضخامت لوله ها و در هر  •

 ).4,3,2,1(مسیر خط لوله از نظر موقعیت ساختمانی  محدوده موقعیت منطقه اي ذکر  •

 . در پالن مزبور مشخص گردد) الین مارکر( L/Mو  BAND BOX) تست پوینت( T/Pمحل استقرار  •
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 . در نقشه درج گردد ) رکتیفایر ترانس( CPو  L/Rمحل ایستگاههاي شیر و  •

 . اطالعات مربوط به فیبر نوري ، محل ایستگاهها و تجهیزات مربوطه در یک ردیف مستقل درج گردد  •

 . در ضخامت هاي مختلف در محل مشخص شده در نقشه درج گردد متراژ لوله جمع  •

 . تعداد اسلب هاي مصرف شده و محل و مقدار ژئوتکستایل و راکشیلد درج گردد  •

 . تایتل نقشه مطابق دستورالعمل تهیه گردد  •

 مشخصات و موارد الزم االجراء در تهیه نقشه هاي چون ساخت ایستگاهها -3-2

 ).انتخاب گردد A1 اندازه نقشه  L\Rبراي نقشه هاي (ردد انتخاب گ A2قطع نقشه  •

  .یک شیت شامل نقشه پالن کلی ایستگاه •

 .یک شیت شامل نقشه ایزومتریک یا مقاطع سه گانه •

  LEGENDنقشه هاي مرجع و، توضیحات، )مطابق نمونه تعریف شده(تمام نقشه ها باید داراي عنوان  •

 .باشد

در این پالن می بایست مشخصات . (و اندازه واقعی کار انجام شده باشد پالن تهیه شده باید داراي ابعاد •

مکانی و فنی کلیه اجزاي موجود در یک ایستگاه اعم از کلیه شیرهاي فرعی ، شیر اصلی ، کلیه اتصاالت ، 

ضمن اینکه کلیه مشخصات فنی این اجزاء شامل قطر . با دقت دسی متر برداشت گردد  ... مسیر لوله ها و

هاي نصب شده  PLATEتصویر مربوط به . نیز می بایست برداشت گردد ... ه ، قطر شیر ، جنس شیر ولول

 . )بر روي این اجزا که شامل کلیه مشخصات فنی آنها می باشد نیز می بایست تهیه گردد 

 .نقشه ایزومتریک و یا نماها و مقاطع باید نشان دهنده ابعاد دقیق کار انجام شده باشد •

ایزومتریک باید کلیه اقالم و اجناس روي نقشه شماره گذاري و در جدول حاشیه نقشه و در نقشه  •

 . همچنین در جداول نظیر بانک اطالعاتی کاالها درج گردد 

گذاري و در جدول حاشیه با ذکر طول و قطر آورده  باید شماره) CUT PIPES(لوله کلیه قطعات  •

 . شود
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قشه نمایش داده شده و شماره و نوع آنها در جداول مربوطه وارد کلیه سرجوشها باید بصورت مکانی در ن •

 .و هنگام تهیه نقشه با رعایت اصول کارتوگرافیک در محل مناسب درج شود

  ایستگاههـاي حفاظت کاتدیک  مشخصات و موارد الزم االجرا در تهیه نقشه هاي چون ساخت-3-3

)C.P STATIONS 1: 50(  

 .انتخاب گردد A4قطع نقشه  •

  : اقک حفاظت کاتدیک و تجهیزات داخل آن مطابق موارد زیر ترسیم گرددات •

 ).متر 1.8متر و درب ورودي به عرض  3×  3به ابعاد  (ترسیم خطوط دیوارهاي اتاقک حفاظت کاتدیک  

و مسیرکابل کشی  AC ورودي و باند باکس  AC رکتی فایر با مسیرکابل کشی برق /نمایش موقعیت ترانس 

 .خروجی DCبرق 

  .درج فواصل نصب تجهیزات و ابعاد داخل اطاقک

  

 : مشخص نمودن خط لوله •

مسیر خط لوله در داخل ایستگاه به صورت گرافیکی مشخص شده و اطالعات موجود در مورد مبداء و مقصد 

درج ) SP,LPشماره(خط، قطر لوله، کیلومتراژ ایستگاه از مبداء خط و عالئم مشخصه دو طرف ایستگاه 

 .شود

و مسیر اتصال آن به  ACبا رعایت اصول کارتوگرافیک و متمایز از خطوط ) منفی( DCباند باکس  ترسیم

 .رکتی فایر به همراه ابعاد مسیر/اتاقک کاتدي و ترانس

 : نمایش بستر آندي •

 .نمایش محدوده بستر آندي به صورت مستطیل با طول و عرض متناسب با طول بستر آندي و درج تعداد آند

 .بستر آندي در داخل مستطیل محدوده بستر آندي ترسیم گرددلوپ کابل  

 .نقاط اتصال کابل آند به کابل لوپ بستر به صورت نقطه درج گردد 

  .محل باند باکس مثبت در نقشه مشخص گردد 
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 .فواصل کابلها و بستر آندي با توجه به طوالنی بودن بصورت خطوط شکسته مشخص گردد 

  ): NOTES(توضیحات  •

در باالي سمت راست نقشه درج ) NOTES(م نقشه و تعداد آن در محل توضیحات با عنوان مقیاس ترسی

  .گردد

  : LEGEND)(عالئم   •

، مثبت و منفی، خط لوله، دیوار AC، بستر آندي، کابلهاي ACعالئم بکار رفته باند باکسهاي مثبت و منفی و 

 .قید گردد) (LEGENDاتاقک در قسمت میانی سمت راست نقشه عنوان 

  : نقشه هاي مرجع •

درج  REFERENCE DRW.Sدر قسمت میانی و پایین عالئم با عنوان ) IPS(لیست نقشه هاي مرجع 

  .گردد

  ): TITLE BLOCK(جدول عنوان نقشه  •

  : طبق روش استاندارد انجام شود و براي کلیه نقشه ها یکسان است

  

  .تصویب کننده و تاریخ آن  ،(CHECKED)تغییر، کنترل کننده شرح علت ) .Rev(درج شماره ویرایش  

مشاور قابل قبول بوده و  /در کلیه نقشه ها این نکته ذکر گردد که نقشه ها تنها با مهر و امضا پیمانکار  

 .تمامی نقشه هاي اصل و کپی داراي ارزش برابر هستند

  .درج عنوان پروژه  

 .کاتدیک با ذکر کیلومتراژ و شماره ایستگاه حفاظت C.P.STATIONعنوان نقشه  

 . ترسیم گردد  50/1نقشه با مقیاس  

 )(CROSSINGSتقاطع هاي خط لوله مشخصات و موارد الزم االجراء در تهیه نقشه هاي چون ساخت-3-4

 .انتخاب گردد A1قطع نقشه  •

 .ترسیم گردد 200/1پالن و پروفیل تقاطع ها با مقیاس  •
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و در یک باند تعریف شده  200/1س پالن مسیر احداث شده متناسب با عرض جاده سرویس با مقیا •

 .ترسیم گردد

متر در  50متر در طرفین تقاطع براي جاده ها و  30پروفیل مسیر احداث شده بصورتی که حداقل  •

  .طرفین تقاطع براي رودخانه ها را نشان دهد ترسیم شود

  .مشخص گردد در نقشه با ذکر کیلومتراژ) افقی/عمودي(نقاطی که خط لوله تغییر جهت احتمالی دارد  •

  .ارتفاع خط زمین مطابق با مسیر احداث شده ذکر شود •

این نقاط بعد از احداث . شماره ایستگاه نقشه برداري مطابق با شرایط اجراي کار در نقشه درج گردد •

  .مسیر بوده و قطعاً با نقاط برداشت شده اولیه طراحی متفاوت می باشد

  .ذکر گردد 200/1شه برداري انجام شده و با مقیاس نق فاصله بین نقاط در عرض تقاطع برابر برداشت •

  .تقاطع باید حداقل کیلومتر یک نقطه مرجع از مسیر در طول تقاطع مشخص گردددر ستون کیلومتر  •

در ستون پوشش حفاظتی لوله نوع پوشش لوله ذکر شود و اگر تقاطع مربوط به رودخانه است و نیاز به  •

و تعداد ) CASSING(اي تقاطع با جاده طول غالف و بر CCWپوشش بتنی می باشد طول 

INSULATOR گردد و تجهیزات جنبی درج.  

 .ضخامت لوله می بایست ضخامت لوله در محدوده تقاطع مورد نظر دقیقاً درج شوددر ستون مربوط به  •

  .محل دقیق آن مشخص و نشان داده شود LINE MARKERدر پالن تقاطع در صورت نصب  •

  شده در پروفیل مشخص گردد و زاویه هاي عمودي اجرا شده وضعیت لوله اجرا  •

)SAG/OVER BENDS (طور دقیق مشخص و زاویه خم براي هر شاخه لوله نشان داده شوده ب.  

  ).در روي لوله ترسیم شده در پروفیل(تعداد و نوع جوش مربوط به تقاطع در پروفیل مسیر ذکر گردد  •

  .باید در نقشه هاي چون ساخت نشان داده شود کلیه اطالعات مندرج در نقشه هاي طراحی •

 .هاي مرتبط با این نقشه درج گرددشماره کلیه نقشه  REFERENCE DWGدر محل  •
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 تقسیم بندي ونام گذاري الیه ها  - 3-5

 الیه هاي عمومی  - 1- 3-5

  .شرح زیر انجام گیرد الزم است نامگذاري الیه هاي عمومی مطابق استاندارد سازمان نقشه برداري کشور و به

 ضخامت رنگ نوع عارضه الیه ها
 0 0 مناطق مسکونی 3
 0 0 تک ساختمان 3
 0 0 دیوار 4
 0 6 شاهراه 5
 0 6 جاده آسفالته 6
 0 0 جاده شوسه 7
 0 5 جاده جیپ رو 8
 0 5 جاده مالرو 9
 0 0 راه آهن 10
 0 0 پل 11
 0 0 خط انتقال نیرو 12
 0 0 افخط تلفن و تلگر 13
 0 0 خط لوله 14
 0 0 حد 15
 1 3 پرچین 16
 0 0 گورستان 17
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 0 0 نقطه مثلث بندي 18
 0 0 بنچ مارك 19
 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
 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 هاي حفاظت شده 44
 1 4 حد تیپ بندي گونه هاي جنگلی 45
 0 10 جنگلداري 46
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 0 2 شالیزار 47
 0 0 نرده 48
 0 0 چپر 49
 0 2 بیشه 50
 0 0 سیم خاردار 51
 0 0 هعوارض ناشناخت 52

  
  
  
  
  
  
 الیه هاي تخصصی -2- 3-5

  . هاي تخصصی می بایست مطابق استاندارد اطالعات مکانی به شرح زیر انجام گیرد نامگذاري الیه

 ایستگاه شیر  -1

 ایستگاه حفاظت از زنگ  -2

 تاسیسات تقویت فشار  -3

 ایستگاه مخابراتی  -4

 )یارد(مرکز تعمیرات خطوط لوله  -5

 ایستگاههاي اندازه گیري گاز  -6

 ستگاههاي کنترل فشار ای -7

  )R) -Lایستگاههاي ارسال و دریافت جاروبک   -8

  ایستگاههاي انشعاب  -9

 پاالیشگاه  -10

  تحصیل اراضی  -11

 )RIGHT OF WAY(حریم خط لوله  -12
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 تست فشار خط لوله -13

 MARKERنشانگر  -14

  نقاط اندازه گیري حفاظت کاتدیک -15

 فیبر نوري  - 16

  شیر  -17

 تپ  -18

 لوازم اندازه گیري -19

  درپوش -20

 سه راه   -21

 زانو -22

 هکاهند -23

 مخزن -24

 پوشش خارجی لوله  -25

 ینگکیس - 26

  رقومی سازي عوارض-4

  : گردند عبارتند ازمواردي که در هنگام رقومی سازي عوارض باید رعایت 

  .نقطه مختصات دار به هم متصل شوندتمامی عوارض خطی که به هم میرسند باید در  •

  Node ها عوارض پیوسته را به قطعات جدا متصل می کنند که ازNODE وع و به آنها ختم ها شر  

 .می شود

 ). SNAP(مختصات دو عارضه در محل اتصال به یکدیگر باید از نظر ریاضی بر هم منطبق باشد  •

خطی و  روي عوارض خطی هیچ نقطه اي تکرار نمی گردد مگر اینکه نقطه مورد نظر محل بستن عارضه •

  .ایجاد عارضه سطحی باشد
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  .ید جابه جایی داشته باشدبه غیر از ردیف درختان، هیچ نقطه اي نبا •

استفاده گردیده است محور عارضه ... در مورد عوارض خطی که براي آنها از سمبول هاي دو خطی یا •

  .اصل قرار می گیرد؛ مانند لوله، راه ها و راه آهن, مذکور براي رقومی سازي

طی استفاده براي رقومی کردن عوارض سطحی که مجاور عوارض خطی قرار دارند نباید از عارضه خ •

مانند ساختمانی که در کنار خط لوله قرار دارد و باید به , نمود و عارضه سطحی جداگانه باید رقومی گردد

  .تنهایی و به طور مستطیل و کامل رقومی گردد

ایجاد سطوح بسته بندي تمام عوارض خطی تشکیل دهنده یک سطح باید در نقطه اتصال داراي براي  •

  .حتی اگر در فایل نهایی مورد نیاز نباشد SNAPمختصات واحد باشند 

  .گردند رقومی  POINTسمبل ها که جزو عوارض نقطه اي هستند باید به صورت •

هر عارضه در الیه مخصوص خود قرار گیرد و نام آنها مطابق استاندارد الیه هاي عمومی و اختصاصی  •

 .باشد

  .باشند) ELEVATION(میزان باید داراي ارتفاع نقاط ارتفاعی و منحنی هاي  •

 .شده باشند) JOINT(منحنی هاي میزان هم ارتفاع باید به هم متصل  •

گیرند بایستی بصورت نقشه هاي استاندارد که در پروژه مورد استفاده قرار می •

GEOREFERENCED  ارائه گردد . 

د سمت در رقومی سازي حتی االمکان از قانون دست راست استفاده گردد به این صورت که عارضه بای •

نباید بر روي یکدیگر تکرار گردند و ضروري است که   ( CURSOR)راست جهت حرکت نشانه رقومگر 

 . در محل اتصال با یک مختصات مشترك به هم وصل گردند 

کلیه نقشه هاي اولیه مسیر و تقاطع ها و ایستگاههاي شیر بایستی در قالب شرح خدمات نقشه برداري اولیه -5

  .  پیمان ارائه گردد
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   1- 1پیوست  
  

  ) ROUTE  PLAN  &  PROFILEپروفیل  / پالن(دستورالعمل تهیه نقشه هاي ازبیلت 

    A0اندازه کاغذ  -1

 با درج اطالعات الزم 1000/1و مقیاس عمودي  10000/1ترسیم پروفیل طولی مسیر با مقیاس افقی  -2

  .ترسیم شود) اجرا شده( R.O.Wس رقوم ارتفاعی کفخط پروژه در پروفیل طولی ازبیلت باید براسا - 2-1

با عمق حفر کانال   100/1با مقیاس طبقه بندي واقعی جنس زمین درطول مسیر روي پروفیل طولی - 2-2

  .مربوطه در سمت راست باالي نقشه نشان داده شود LEGENDشود و ضمناً مسیر نشان داده 

  .نقشه قید گردد محل و نوع تقاطع ها با ذکر کیلومتراژ در - 2-3

با ذکر ) شماره ایستگاههاي نقشه برداري در زمان اجرا(نقاطی که خط لوله تغییر جهت افقی می دهد  - 2-4

  .کیلومتراژ مشخص شود

  اطالعات مربوط به قسمت پایین پروفیل طولی -3

  .فواصل افقی و مایل نقاط نقشه برداري و اجرا شده تا دو رقم اعشاري درج گردد - 3-1
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)HORIZONTAL  DISTANCE  , PARTIAL  SLOPE DISTANCE (  

) اجرا شده  R.O.Wزمین طبیعی و کف (ارتفاع نقاط نقشه برداري اجرا شده تا دو رقم اعشاري  - 3-2

  .مشخص شود

ایستگاههاي نقشه برداري مطابق با شرایط  در)  LEFT  & RIGHT( افقی اندازه و جهت زوایاي  - 3-3

  :                                                      مطابق شکل روبرو . و ترسیم گردد واقعی اجرا درج

قبیل سنگی ، قلوه سنگی، ماسه اي (محدوده تغییرات جنس زمین در ردیف مربوطه مشخص گردد از  - 3-4

  ....)و خاکی و 

از قبیل ( ربوطه درج گرددنحوه عملیات اجرایی حفاري کانال با ذکر نوع جنس زمین در ردیف م - 3-5

  )حفاري با بلدوزر ، انفجاري ، پیکور ، بیل مکانیکی و غیره 

  .طبیعت و نوع کاربرد زمین در محدوده مورد نظر در ردیف مربوطه مشخص گردد -3-6

 ترسیم پالن -4

خص متر از طرفین محور لوله مش 250کلیه عوارض طبیعی و مستحدثات و موانع  در باندي به عرض  - 4-1

  .شود

  .نقاط تغییر زاویه خط لوله در پالن مزبور باید مشخص گردد - 4-2

  .در پالن مزبور مشخص شود) الین مارکرها (  L/Mو ) تست پوینت ها (  T/Pمحل استقرار  - 4-3

محل ایستگاههاي فرستنده و گیرنده توپک ، شیرهاي بین راهی و نقاط انشعاب باید در یک ردیف  - 4-4

  .مشخص گردد

باید در ردیف مربوطه و نیز روي پروفیل و پالن خط لوله ) حفاظت از زنگ(  CPمحل ایستگاههاي  - 4-5

  .مشخص گردد

  و استانداردهاي مربوطه و همچنین کلیه ) 200/1(شماره کلیه نقشه هاي اجرایی تقاطع ها  -4-6

  فاده و سایـر مـراجعنـقـشـه هـاي مکـانیکـال ایستگـاهـها و غیـره در محـل نقشه هاي مـورد است

 )DRAWINGS AND OTHER  REFERENCE (ذکر گردد.  
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ایـستـگـاههـاي نـقـشـه بـرداري اجـرا شـده در مـحـل ) X,Y(مخـتصـات جـغـرافـیـایـی  - 4-7

DRAWINGS AND OTHER REFERENCE  گـردد  درج.  

  توضیحات و اطالعات الزم طراحی در زیر پالن  -5

  4.3.2.1خط لوله از نظر تراکم  ه موقعیت منطقه اي مسیرنشان دادن محدود - 5-1

)CLASS  LOCATION (  

  .در ردیف مربوطه درج گردد )  قطر و جنس( مشخصات لوله  - 5-2

  .محل هاي تغییر ضخامت لوله و طول قطعه اي آنها در ردیف مربوطه درج گردد - 5-3

نشعابات در طول مسیر در ردیف مربوطه موقعیت ایستگاههاي شیر ، گیرنده و فرستنده توپک و ا - 5-4

  .مشخص گردد

با توجه به عالئم مندرج در ذیل نقشه در ) الین مارکرها ( L/M و ) تست پونیت ها( T/Pمحل و نوع  - 5-5

  .ردیف مربوطه مشخص گردد

شماره سرجوش در محل تغییر ضخامت لوله ها و همچنین درج شماره سرجوشهاي انجام شده در  -5-6

  .در ردیف مربوطه درج گردد  TIE-INمحل 

  ارتفاع خاك روي لوله اجراء شده درج گردد  - 5-7

اطالعات مربوط به فیبرنوري از قبیل محل ایستگاه و محل مفصل ها و تجهیزات مربوطه در یک  - 5-8

  .ردیف مستقل درج گردد

  ، ژئوتکستایل ،نوع محافظت هاي مکانیکی لوله از قبیل ، غالف در محلهاي تقاطع با جاده  - 5-9

 C.C.W  ،SLAB  و راکشیلد و نوع عایق لوله در ردیف )PIPE PROTECTION  ( نوع مشخصات

  . پوشش لوله بطور کامل درج گردد

  جدول مصالح بکار رفته  -6

  جمع متراژ لوله در ضخامت هاي مختلف  -6-1

  فجمع متراژ غالف گذاري به همراه مقدارمصالح کاربردي مربوط به غال -6-2
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  C.C.Wطول و ضخامت  -6-3

  تعداد اسلب ها با ذکر ابعاد مربوطه -6-4

  .مقدار ژئوتکستایل ، راکشیلد ، فیبرنوري ، مفصل و نوع ترانس رکتیفایر مشخص گردد -6-5

  )250000/1با مقیاس ( ترسیم راهنماي نقشه  -7

  ) KEY  PLAN(درج راهنماي محل قرار گرفتن شیت مربوطه در کل پروژه  -8

  ) REFERENCE  DRAWINGS(درج نقشه هاي مرجع  -9

  با عنوان نقشه ازبیلت )  REVISIONS(تغییرات نقشه با ذکر آخرین ویرایش  -10

  .مطابق دستورالعمل تهیه شده ترسیم گردد)  TITLE(ل نقشه یتتا -11

  

  

  

  

   2 -1پیوست 

  ) CROSSINGS 1/200تقاطعهاي خط لوله   (دستورالعمل تهیه نقشه هاي ازبیلت  -1-2
  

 A1اندازه کاغذ  -1

  1/200ترسیم پالن و پروفیل تقاطعها با مقیاس  -2

و در یک باند تعریف شده  200/1پالن مسیر احداث شده متناسب با عرض جاده سرویس با مقیاس  - 2-1

  .ترسیم گردد 

متر در  50و متر در طرفین تقاطع براي جاده ها  30پروفیل مسیر احداث شده بصورتی که حداقل  - 2-2

  .طرفین تقاطع براي رودخانه ها را نشان دهد ترسیم شود
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در نقشه با ذکر کیلومتر مشخص ) عمودي / افقی ( نقاطی که خط لوله تغییر جهت احتمالی دارد  - 2-3

  . گردد 

  تقاطع   200/1اطالعات مربوط به قسمت پائین پروفیل  -3

  .ذکر شود  ارتفاع خط زمین مطابق با مسیر احداث شده - 3-1

شماره ایستگاه نقشه برداري مطابق با شرایط اجراي کار در نقشه درج گردد این نقاط بعد از احداث  - 3-2

  .مسیر بوده و قطعاً با نقاط برداشت شده  اولیه طراحی متفاوت می باشد 

فاصله بین نقاط در عرض تقاطع برابر برداشت انجام شده و با مقیاس نقشه برداري  - 3-3
200
  .ذکر گردد  1

  .درستون کیلومتر تقاطع باید کیلومتر یک نقطه مرجع از مسیر در طول تقاطع مشخص گردد - 3-4

تقاطع مربوط به رودخانه است و نیاز در ستون پوشش حفاظتی لوله نوع پوشش لوله ذکر شود و اگر  - 3-5

تعداد  و( CASSING ) طول غالف  و براي تقاطع با جاده CCWبه پوشش بتنی می باشد طول 

INSULATOR  و تجهیزات جنبی درج گردد.  

درج مورد نظر دقیقاً وده تقاطع در ستون مربوط به ضخامت لوله بایستی ضخامت هاي لوله در محد -3-6

  .گردد 

  .محل دقیق آن مشخص و نشان داده شود LINE MARKERنصب در پالن تقاطع در صورت  - 3-7

  اجرا شده در پروفیل مشخص گردد و زاویه هاي عمودي اجرا شده وضعیت لوله - 3-8

( SAG/OVER BENDS ) مشخص و زاویه خم براي هرشاخه لوله نشان داده شود بطوردقیق.  

در روي لوله . ( تعداد و شماره و نوع جوش مربوط به محدوده تقاطع در پروفیل مسیر ذکر گردد  - 3-9

  )ترسیم شده در پروفیل 

  .اطالعات مندرج در نقشه هاي طراحی باید در نقشه هاي تقاطع ازبیلت نشان داده شود کلیه -3-10

  .شماره کلیه نقشه هاي مرتبط با این نقشه درج گردد   REFERENCE DWGدر محل  -4
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   3-1پیوست 

  )ایستگاهها ( مکانیکال خط لوله  AS BUILTروش تهیه نقشه هاي -1-3

  )می باشد   A1اندازه نقشه   L/Rبراي ایستگاههاي ( می باشد   A2اندازه نقشه  -1

  یک شیت شامل نقشه پالن کلی ایستگاه  -2

  یک شیت شامل ایزومتریک یا مقاطع سه گانه  -3

، توضـیحات ، نقشــه هـاي مرجــع و   ) مطـابق نمونــه تعریـف شــده   ( هـر دو نقشـه بایــد شـامل عنــوان     -4

LEGEND   باشند .  

  . د و اندازه واقعی کار انجام شده باشد نقشه پالن باید حاوي ابعا -5

  . نقشه ایزومتریک و یـا نماهـا و مقـاطع نیـز بایـد نشـان دهنـده ابعـاد  دقیـق کـار اجـراء  شـده باشـد               -6

  )بخصوص فواصل عمودي ( 

در نقشه ایزومتریک باید کلیه اقالم و اجناس روي نقشه شماره گذاري و در جدول کنار نقشه مشخصـات   -7

   (BILL OF MATERIALS). گردد دقیق درج آنها بطور 

باید شماره گذاري و در یک جدول بـا ذکـر طـول و قطـر آنهـا در       ( CUT PIPES )کلیه قطعات لوله  -8

  . نقشه ایزومتریک درج گردد 

   (.WELD NO). کلیه سرجوشها باید نشانه گذاري و شماره و تایپ آنها مشخص گردد  -9

  و جدیـد   م از جمله لوله هاي روزمینی ، زیرزمینی و تاسیسات موجـود کلیه عالئ LEGENDدر بخش  -10

  . طور کامل مشخص گردد ه ب

و بـا مهـر و     AS BUILTبـا عنـوان    ( LAST REVISION )تغییـرات  نقشه ها بصورت آخرین  -11

  . امضاء پیمانکار و مشاور پروژه و تائید هماهنگ کننده نهایی گردد 
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   4-1پیوست 

ــتور  -1-4 ــاي  دس ــه ه ــه نقش ــل تهی ــی (   AS BUILTالعم ــدي    ) اجرای ــت کات ــتگاههاي حفاظ   ایس

    )C.P.  STATIONS 1:50 (  

 A4حداقل : اندازه کاغذ  -1

  ترسیم اتاقک حفاظت کاتدي و تجهیزات داخل آن  -2

و محـل درب  ) فضـاي داخلـی   m 3×3 نرمال به ابعاد (ترسیم خطوط دیوارهاي اتاقک حفاظت کاتدي  -2-1

  متر  8/1ودي به طول ور

  DCومسیر بـرق    ACورودي و باند باکس   ACرکتیفایر با مسیر کابل کشی برق / موقعیت ترانس  -2-2

  خروجی 

  درج فاصله نصب تجهیزات و ابعاد در داخل اتاقک  -2-3

  مشخص نمودن خط لوله  – 3

  عالئم مشخصـه دو طـرف ایسـتگاه    / مبدا و مقصد خط لوله ) / اینچ ( خط بیانگر خط لوله با درج قطر  -3-1

  از مبدا خط لوله CPایستگاه ) کیلومتراژ ( و موقعیت )  SP , LPشماره ( 

و مسیر اتصـال آن  )  ACمتفاوت با کابل برق ( و خطوط نقطه چین ) منفی (  DCترسیم باند باکس  -3-2

  رکتیفایر / به اتاقک کاتدي و ترانس 

  نمایش بستر آندي  – 4

محدوده بستر آندي بصورت مستطیل و درج تعداد آند ، طول و عـرض آن بـا توجـه بـه طـول      نمایش  -4-1

  . بستر آندي ، قسمت انتها و ابتداي بستر بصورت شکستگی بین آنها نشان داده می شود 

  .لوپ کابل بستر آندي در داخل مستطیل محدوده بستر آندي ترسیم گردد  -4-2

  .  لوپ بستر بصورت  نقطه درج گردد  نقاط اتصال کابل آند به کابل -4-3

  .نقشه مشخص گردد  محل باند باکس مثبت در -4-4
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  .فواصل کابلها و بستر آندي با توجه به طوالنی بودن بصورت خطوط شکسته مشخص گردد -4-5

  (NOTES)توضیحات  -5

راست نقشـه   در باالي سمت  NOTES مقیاس ترسیم نقشه و تعداد آند در محل توضیحات با عنوان -5-1

  .درج گردد

  (LEGEND)عالئم  -6

، مثبـت و منفـی، خـط     AC، بستر آندي، کابلهـاي   ACعالئم بکار رفته باند باکسها مثبت و منفی و  -6-1

  .قید گردد LEGENDلوله، دیوار اتاقک در قسمت میانی سمت راست نقشه، عنوان 

  نقشه هاي مرجع  -7

 REFERENCE  مت میـانی و پـائین عالئـم بـا عنـوان     در قسـ  ( IPS )لیست نقشه هاي مرجـع   -7-1

DRW.S درج گردد.  

طبق روش استاندارد انجام شود وبراي کلیـه نقشـه هـا    : (TITLE BLOCK)جدول عنوان نقشه -8

  .یکسان است

  ، تصویب کننده و تاریخ آن CHECKED، شرح علت تغییر، کنترل کننده  (.Rev)شماره ویرایش  -8-1

مشاور قابل قبول بوده و تمامی نقشه هاي اصل / شه هــا تنها با مهر و امضاء پیمـــانکارنق: ذکر اینکه  -8-2

  .و کپی داراي ارزش برابر هستند

  عنوان پروژه -8-3

  ژ و شماره ایستگاه کاتديبا ذکر کیلومترا C.P.STATIONعنوان نقشه  -8-4

  آرم و نام شرکت مهندسی و توسعه گاز، مشاور، پیمانکار -8-5

  طراح، نقشه کش، کنترل کننده، تصویب کننده نقشه: محل امضاء و تاریخ براي -8-6

  قراردادشماره  -8-7

  .می باشد 1:50نقشه که برابر  (SCALE)درج مقیاس  -8-8

  درج سایز نقشه -8-9
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  شماره و کد گذاري نقشه -8-10

  شماره برگ نقشه از تعداد کل برگه هاي نقشه -8-11

 -9.باشـد    AS BUILTویـرایش بـا عنـوان نقشـه     بطوریکه آخرین  (.Rev)شه شماره ویرایش نق -8-12

  در نقشه N/Sدرج عالمت جهت جغرافیایی 

  در نقشه  N/Sدرج عالمت جهت جغرافیائی  -9
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  2پیوست 

  

  اجراي کابل فیبر نوري در مسیر خط لوله ) اجراء شده (   AS BUILTدستورالعمل تهیه نقشه هاي 

  A1: اندازه کاغذ  -2-1

  :مسیر اجراي کابل فیبر نوري  -2-2

  .در پروفیل طولی ازبیلت ترسیم گردد ) اینچ ( خط لوله گاز با ذکر قطر   -2-2-1

حریم خط لوله با عالمت نقطه چین مشخص شده و خط نشان دهنده موقعیت کابل نـوري نسـبت    -2-2-2

  . به خط لوله رسم گردد 

، متـراژ و  ... )خاکی ، کانالی ، تعداد  و رشته و ( ر نوري خاکی با ذکر مشخصات کابل مسیرکابل فیب -2-2-3

و ) با ذکر شماره و فاصله مفصـل تـا تأسیسـات دائمـی     ( شماره قرقره مورد استفاده ، موقعیت دقیق مفصلها 

/ ر بـا قیـد متـراژ    در طول مسـی ... ) ، گالوانیزه ، پلی اتیلن و PVC ( حوضچه ها ، محل و نوع نصب لوله ها 

بـا کـد   (  تعداد مشخص شده و محل و حجم بتن ریزي و عمق دفن کابل ، محل نصـب تیرکهـاي شناسـائی   

  .روي نقشه مشخص و ترسیم گردد ) مربوطه 

عالوه بـر مشـخص نمـودن ایـن     ... در محل عبور از تقاطعات با جاده ، رودخانه ، لوله هاي خارجی و -2-2-4

  .راي کابل نوري ، نقشه جداگانه با ذکر جزئیات نحوه عبور تهیه و ارائه گردد موانع روي نقشه مسیر اج

،  (VS)، ایسـتگاه شـیر    (CS)ایسـتگاه تقویـت فشـار    ( ایستگاهها و تأسیسات موجـود در مسـیر    -2-2-5

روي نقشـه اجرایـی بـا     (YD)، یارد عملیاتی  (MS )، ایستگاه میترینگ  ( CP )ایستگاه حفاظت کاتدي 

  .وقعیت مشخص گردد ذکر م

موجود  در مسیر پـروژه مطابقـت   ... نقشه ها بایستی دقیقاً با وضعیت فیزیکی ، تأسیسات ، جاده ها ، موانع و

  .داشته باشد و بعالوه بیانگر دقیق لوازم مصرف شده و موارد مربوط به اجراي کابل فیبر نوري باشد 

  .تگاهها مشخص گردد موقعیت کابل فیبرنوري و نحوه ورود به ایس  -2-2-6
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  .نقشه هاي اجراء شده باید قابل استفاده جهت نگهداري و تعمیر سیستم انتقال نوري باشد  -

  .نقشه هاي اجراء شده باید اجناس و لوازم مصرفی در اجراي کابل نوري را مشخص نماید  -

  اه با رسم مقاطعمحل دقیق لوله گذاري ، بتن ریزي هاي روي لوله ، میزان و عمق آن همر  -2-2-7

  عمق کابل گذاري در نواحی مختلف مسیر -2-2-8

  بتن هاي محافظ/ محل دقیق و نحوه نصب لوله ها   -2-2-9

  اعالم مجوزهاي مربوطه در جداول جداگانه  -2-2-10

  .جهت جغرافیایی مشخص شود   -2-2-11

  عالئم  / توضیحات  – 2-3

  .ي سمت راست نقشه درج گردد الزم در قسمت باال  ( NOTES)توضیحات  -2-3-1

  .مشخص گردد  ( LEGEND )عالئم بکار رفته در نقشه در سمت راست با عنوان  -2-3-2

درج  ( REFERENCES )عنوان و شماره نقشه ها و مدارك مرجع در سمت راست با عنـوان   -2-3-3

  .گردد 

  (TITLE BLOCK ) جدول عنوان نقشه  – 2-4

 . در سمت راست پائین نقشه ترسیم می شود مطابق فرمت سایر نقشه ها ، 

ــرایش   -2-4-1 ــماره وی ــر   (REV)ش ــت تغیی ــرح عل ــده   ( DESCRIPTION )، ش ــرل کنن ، کنت

(CHECKED)  تصویب کننده و تاریخ مشخص شود ،.  

  . نقشه ها تنها با مهر و امضاء نماینده کارفرما قابل قبول می باشد : ذکر اینکه  -2-4-2

 ""FIBER OPTICAL CABLE INSTALLATION AS BUILT DRAWINGعنـوان نقشـه    -2-4-3

  .و طول آن قطعه با ذکر کیلومتراژ  ابتدا و انتهاي هر نقشه 

  ، مشاور و پیمانکار (.I. G. E. D. C )آرم و نام شرکت مهندسی و توسعه گاز  -2-4-4

  کننده نقشهطراح ، نقشه کش ، کنترل کننده ، تصویب : محل امضاء و تاریخ براي  -2-4-5

  شماره قرارداد  -2-4-6
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  .نقشه اجراء شده  ( SCALE )مقیاس درج  -2-4-7

      درج سایز نقشه -8- 2-4

  شماره و کد گذاري نقشه  -2-4-9

  شماره برگ نقشه از تعداد کل برگه هاي نقشه  -2-4-10

   (.Rev)شماره ویرایش  -2-4-11

    AS BUILTنقشه هاي تأیید  -2-5

تهیه شده را به انضمام برآورد ملزومات مصـرفی تهیـه و جهـت      AS BUILTنقشه هاي پیمانکار  -2-5-1

  .بررسی و مطابقت و تأیید نقشه ها به نماینده کارفرما ارسال نماید 

  نماینده کارفرما پس از دریافت نقشه ها و کنترل و مقایسه آنها با نقشه ها و گزارشات ناظرین خود،  -2-5-2

  .جهت رفع اشکال به پیمانکار عودت می نماید نقشه ها را اصالح و 

نماینـده  . پیمانکار پس از رفع ایراد ، نقشه ها را مجدداً به نماینده کارفرما پـروژه ارسـال  مـی دارد     -2-5-3

  .کارفرما پس از بررسی و تأیید ، مراتب را جهت تهیه نقشه هاي نهایی به پیمانکار اعالم می نماید 

، پیمانکـار موظـف اسـت سـه نسـخه      ) راء شده اج(   AS BUILTیدیه نقشه هاي پس از اخذ تأی -2-5-4

نقشه هـا را تهیـه و بـا مهـر و امضـاء پیمانکـار و تأییـد        ) لوح فشرده ( کاغذي و یک نسخه فایل کامپیوتري 

  .نماینده کارفرما جهت تصویب نهایی به کارفرما ارسال نماید

  :هاي مورد استفاده )  FONT(خطوط و قلم ات عالئم مشخصه ، عالئم اختصاري ، مشخص -2-6

 8/0باید با رنگ قرمز و ضخامت   AS BUILTمسیر هاي اجرایی  کابل فیبر نوري در نقشه هاي  -2-6-1

  .رسم گردد 

  .منعکس گردد  3/0کلیه عالئم مشخصه نظیر مفصل و موارد مشابه با ضخامت  -2-6-2

  .منظور گردد  2/0رد باقیمانده با ضخامت به غیر از موارد مذکور ، تمامی موا -2-6-3

  .ذکر شده است )  1(جدول  در AS BUILTمشخصات عالئم و ضخامت خطوط در نقشه هاي  -2-6-4
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  ) 1(جدول عالئم 

 عالمت ضخامت خط عنوان ردیف

 خط پر سیاه رنگ 2/0 خطوط جاده هاي آسفالت 1

 خط چین سیاه رنگ 2/0 خطوط جاده هاي خاکی 2

 2/0 مربوط به حریم جاده خطوط 3
طول هر یک از  –خط چین سیاه رنگ 

 خط چینها یک سانتیمتر

 خط پر قرمز رنگ 5/0 خط کابل فیبرنوري خاکی 4

 خط چین قرمز رنگ 5/0 خط کابل فیبرنوري کانالی 5

6 
فلشهاي مربوط به فاصله کابل 

 خط پر قرمز رنگ 3/0 فیبرازاکس جاده

ه بر روي مشخصات مربوط به کابل ک 7
 خط کابل می نویسند

4/0  
 35ارتفاع 

به عنوان نمونه (قرمز رنگ 
F.O/1×12CORE/B- ( 

 3/ دایره  مفصلهاي کابل فیبرنوري 8
دربعضی از شابلونها (دایره قرمز پررنگ 

 )مشخص شده است 3با عدد

9 
فلشــهاي مربــوط بــه کابــل مصــرفی در 

 قرمز رنگ 3/0 دوطرف مفصل

 قرمز رنگ  4/0 ه کابل مصرفینوشته هاي مربوط ب 10

و یا گالوانیزه و یا  P.V.Cلوله هاي  11
 5/0 پلی اتیلن مصرفی

کابل فیبر عبوري از ( خط پر قرمز رنگ 
 )داخل لوله ها خط چین قرمز رنگ

 چهار نقطه سیاه رنگ  –خط  6/0 خطوط مربوط به لوله نفت 12

 رنگ سه نقطه سیاه  –خط  3/0 خطوط مربوط به لوله آب 13

 دو نقطه سیاه رنگ  –خط  6/0 خطوط مربوط به لوله گاز 14
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  )1(ادامه جدول عالئم 

 عالمت ضخامت خط عنوان ردیف

 یک نقطه سیاه رنگ –خط  3/0 خطوط مربوط به کابل برق 15

  :  سیاه رنگ به صــورت  2/0 فنس و سیم خاردار 16

-×-×-×- 

 ـ/ـ/ـ/نگ ـسیاه ر 2/0 نرده فلزي و حصارهاي چوب 17

پلهـاي  / خط پر سیاه رنگ آبروهـا   5/0 خطوط مربوط به پلها و آبروها 18

 طویل طبق طرح موجود

 سیاه رنگ 5/0 تابلوهاي عالئم رانندگی 19

 سیاه رنگ 4/0 نوشته هاي مربوط به تابلوها و عالئم رانندگی 20

 سیاه رنگ 3/0 فلشهاي مربوط به فاصله عوارض و موانع تاآکس 21

 سیاه رنگ 3/0 نوشته شده در طرح) اعداد ( کدهاي  22

 سیاه رنگ M.L  (MATCH LINE ) 1مربوط به خطوط 23

 سیاه رنگ M.L 5/0نوشته هاي مربوط به  24

 خط چین قرمز رنگ 5/0  کابل فیبرنوري در داخل لوله ها 25

 قرمز رنگ 3/0 تیرکهاي شناسائی 26

  4/0 ناسائینوشته هاي مربوط به تیرکهاي ش 27

 35ارتفاع 

 قرمز رنگ

 سیاه رنگ 5/0 هاي تعیین مسیره نوشت 28
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١٧٥ 
  

  
  3پیوست 

 (WELDING BOOK)جدول اطالعات کار انجام شده  -3

  ملی گاز شرکت : کارفرما
  پروژه خط انتقال گاز

  :پیمان شماره
  :شروع کیلومتر کل در این صفحه

  مهندسین مشاور : نظارت
  اطالعات کار اجراء شده 

  :ن کیلومتر کل در این صفحهپایا

  از  1صفحه :                              شماره صفحه  :پیمانکار
  

ات
حظ
مال

وله  
ره ل
شما

  

صب
ل ن
مح

T
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ع خ
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وتک
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ت م
فاظ
ح

  

  تاریخ

ش
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ي 
کار
ایق
خ ع

اری
ت

  

یی
نها

جه 
نتی

میر  
خ تع

اری
ت

فی  
گرا
دیو
ه را

یج
نت

فی  
گرا
دیو
درا
رص
د

  

اری
ت

ري
شکا

جو
خ 

وله  
م ل
ه خ

اوی
ز

  

  ضخامت لوله

کل
ول 

ط
K

M
 

وله
ل ل
ط و

ش  
جو
سر

ره 
شما

  

یف
رد

  

هی
ه ما
رد
و گ

دن 
رکر

پ
  

دي
سرن

ك 
خا

  

ري
گذا

وله 
ل

  

        

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

  .در مالحظات استفاده گردد  (C)و  (T)از حرف  (Tie – in/Connection)براي انجام جوش 
          

جمع طول لوله ها به تفکیک ضـخامت در  

  این صفحه

  جمع طول لوله ها در این صفحه  ) .........m(متر 

جمع کل طول لوله ها به تفکیک ضخامت با             نام                                                     امضاء                                رئیس کارگاه پیمانکار                                           فقط 

  این صفحه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


100(1)-PL-C-IGS                                  ١٩١٣مھر                                             شركت ملي گاز -جلد دوم پیمان 
 

  
  
١٧٦ 
  

در 

صفحه 

  اول

  ) .........m(متر   امضاء                                       رئیس دستگاه نظارت                                                                           نام              

  جمع کل طول لوله ها با این صفحه

  

  )1-3پیوست (

  گزارش نتیجه رادیوگرافی  -3-1

  شرکت ملی گاز ایران خط انتقال گاز    اینچ: پروژه 
 گزارش نتیجه رادیوگرافی

 : نام شرکت رادیوگرافی
 : نام مفسر  ..: ................نظارت 

 : .................پیمانکار 
 REPORT NO) شماره گزارش : (  (DATA)تاریخ : 

  SOURCE SIZE) سایز چشمه : (                        mm SOURCE ACTIVITY)قدرت چشمه : (  REV) تمدید : (
Ref Standard : 

 ) استاندارد مرجع ( 
PENTAMETER:  

  ) ه مقدار نفوذ اشع(
o     Film Side  o Source Side   
 )سمت چشمه )           ( سمت فیلم ( 

   SENSITIVITY:    DENSITY :         :FILM TYPE  
 ) مدل و نوع فیلم )          ( تراکم سیاهی )      ( میزان حساسیت (

o SINGLE       o DOUBLE               :EXPOSURE TECHNIQUE  
 ) روش رادیوگرافی )                      ( چند شوت )                   ( تک شوت  (       

A
ccept

 C
ut O

ut
 

R
epair

 G
rind &

 
R

ecap
 R

eshoot
 

Defect & Location 
  محل و نوع تعبیر 

W
elder

 Thicknes
s 

D
ia inch

 Segm
ent

 W
eld N

o
 

SN
O

 

بریده  تائید 
 شود 

تعمیر 
 داخلی 

تعمیر 
 ظاهري 

وگرافی رادی
 مجدد 

محدوده  قطرلوله  ضخامت  جوشکار 
 رادیوگرافی 

شماره 
 سرجوش 

 ردیف

           1 

           2 

           3 

           4 

           5 

           6 

           7 

           8 

           9 

           10 

           11 

           12 

           13 

           14 

           15 

           16 

           17 

           18 

           19 

           20 
Total Film Used  ) : مقدار فیلم مصرفی              (  
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  رئیس کارگاه پیمانکار 

  نام و نام خانوادگی

 مهر و امضاء

  مفسر 

 نام و نام خانوادگی  

  ء مهر و امضا

  رئیس دستگاه نظارت

  نام و نام خانوادگی 

 مهر و امضاء 

  

  )  4پیوست (
  فرم هاي کیفیت اجراي پروژه هاي خط لوله و فرم هاي تحویل و تحول پروژه 

  
  جداول کیفیت اجراي پروژه هاي خط لوله و ملحقات آن  -4-1

  
  )اظهارنامه (کیفیت اجراي پروژه هاي خطوط لوله 

  

  :مالحظات 

  .فیت اجراي پروژه عمدتاً هنگام تحویل و تحول پروژه هاي خطوط لوله تکمیل می شود فرم کی-1

  .تکمیل فرم به استناد سوابق اجرایی و گزارشات ناظرین طرح و بازرسان فنی در طول اجراي پروژه خواهد بود  -2

بهره برداري از پروژه در صورتی انجـام   بدیهی است. در صورت وجود کمبود و نواقص مراتب در محل مورد نظر منعکس می گردد  -3

خواهد شد که کمبودها و نواقص مغایر با حداقل استاندارد قابل قبول نبوده و مـانع بهـره بـرداري نباشـد و نیـز گواهینامـه تسـتهاي        

  .هیدرواستاتیک و پوشش صادر شده باشد 

  .بهره برداري داراي اهمیت است   واحد اجرایی به مسائل و نکاتی اشاره می کند که براي واحد 4در بخش  -4

 

 مشخصات پروژه) 1

  :عنوان طرح 
 

 :شماره طرح 

  :عنوان پروژه 
 

 : شماره پروژه 

  :موضوع و شرح مختصر پیمان 
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١٧٨ 
  

 :مدت پیمان  :شماره پیمان  :نام پیمانکار 

  :مدت تاخیر موجه  :خاتمه پیمان  :شروع پیمان 
 :مدت تاخیر غیر موجه 

 اجراء و نظارتمسئولین )  2

 :مجري طرح 

 : رئیس پروژه 

  کیفیت فعالیتهاي انجام شده
  خطوط لوله) الف 

  

  کیفیت اعمال استاندارد  شرح فعالیت
 و مشخصات فنی 

  توضیحات 
  درصورت لزوم از برگهاي ( 

 ) اضافی استفاده شود 

   حمل و نقل و انبار کردن مصالح 

   حفر کانال و پرکردن 

   وله ها با ذکر روش تمیز کردن ل

   جوشکاري و عکسبرداري با ذکر درصد

عایقکاري و آزمایشات مربوطه با ذکـر روش  
 عایقکاري 

  

   جاده دسترسی به خطوط لوله 

ــایی  ــات نهــ ــدازه ، (آزمایشــ ــگ انــ پیــ
هیدرواســـتاتیک و نشـــتی براســـاس روش 

 و تائید یه هاي مربوطه ) مربوطه 

  

   اتصاالت نهایی 

ی و تخلیه آب و مـواد زایـد و خشـک    پیگران
 کردن خطوط لوله و صورتجلسات مربوطه 

  

   تمیز کردن محوطه عملیات 
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١٧٩ 
  

   وضعیت ارتباطی و مخابراتی 

) کـالس (رعایت تناسب موقعیت خـط لولـه   
 نسبت به مستحدثات

  

  
  
  
  
  
  

  غیرخودکار و دستگاههاي ارسال و دریافت توپک –شیرهاي خودکار ) ب 
  

 یتشرح فعال
  کیفیت اعمال استاندارد 

 و مشخصات فنی 

درصورت لزوم از ( توضیحات 
 ) برگهاي اضافی استفاده شود 

   نحوه حمل و نقل شیرها و اتصاالت 
   شیرها و اتصال مدار فرمان آن / نحوه نصب اتصاالت 

   عایقکاري و آزمایشات مربوطه 
   گرفته است  از نظر ایمنی و زیست محیطی در چه منطقه اي قرار

   ... ) حصار ، اتاقکهاي نگهبانی و ( سیستم حفاظتی 
   سیستم روشنایی 

   نحوه عملکرد شیرهاي خودکار و غیرخودکار 

  
  سیستم حفاظت کاتدي) ج 

  
   ) ترانس هوایی  –ترانس رکتیفایر ( نصب ترانسها 

وجعبه اتصال  نصب نقاط اندازه گیري تست یونیت مارکرها
 هاومارکر

  

   دائم و موقت  –نصب گراند بدها 
   وضعیت اشتراك  –اتصال به شبکه سراسري برق 

   تست پوشش و تائیدیه هاي مربوطه 
   اتصاالت برق  –سیستم روشنایی 

   سیستم حفاظتی حصار و فونداسیون 
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١٨٠ 
  

   تقاطع جاده ها  –غالفی ها 
   ACبررسی خط لوله از لحاظ القاء برق 

   اتصال عایقی  آزمایش
   بررسی جریان هاي سرگردان 

   مدارك اشتراك برق 
   کاتالوگ ترانس و دستگاههاي نصب شده 

   مدارك تحصیل اراضی ایستگاهها 
   بازسازي سیستم حفاظت کاتدي و تائیدهاي مربوطه 

  
  
  

  )فیلم ها و نحوه بایگانی ( رادیوگرافی ) د 

 شرح فعالیت
  ندارد کیفیت اعمال استا

 و مشخصات فنی 

  توضیحات 
 ) درصورت لزوم از برگهاي اضافی استفاده شود ( 

   شماره سرجوشها همراه با کروکی محل 

   گزارشات تفسیر فیلم ها 

   نحوه بایگانی 

   کیفیت فیلم ها 

  

  ( HSE )رعایت موارد ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ) هـ 

 شرح فعالیت
  ارد کیفیت اعمال استاند
 و مشخصات فنی

  توضیحات
 )درصورت لزوم از برگهاي اضافی استفاده شود ( 

   ایمنی 

   بهداشت 

   محیط زیست 

 توضیحات دستگاه نظارت  )  4
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١٨١ 
  

 –رادیـوگرافی   –جوشـکاري   –ریسـه   –حفـر کانـال    –مسیرسـازي  (با توجه به مدارك آزمایشات پروژه شامل گزارشات روزانـه  

و آزمایشات هیدرواستاتیک و آزمایشات الکتریکی پوشش ، تزریق گـاز در خـط لولـه    ) پر کردن کانال  –گذاري لوله  –عایقکاري 

  . بالمانع می باشد 
 

  رئیس دستگاه نظارت  : بدین وسیله صحت مندرجات فوق گواهی می گردد: گواهی و تائید 
 مهر و امضاء 

 : تاریخ 

مسئول کنترل کیفی پیمانکار و 
  :خص ثالث یا مشاور ش

  
  

  : نام 
 : امضاء 

  :پیمانکار 
  
  

  : نام 
 :امضاء 

  : مشاور نظارت عالیه 
  
  

  :نام 
 :امضاء 

 (MC): مدیریت پیمان 

  
  

  : نام 
 :امضاء 

  :رئیس پروژه 
  
  

  : نام 
 :امضاء 

  : مجري طرح 
  
  

  : نام 
 :امضاء 

  

  

  

  

   2-4پیوست 
  پروژه/ صورتجلسه تحویل موقت طرح 

  :شماره 

  : تاریخ 

  :پروژه / مشخصات طرح  -1

  :شماره طرح :                                                                عنوان طرح

  :شماره پروژه :                                                              عنوان پروژه 

  

  پروژه / شرح مختصر طرح 

 
  

  :مشخصات پیمان   -2

   :موضوع پیمان 

  : شماره پیمان 

  : پیمانکار 
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١٨٢ 
  

  :مدت پیمان :                                                            تاریخ شروع 

  : شرح کار مورد تحویل و تحول 

 
  

  

 .شرح نواقص و کمبودهایی که مانع بهره برداري نمی باشد با ذکر مهلت جهت رفع نواقص و نحوه پیگیري آن  -3

 

  
  ) . براساس روش تحویل و تحول ( رك تحویلی به واحد بهره بردار صورت مدا -4

  

  

 

  
  

  : تاریخ شروع بهره برداري  -5

  ) . در صورت عدم بهره برداري علل و تاریخ شروع بعدي آن ذکر شود ( 

  

 

 

  
  

در تـاریخ فـوق بـا     5الی  1بدینوسیله گواهی می شود که پروژه مذکور با توجه به مندرجات بندهاي 
نمایندگان واحدهاي امضاء کننده ذیل راه انـدازي و بـه واحـد بهـره بـردار تحویـل موقـت         همکاري
  . گردید

  
  
  

  مجري

  

  بهره بردار

 

  :نام و نام خانوادگی   :نام و نام خانوادگی 
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  امضاء  امضاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   3-4پیوست 
  ) تحویل قطعی ( تائید پایان کار فرم 

  :شماره 

  : تاریخ 

  : مشخصات پیمان 

  : موضوع پیمان 

  : شماره پیمان 

  : شماره بودجه 

  :پیمانکار 

  : مبلغ نهایی پیمان با احتساب دستورات تغییر کار و تعدیالت 

  : تاریخ خاتمه پیمان :                  مدت پیمان :                         تاریخ شروع پیمان 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


100(1)-PL-C-IGS                                  ١٩١٣مھر                                             شركت ملي گاز -جلد دوم پیمان 
 

  
  
١٨٤ 
  

 

  

ی شماره                            مـورخ                     بدینوسـیله   پیرو اطالعیه تکمیل آزمایش کارای

تائید می گردد که دوره                            نگهـداري پـروژه کـه از تـاریخ                       آغـاز      

  . ت شده بود خاتمه یافته و طبق شرایط پیمان کلیه نواقص دوره نگهداري کامالً برطرف گردیده اس

  

 مجري بهره بردار

 :نام و نام خانوادگی  :نام و نام خانوادگی 

 امضاء امضاء

  

  ..... مشخصات فنی تست هیدروستاتیک و صورتجلسات مربوطه قطعه  اطالعات و -5پیوست 
  ...... روفیل طولی قطعه مورد آزمایش به شماره پ-5-1

  

   ................................................. پروژه احداث خط انتقال گاز -شرکت ملی 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….." = 
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١٨٥ 
  

0….." = 

HP= 

LP= 

rP = 

  موقعیت ساختمانی محل مورد آزمایش 

 o  4  o 3  o   2   o 1   
 کیلومتر   

  نقاط ارتفاعی   

  طول طبیعی   

  شماره سرجوش   

  نماینده پیمانکار

  مسئول کنترل کیفی پیمانکار 

  مسئول اجراي آزمایش هیدرواستاتیک

  رئیس کارگاه

  :نام و امضاء 

  :نام و امضاء 

  : نام و امضاء 

  :س دستگاه نظارت مشاور رئی

  : نام و امضاء 
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١٨٦ 
  

  جدول قطعه بندي فشار آزمایشات مقاومت و نشتی  -5-2
  .............................................................پروژه احداث خط انتقال گاز  - شرکت ملی گاز ایران  

  جدول قطعه بندي فشار آزمایشات مقاومت و نشتی
  :شماره قرارداد                                                                                                                                                                                     :   کارفرما 
  :تاریخ                                                                                                                                     :                                                      مشاور

                                                                                                              :                                                                                                          پیمانکار 

طعه
ه ق

مار
ش

 

 کیلومتر

طعه
ل ق

طو
(M

) 
 

 ارتفاع (IN)ضخامتها 

اع
رتف

ف ا
تال
اخ

ثر 
داک

ح
(M

)
 

 (PSI)فشار آزمایش نشتی  (PSI)فشار آزمایش مقاومت 

........ ........ ........ ........ ........ ........ 

طه
ن نق

تری
باال

طه 
ن نق

تری
ن 

پایی
 

طعه
ي ق

دا
ابت

طعه 
ي ق

تها
ان

طه 
ن نق

تری
باال

طه 
ن نق

تری
ن 

پایی
 

طعه
ي ق

دا
ابت

طعه 
ي ق

تها
ان

طه 
ن نق

تری
باال

طه 
ن نق

تری
ن 

پایی
 

طعه
ي ق

دا
ابت

طعه 
ي ق

تها
ان

 (M)طول به تفکیک ضخامت  انتهاء ابتداء 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

  : مسئول کنترل کیفی پیمانکار                                     نام و امضاء  نماینده پیمانکار  
  : مسئول اجراي آزمایش هیدرواستاتیک                     نام و امضاء 

  رئیس دستگاه نظارت 
 : نام و امضاء 
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100(1)-PL-C-IGS                                  ١٩١٣مھر                                             شركت ملي گاز -جلد دوم پیمان 
 

  
  
١٨٧ 
  

  : و امضاء رئیس کارگاه                                                           نام 
  
  ..... مشخصات فنی تست هیدرواستاتیک قطعه  - 5-3

           ..............................................................                                                       پروژه احداث خط انتقال گاز  -شرکت ملی گاز ایران 
  ...................مشخصات فنی تست هیدرواستاتیک قطعه 

  :ماره قرارداد ش                                                           :                                                                                                                            کارفرما 
                            :                                          تاریخ                                                              :                                                                                                                            مشاور 

                                                                                            :                                                                                                                            پیمانکار 

قط
وله

ر ل
  

(in
)

وله 
د ل

گری
حی 

طرا
ار 

فش
  

(P
SI

)
 

نی
تما

اخ
ب س

ضری
 

 ( m )ارتفاع  ( in )ضخامت  کیلومتر

 انتهاء ابتداء
     

طه
ن نق

تری
باال

 

ین
پای

ن 
تری طه

نق
 

طعه
ي ق

دا
ابت

طعه 
ي ق

تها
ان

ت 
 تس

ین
کاب

 

 ( m )طول به تفکیک ضخامت 

                

  طول کل
 (m)قطعه

 T حجم کل قطعه
( m3 ) 

∑× I

I

T t
V

EV
D

 
 ( Km )موقعیت ارتفاع  ( m3 )حجم به تفکیک ضخامت 

     
 )مترمکعب بر اینچ ( نسبت حجم به ضخامت         

     
  

 ( PSI )محاسبات آزمایش فشار 

جاز
ع م

تفا
 ار

ف
تال
اخ

  
( m

 )
 

عه 
قط

ع 
تفا
 ار

ف
تال
اخ

  
( m

 )
 

 ( PSI )فشار آزمایش نشتی  ( PSI )فشار آزمایش مقاومت 

با 
90

  %
ش 

تن
وله

ی ل
لیم

تس
 

با 
10

0
  %

ش 
تن وله
ی ل

لیم
تس

 

با 
11

0
 %

ش 
تن

وله
ی ل

لیم
تس

 

حداقل فشار 
آزمایش مقاومت در 

طه باالترین نقطه
ن نق

تری
باال

 

ین
پای

طه
ن نق

تری
 

طعه
ي ق

دا
ابت

طعه 
ي ق

تها
ان

ت 
 تس

ین
کاب

طه 
ن نق

تری
باال

 

ین
پای

طه
ن نق

تری
 

طعه
ي ق

دا
ابت

 

ان
طعه

ي ق
تها

ت 
 تس

ین
کاب
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١٨٨ 
  

                

  مسئول کنترل کیفی پیمانکار 

 : نام و امضاء 

  مسئول اجراي آزمایش هیدرواستاتیک 

 : نام و امضاء 

  رئیس کارگاه پیمانکار 

 : نام و امضاء 

  رئیس دستگاه نظارت 

 : نام و امضاء 
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  ١٣٩٠آبان                                          جلد دوم پیمان                                           شركت ملي گازایران                      

١٨٧ 
 

  صورتجلسه ارسال صفحه اندازه  -5-4
         ...................روژه احداث خط انتقال گاز پ -شرکت ملی گاز ایران 

  
  

  صورتجلسه ارسال صفحه اندازه
  :شماره قرارداد                                                               :           کارفرما 
  :تاریخ                :                                                                      مشاور 

       :                                                                                                                            پیمانکار 

 :مشخصات قطعه 

 API 5LX جنس لوله inch قطر لوله  شماره قطعه

  ضخامت
inch 

     

  طول
M 

     

 قطعه طول
M 

 

  مشخصات
 صفحه اندازه

  جنس (mm) ضخامت (mm) قطر

 ارسال

  کیلومتر

 دریافت

  کیلومتر

  موقعیت/ محل   موقعیت/ محل 

  شماره سرجوش  شماره سرجوش
  تاریخ  تاریخ
  ساعت  ساعت

  بــودن در قطعــه فــوق مــورد  (OVAL , DENT)ی نظــر بــه اینکــه صــفحه انــدازه بطــور ســالم دریافــت گردیــد ، لــذا ســالمت لولــه از نظــر لهیــدگ
  o. تائید می باشد 

  بـودن در قطعـه فـوق مــورد     (OVAL , DENT)نظـر بـه اینکـه صـفحه انـدازه بطـور سـالم دریافـت نگردیـد ، لـذا سـالمت لولـه از نظـر لهیـدگی                
 o.تائید نمی باشد 

  :          نماینده پیمانکار
تیک           نام                            امضاء              مسئول اجراي آزمایش هیدرواستا) الف 

  رئیس کارگاه پیمانکار                                    نام                            امضاء) ب    
 

  ) :مشاور(رئیس دستگاه نظارت   
  
  نام                            امضاء                 
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  ١٣٩٠آبان                                          جلد دوم پیمان                                           شركت ملي گازایران                      

١٨٨ 
 

  جدول ثبت ارقام آزمایش نشتی  -5-5
  

  .......................................پروژه احداث خط انتقال گاز  -شرکت ملی گاز ایران 
  

  جدول ثبت ارقام آزمایش نشتی
  :شماره قرارداد         :                                                                                              کارفرما 

  :تاریخ                                                                  :                                  مشاور 

                         :                                                                                                            پیمانکار 
 

 :تا کیلومتر  :از کیلومتر   :شماره قطعه 

 : (M)طول قطعه  ) :اینچ ( ضخامت  :قطر و جنس لوله 

  

 ساعت تاریخ
  فشارسنج

 (PSI)ايوزنه

درجه 
حرارت 
محیط 
(C0) 

 (C0)درجه حرارت زمین 
 مالحظات

T1 T2 T3 T4 T5 T6 Tm 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

مسئول اجراي آزمایش 

 هیدرواستاتیک نام و امضاء

  رئیس کارگاه پیمانکار

  نام و امضاء
 

  ):مشاور(رئیس دستگاه نظارت 

  نام و امضاء
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  ١٣٩٠آبان                                          جلد دوم پیمان                                           شركت ملي گازایران                      

١٨٩ 
 

  گزارش آزمایش مقاومت  - 5-6
  

  .....................................پروژه احداث خط انتقال گاز  -شرکت ملی گاز ایران 
  
  

  گزارش آزمایش مقاومت
  :شماره قرارداد                                                    :                                                                   کارفرما 

  :تاریخ                                                                    :                                               مشاور 

                                                                                          :                                                  پیمانکار 
   

شماره قطعه 
 :آزمایش

 (M): طول  :تا کیلومتر  :از کیلومتر 
  :حجم 

 مترمکعب

 جدول تغییرات فشار نسبت به حجم آب تزریقی تا مرحله رسیدن فشار خط به حد فشار آزمایش مقاومت

فشار خط  ساعت ختاری
PSI 

تغییرات 
 PSIفشار 

  عدد کنتور
M3 

مقدار آب تزریق حجم
 )متر مکعب(شده 

مجموع آب تزریق 
 )مترمکعب(شده 

 مالحظات

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 ساعته مقاومت 4آزمایش 

فشار خط  ساعت تاریخ
PSI 

تغییرات 
 PSIفشار 

  عدد کنتور
M3 

مقدار آب تزریق حجم
 )متر مکعب(شده 

مجموع آب تزریق 
 )مترمکعب(شده 

 مالحظات

        
        
        

  مسئول اجراي تست هیدرواستاتیک
 نام و امضاء

  رئیس کارگاه پیمانکار
  نام و امضاء

 

  ارترئیس دستگاه نظ
  نام و امضاء
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  ١٣٩٠آبان                                          جلد دوم پیمان                                           شركت ملي گازایران                      

١٩٠ 
 

  جدول ثبت ارقام آزمایش عدم وجود هوا  -5-7
  

  ....................پروژه احداث خط انتقال گاز  -شرکت ملی گاز ایران 
  

  جدول ثبت ارقام آزمایش عدم وجود هوا
  :شماره قرارداد                                 :                                                                               کارفرما 

:                                      تاریخ :                                                                                                                  مشاور 
                                                                                                            :                               پیمانکار 

 :تا کیلومتر  :از کیلومتر  :شماره قطعه 

  : (M)طول قطعه  ) :اینچ ( ضخامت  :قطر و جنس لوله 
  

  فرمول محاسبه 

)(

22.14
0

teE
DXV

MP

×
+×

×
=∆  

  ∑
=

=
n

it ti
vi

te 1

11
ν

  

E=2.11×106kg/cm2 

inch  D قطر خارجی لوله  

m 

  

   طول به تفکیک ضخامت
  
  

m   طول قطعه 

  
  شرط قبولی آزمایش

  
%900

1 ≥∆
∆

P
P  

  
inD 14≤  

  
  

%950
1 ≥∆

∆
P

P  
  

inD 16≥ 

m3  Vt حجم قطعه 
Psi  P1 بفشار خط قبل از برداشت آ 
m3  M حجم آب برداشته شده 
Psi  P2 فشار خط بعد از برداشت آب 
Psi  rP1=P1-P2 افت فشار واقعی 
(0C)  T دماي آب خط 

kg / cm2  X  6-10×ضریب فشردگی آب 

Inch  te ضخامت معادل 
Psi  rP0 تئوریک(اي افت فشار محاسبه( 
%  

0

1
P

P
∆

∆ 
اقعی به افت فشار نسبت افت فشار و

 )تئوریک(محاسبه اي 

 £آزمایش عدم وجود هوا مورد تائید نمی باشد          £آزمایش عدم وجود هوا مورد تائید می باشد :  نتیجه 

  رئیس دستگاه نظارت رئیس کارگاه پیمانکار مسئول اجراي تست هیدرواستاتیک
 

 :نام و امضاء  :نام و امضاء  :نام و امضاء 
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  ١٣٩٠آبان                                          جلد دوم پیمان                                           شركت ملي گازایران                      

١٩١ 
 

  صورتجلسه آزمایش نشتی  -5-8
  .........پروژه احداث خط انتقال گاز  -شرکت ملی گاز ایران 

  
  

  صورتجلسه آزمایش نشتی
  :شماره قرارداد :                                                                                                         کارفرما 

:                                            تاریخ                                                                                                  :   :        مشاور 
 پیمانکار 

 :شرح صورتجلسه آزمایش نشتی 
 :تا کیلومتر  :از کیلومتر  :شماره قطعه 

 : (M)طول قطعه  ) :اینچ ( ضخامت  :قطر و جنس لوله 
  

 پارامتر ضخامت ضخامت ضخامت ضخامت جمع
 Lطول قطعه به تفکیک ضخامت      

 )متر(
 )مترمکعب( Vحجم      

  

  :فرمولهاي محاسبه 

Ete
Dx

k
+

−
=

γµ22.14  

  

∑
=

=
n

it ti
vi

Vte 1

11  
  

26 /1011.2 cmkgE ×=  
  

)21(0 TTkfP −=∆  
  

KfPffH 2.00/ +∆×= δ  
  

0)21( PPPP ∆−−=∆ 

CO  T1  دماي شروع آزمایش 
CO  T2  دماي خاتمه آزمایش 
PSI  P1  فشار شروع آزمایش 
PSI  P2  فشار خاتمه آزمایش 
CO-1  γµ  6-10×فوالدوآبازدیادحجمضریباختالف −

kg / Cm2  x  6-10× ضریب فشردگی آب 
  f اتضریب محاسب 
  f/fγ ضریب محاسبات 

inch  D  قطر خارجی خط لوله 
inch  te ضخامت معادل 
PSI  rP0 افت فشار تئوریک 
PSI  H  دامنه خطا در محاسبه افت فشار 
PSI  rP اختالف افت واقعی و تئوریک فشار 

HP                         :                                             نتیجه  <∆  
 اگر

 قابل قبول است   

HP  تمدید ∆<

HP  قابل قبول نمی باشد  ∆<<

:                                                                   نماینده پیمانکار 
  )  نام و امضاء(   مجري آزمایش هیدرواستاتیک) الف 
  )نام و امضاء(رئیس کارگاه پیمانکار                 ) ب   

 

  ) :مشاور(رئیس دستگاه نظارت  
 )نام و امضاء(                              

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١٣٩٠آبان                                          جلد دوم پیمان                                           شركت ملي گازایران                      

١٩٢ 
 

  ی خط صورتجلسه تخلیه و خشک کن -5-9

  .........................پروژه احداث خط انتقال گاز   -شرکت ملی گاز ایران 

  صورتجلسه تخلیه و خشک کنی خط

  :شماره قرارداد :                                                                                        کارفرما 

                                                :     تاریخ :                                                                                           مشاور 

  :پیمانکار 
 

 :مشخصات قطعه 

 API 5LX جنس لوله inch قطر لوله  شماره قطعه

 طول لوله
M 

 

 (        )0C  دماي هوا  £بارانی       £  ابري      £آفتابی       وضعیت هوا

 ارسال

  کیلومتر

 دریافت

  کیلومتر

  موقعیت/ حل م  موقعیت/ محل 

  شماره سرجوش  شماره سرجوش

  تاریخ  تاریخ

  ساعت  ساعت

:                                                                      نماینده پیمانکار 
)                       نام و امضاء(مجري آزمایش هیدرواستاتیک ) الف 

                                                                                               
  ) نام و امضاء( رئیس کارگاه پیمانکار ) ب   

 

  ) : مشاور(رئیس دستگاه نظارت           
                

 )نام و امضاء(                           
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  ١٣٩٠آبان                                          جلد دوم پیمان                                           شركت ملي گازایران                      

١٩٣ 
 

   6پیوست 
  

  الکتریکی پوششجداول و صورتجلسه آزمایشات  -6-1
  نتایج اندازه گیري پتانسیل  -6-1-1

  نتایج اندازه گیري پتانسیل 
  پیوست صورتجلسه آزمایش الکتریکی پوشش 

  

  پتانسیل کیلومتر ردیف
 )ولت( طبیعی 

  پتانسیل
 )ولت (روشن 

  پتانسیل 
 )ولت (خاموش 

  پتانسیل
 A.C )ولت( 

 توضیحات

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

 ) :نام و امضاء ( مسئول کنترل کیفی پیمانکار 

  

 ) : نام و امضاء ( رئیس کارگاه پیمانکار 

  ) :نام و امضاء ( ناظر مقیم مشاور 

 

 ) :نام و امضاء ( سرپرست دستگاه نظارت 
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  ١٣٩٠آبان                                          جلد دوم پیمان                                           شركت ملي گازایران                      

١٩٤ 
 

  صورتجلسه آزمایش الکتریکی پوشش  -6-2
  

  شرکت ملی گاز ایران  ...............خط انتقال گاز : پروژه 
  .......................................................طرح 

 صورتجلسه آزمایش الکتریکی پوشش 

 :تاریخ 

 صفحه  : ........................دستگاه نظارت 

 :شماره پیمان  .............................: ......پیمانکار 
 :مشخصا ت پروژه  –الف 

 .......تا کیلومتر ......... از کیلومتر : محدوده خط لول مورد آزمایش  -1
 متر : ............ طول خط لوله مورد آزمایش  -2
  اینچ : .......... قطر خط لوله مورد آزمایش  -3
  )طرهاي مختلف در خطوط لوله مورد آزمایش ، قطر و طول هر یک به تفکیک در قسمت زیر درج گردددرصورت استفاده از ق( 

....................................................................................................................................................  
 

 متر مربع : ............... مورد آزمایش  سطح جانبی خط لوله-4
 ...... سایر oنوار پالستیکی   oقیر پایه نفتی اصالح شده   oپلی اتیلن سه الیه  o قیرپایه نفتی   oغیرذغال سنگی :خط  نوع پوشش-5
 oدائم     oموقت : نوع ایستگاه حفاظت کاتدي در زمان آزمایش  -6
  خط لوله ............. کیلومتر : ي در زمان آزمایش موقعیت ایستگاه حفاظت کاتد -7

 

  :مراحل آزمایش  –ب 
 

  با حضور امضاء کنندگان ذیل عملیات آزمایش الکتریکی پوشش خط انتقال گاز فوق الذکر در محدوده ذکر شده به شرح ذیل انجام گردید
 

  انتهاي قطعه مورد آزمایش با زمین اطراف اطمینان از عدم ارتباط الکتریکی قسمت هاي بدون عایق ابتداء و  -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
 

  ) طبق جدول پیوست ( امی نقاط اندازه گیري پتانسیل انجام اندازه گیري پتانسیل طبیعی لوله از تم -4
 

در صورت تقاطع و یا نوازي با خطوط انتقال برق فشـار قـوي طبـق    ( از نقاط اندازه گیري پتانسیل   ACانجام اندازه گیري ولتاژ القایی  -5
  ) جدول پیوست 

 

  ولـت و  ......... نقطه تزریق با توجه بـه نـوع پوشـش لولـه بـه میـزان         رکتیفایر ایستگاه حفاظت کاتدي و تنظیم ولتاژ/ راه اندازي ترانس  -6
  ساعت جهت پالریزاسیون کامل خط لوله .......... گذشت 

 

تنظیم مجدد ولتاژ نقطه تزریق جریان پس از پالریزاسیون ، بنحوي که پتانسیل لوله نسبت به زمین در دورترین نقطـه از محـل تزریـق     -7
. انـدازه گیـري گردیـد     OFFولـت در لحظـه    – 85/0بـه میـزان   ) محدوده تحت پوشـش ایسـتگاه در هـر دو جهـت     در انتهاي ( جریان 

(INSTANTANEOUS OFF)   
 

  و انـــدازه گیـــري ولتـــاژ خـــط لولـــه نســـبت بـــه زمـــین از تمـــامی نقـــاط  OFFو ONرکتیفـــایر درحالـــت /قــراردادن تـــرانس -8
  در کلیه نقاط اندازه گیـري )  OFFولت در لحظه  – 85/0حداقل (وجود ولتاژ حفاظتی اندازه گیري پتانسیل به منظور حصول اطمینان از 

  و حصول اطمینان از عدم تداخل جریان الکتریکی با تاسیسات و خطوط لوله مجاور) طبق جدول پیوست ( 
 

شد جهت امکان اندازه گیري پتانسـیل  درصورتی که خط لوله در زمان آزمایش نیاز به بیش از یک ایستگاه حفاظت کاتدي داشته با: تبصره 
روي هـر یـک از مبـدل هـاي      CURRENT INTERRUPTERمی بایسـت بـا نصـب دسـتگاه      OFFلوله نسبت به زمین در لحظه 

 یکسوکننده جهت قطع و وصل همزمان آنها نسبت به انجام اندازه گیري اقدام نمود 
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  2-6 ادامه
  

  کت ملی گاز ایران شر ...............خط انتقال گاز : پروژه 
  .......................................................طرح 

 صورتجلسه آزمایش الکتریکی پوشش 

 :تاریخ 

 صفحه  : ........................دستگاه نظارت 

 :شماره پیمان  : ...................................پیمانکار 
 : ه اندازه گیري هاي انجام شد -ج
 ثانیه ............ ثانیه                    خاموش  ...............روشن : زمان قطع و وصل جریان ترانس رکتیفایر   -1
 ولت ................... ولت                            خاموش ............ روشن : ولتاژ لوله در نقطه تزریق  -2
  ولت ............. ولت                       خاموش ............... روشن : ن نقطه ولتاژ لوله در دورتری  -3

 

 ولت : ..................... رکتیفایر / ولتاژ خروجی ترانس  -4
 آمپر : ......... جریان مصرفی  -5

 

  
  :نتیجه آزمایش  -د

  
 

  

  : جریان بر واحد سطح خط لوله مورد آزمایش برابر با  با توجه به اندازه گیري هاي انجام شده ، مقدار دانسیته
  
2/ ∧mAµ      =                                             =                                 =................I/S  
  

ن متناسب با نوع پوشـش خـط لولـه کیفیـت پوشـش      محاسبه گردید و نظر به میزان دانسیته جریان مجاز قید شده در مشخصات فنی پیما
  oنمی باشد                oمورد تائید می باشد  

 

  
  :  توضیحات 

  
 

  :رئیس کارگاه پیمانکار:                                                    مسئول کنترل کیفی پیمانکار 
  
  

  نام                        امضاء                                      نام                        امضاء                
 

  : سرپرست دستگاه نظارت :                                                               ناظر مقیم مشاور 
  
  
  
 

  نام                                 امضاء     نام                           امضاء                                        
  
  
  
  
  
 

  
  
  

..............  
.............. 

  جریان مصرفی بر حسب میکروآمپر
  سطح جانبی بر حسب متر مربع
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   7پیوست 

  
  

  نقشه کاداستر تحصیل اراضی
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  8پیوست 
  داول گزارشات روزانه ج -8
  برنامه روزانه  -8-1
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  گزارش روزانه پیشرفت کار  -8-2
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  انسانی  گزارش روزانه نیروي-8-3
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  گزارش روزانه ماشین آالت  -8-4
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  فصل چهاردهم 
  

  اتصاالت نهایی و راه اندازي  
  

  صفحه  عنوان   

  188  اتصاالت گرم   -1

  188  اتصاالت نهایی به لوله گاز دار  -2

  189  راه اندازي و تخلیه هوا   -3

      

  

  

  

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١٣٩٠آبان                                          جلد دوم پیمان                                           شركت ملي گازایران                      

٢٠٢ 
 

  : (HOT-TAPS) اتصاالت §

o  در جائیکه اتصاالت(HOT- TAPS)   براي 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 دیگـر تجهیـزات الزم جهـت انجـام اتصـال گـرم

 .از تکمیل آن خواهد بود پس (HOT-TAPS)گرم  پیمانکار مسئول عایقکاري محل اتصال

o  تعـداد کـافی پرسـنل ، جرثقیـل و دسـتگاههاي الزم بـراي       برابر مفاد اسـناد پیمـان بـه    پیمانکار باید

خاکبرداري ، خاکرزیزي و سایر لوازم که براي عملیات مورد نیاز است فراهم نموده و کمکهاي الزم بـه  

وشکاري بر روي لوله هاي گاز دار در صورت صدور مجـوز کارفرمـا   انجام ج. گروه اتصال گرم را بنماید 

  هر صورت هرگونه کمک الزم براي عملیـات جوشـکاري و غیـره بایـد      در. به عهده پیمانکار خواهد بود

 .از طرف پیمانکار در دسترس قرار گیرد

ایـد گـواهی صـالحیت    در صورتیکه عملیات جوشکاري توسط پیمانکار انجام شود ، جوشکار مربوطـه ب : تبصره 

  .جوشکاري روي لوله گازدار را از شرکت ملی گاز ایران داشته باشد

o     در صورت تامین هر بخش از کاالهاي انشعاب گرم از سوي پیمانکار، پیمانکار موظف بـه ارائـه مـدارك

 .می باشد ) سه راهی انشعاب و شیر مربوطه ( تست هیدرواستاتیک کارخانه اي 

o  استفاده براي انجام عملیات انشعاب گرم جهت اطمینان از عدم وجود نشتی در آزمایش شیرهاي مورد

 .پیمانکار می باشد تعهد 

 : (FINAL TIE – IN)اتصاالت نهایی به لوله گازدار  §

o پیش بینی و دقت الزم را بعمل آورد تا اتصاالت نهایی بـه   پیمانکار موظف است تا در زمان لوله گذاري

چ اشکالی انجام پذیر بوده و در زمان جوشکاري، لوله گاز دار تحـت هیچگونـه   خط لوله گازدار بدون هی

 .تنشی قرار نگیرد

o      تامین کلیه تجهیزات عملیات اتصال نهایی به لوله گازدار بعهده پیمانکار است و موظـف اسـت کـه بـه

 .تعداد کافی نفرات و تجهیزات الزم را آماده کار داشته باشد
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o  صدور پروانه کار از طرف بهره بردار ، عملیات جوشکاري و اتصال به خـط  پیمانکار موظف است پس از

 .را آغاز نموده و از کلیه دستورات و راهنمائی هاي مسئولین ایمنی بهره بردار تبعیت نمایند

  :راه اندازي و تخلیه هوا §

o  د شـماره  براسـاس دسـتورالعمل اسـتاندار   به منظور انجام تخلیه هوا و تزریق گاز پیمانکار موظف است

IGS-C-PL-013-1(0)  با تهیهP&ID   شـده  پروژه خط لوله مطابق با کار انجـام(ASBUILT) 

ترزیـق گـاز و    و قید کیلومتر محل نصب ایستگاههاي شیر بین راهی و انشعابات در طول خـط ، روش 

  .تخلیه هوا را به نماینده کارفرما ارائه نماید

اصله حداقل یک هفته بـه بهـره بـردار مـنعکس و مطـابق بـا آن       روش تزریق تصویب شده نماینده کارفرما با ف

  .ترزیق گاز و راه اندازي خط لوله توسط بهره بردار انجام می پذیرد
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  فصل پانزدهم 
  

  مشخصات فنی عملیات ساختمانی  
  

  صفحه  عنوان  

  191  کلیات   -1

  191  گود برداري   -2

  192  بتن و بتن آرمه    -3

  214  ت بنایی عملیا  -4

  217  محوطه سازي   -5

  

  

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١٣٩٠آبان                                          جلد دوم پیمان                                           شركت ملي گازایران                      

٢٠٥ 
 

 : کلیات-1

   بایـد  یـا بـه آنهـا اشـاره شـده اسـت و       هائی را که در مشخصات فنی مورد نظـر بـوده و   باید آزمایش پیمانکار

 مصالح را انجام دهد و باشد از کارها یا نمونه اي از کارها کارفرما دستور نمایندهه ب

انجام شود که در مشخصات فنی به آنها اشاره نشـده باشـد یـا     کارفرمااینده دستور نمه هائی ب چنانچه آزمایش

  .شرایط عمومی پیمان شرح داده شده است در هزینه مربوط به انجام آنها مورد مورد نظر نباشد در

 :گودبرداري وکارهاي خاکی  -2

عمقی  خاك سطحی آن تا وبنا میگردد بایستی کلیه قشر خاك نباتی  شالودهروي آن  هائی که بر زمین -2-1

از محـل   نقشه ها مشخص گردیده است خاکبرداري شود وخاك کنده شده بـه محلـی کـه جـدا     که در

 رامل دـــ عملیات خـاکبرداري سـطحی ش   ،  باشد انتقال یابد گودبرداري عمومی می خاکهاي حاصل از

 .خورد شود میگرددهرچیز دیگري که تاعمق ذکر شده به آن بر پیها و، مجراي آب ، آوردن ریشه 

سـاختمانهاي   تامین ایمنـی کارهـا و   حفاظت زمین اطراف و طوري مهار گردد که باید دیوارگود برداري -2-2

) دیـواره هـا   ریـزش  (همچنین حفظ سالمت کارگران در مقابل خطرات جانی یـا وقـایع دیگـر     و مجاور

 سـقف و ، راف ــمورد نگهداري اط در نماینده کارفرمالف است که از دستورات کم پیمانکار، شود  تامین

 .تعهدات پیمانکار نخواهد کاست یا کف گود برداري ها تبعیت کند ولی این عمل از مسئولیتها و

لولـه هـاي   ، مجـاري زه کشـی   ، ي موقتی مورد نیاز جهت نگهـداري کابلهـا   هاحفاظ کلیهپیمانکار باید  -2-3

 یا حفاظهـا و  کند و برداري به آنها برخورد می گود حین ساختمانهاي دیگري که در لوله ها و، فاضالب 

 ابنیـه دیگـري کـه در    سـاختمانها و  برق جاده هـا و  ادوات دیگري که جهت نگهداري تیرهاي تلگراف و

  .باشند را پیش بینی کند برداري می مجاورت گود

مجـراي زه کشـی    ، راحداث نه صورت لزوم پیش بینی الزم جهت فراهم کردن تلمبه و باید در پیمانکار -2-4

ورود آن بداخل گـود را   یا ممانعت از برداري شده و آبگیر براي خارج ساختن آب از زمین گود چاهک و

یـا   حی که پی وومتالشی شدن سط سست شدن و برداري به منظور اینست که از گود بنماید آبگیري از

 .گردد جلوگیري شود می روي آن بنا ساختمانی بر
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   باشـد بایـد در   خـاکبرداري سـطحی مـی    مصرف بـوده وحاصـل گـودبرداري و    ه مازاد برکلیه موادي ک -2-5

 .هاي مناسبی بوسیله پیمانکار دفع گردد محل

 يخاکهـا  آینده اجـرا خواهـد گردیـد    که در یا محوطه کارهائی محوطه کارهاي موضوع این پیمان و در

 .خاکبرداري سطحی نباید دفع گردد حاصل از گودبرداري و

سنگ باشد براي خاکریز پشت دیـوار بایـد از مصـالح گـود بـرداري       در یا خاك و نانچه گودبرداري درچ -2-6

 .شده بنا به تائید ناظر استفاده نمود

 سطح نهائی خاکریز کوبیده شود و کامالً میلیمتري صورت گرفته و 200قشرهاي  این خاکریزي باید در

  .دهم سطح با سطح زمین پس از خاکبرداري سطحی باش

 را طوري ترتیب دهـد کـه از   روي ابنیه یا مقابل آن عملیات خود باید جهت تشکیل خاکریز بر پیمانکار  -2-7

 .آوردن خسارت به آنها بوسیله ماشین آالت خاکریز یا کوبنده جلوگیري کند وارد

ـ کوبیـ  ایمنی ابنیه ایجـاب کنـد بایـد مصـالح خـاکریزي بـا دسـت و        نماینده کارفرمابنظر  اگر بنا    ادن ب

  .هاي دستی یا مکانیکی انجام گردد غلطک

 : بتن آرمه بتن و -3

مکانهـاي   در بـه کارگـاه حمـل و    بونکریا  و ها کیسه در مصنوعی بوده و سیمان بایستی از نوع پرتلند و -3-1

  .نگهداري گردد و عاري از رطوبتمسقف 

باشد بکار بردن ماسه هاي شیستی یـا   غیره سلیس و، ماسه باید از سنگهاي سخت مانند گرانیت  شن و -3-2

  :ماسه مصرفی باید مطابق استاندارد هاي زیر باشد  آهکی سست ممنوع است ویژگیهاي شن و

 .ایران  302بتن مسلح شماره  استاندارد شن براي بتن و -الف

  را ایـران مصـالح سـنگی بـتن      300بـتن مسـلح شـماره     براساس استاندارد مصالح سنگی ریزدانه بـتن و   -ب

زیـر کـه در آن صـورت بایـد      مـوارد  جـز در ه رودخانه اي تهیه نمود ب ماسه طبیعی و توان از شن و می

  .مصالح شکسته مصرف گردد

  .یا مقاومت مورد نیاز را دارا نباشد  خانه اي طبق مشخصات نبوده ودیا رو هرگاه مصالح طبیعی و -
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 . یا باالتر باشد و 350که بتن از نوع مارك  صورتی در -

چنانچه مخلوط دانه بندي شده با ویژه گیهاي استاندارد مطابقت نکنـد ولـی بـتن سـاخته شـده بـا آن       

توانـد بـا مصـرف بـتن      غیره باشد نـاظر مـی   وزن مخصوص و، داراي مشخصات مورد لزوم از قبیل تاب 

مقاومـت  . د دانه هاي آن پهـن ونـازك ویـا دراز نباشـ     ماسه باید تمیز بوده و مزبور موافقت نماید شن و

گیرند نباید داراي مقاومـت فشـاري    می که براي تهیه شن و ماسه شکسته مورد استفاده قرار سنگهائی

کـه   دانه بندي ماسه باید طبق اصول فنی باشد ماسه اي. کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد  300کمتر از 

تمـام   کنـد و  عبور میلیمتر  76/4پنج درصد آن باید از الک  رود نود و می براي کارهاي بتن مسلح بکار

 .نماید متر است عبور میلی 5/9دانه هاي ماسه باید از سرندي که قطر سوراخهاي آن 

  .باشد 1دانه بندي ماسه براي بتن وبتن مسلح باید طبق جدول شماره 

  

  ) 1( جدول شماره 
 

  درصد رد شده از الکهاي استاندارد  اندازه الکهاي استاندارد

  100  میکرن        9500

  100  تا  95  میکرن        4760

  100  تا   80  میکرن       2380

  85   تا    50  میکرن      1190

  60    تا   25  میکرن        595

  30    تا   10  میکرن        297

  10    تا      2  میکرن         149
 

  .درصد وزن کل نمونه باشد 45از باقیمانده مصالح بین دوالک متوالی جدول فوق نباید بیش 

 :میزان مجاز رس والي درماسه بقرار زیر میباشد  – 3-3
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 حجم %   3 یا ماسه بدست آمده از شن طبیعی ماسه طبیعی و در –الف 

حجم براي کنترل ارقام فوق باید آزمـایش زیـر در محـل انجـام      % 10سنگ شکسته ماسه تهیه شده از در -ب

 .گیرد

 سانتیمتر مکعـب ماسـه ریختـه و   100سانتیمتر مکعب مقدار200شه اي مدرج به گنجایش یک استوانه شی در

شدت تکـان داده  سانتیمتر مکعب برسد بعد آنرا به   150اضافه کنید تا مجموع حجم به  سپس آب تمیز به آن

ن شـده  روي ماسه ته نشـی  حال خود باقی گذارید پس ازسه ساعت ارتفاع ذرات ریز که بره راي سه ساعت بب و

اسـتوانه   برحسـب درصـد ارتفـاع ماسـه در     شـود و  روي درجات خوانـده مـی   خوبی از آن متمایز است ازه ب و

 الي ذرات ریز که بدین ترتیب بدست می آید نباید از مقادیر مشخص شـده در  درصد رس و . محاسبه میگردد

  .تجاوز نماید باال

آیـد مشـروط براینکـه     در کارخانه بدست میمصرف شن وماسه اي که از خردکردن سنگهاي مرغوب وسخت 

 .گرفته باشند نسبت به شن و ماسه طبیعی ارجحیت دارد جدول دانه بندي فوق قرار ابعاد دانه هاي آنها در

میلیمتري بـاقی بمانـد    76/4روي الک  دانه هاي آن بر%   90 ابعاد شن مصرفی براي بتن باید طوري باشد که

  .تجاوز نماید  2مشخص شده در جدول شماره دانه بندي شن نباید از حدود 

  .بود ایران خواهد 295 اندازه الک طبق استاندارد شماره 

غیره به آنهـا   نفتی و مواد خاك و قبیل از زیان آور ماسه باید بنحوي باشد که مواد خارجی و کردن شن و انبار

 .نفوذ نکنند

 .هاي مختلف انباشته شوند محل در مصالح سنگی باید برحسب اندازه دانه ها تهیه و

 .انباشته گردد اندازه جداگانه تهیه و دو باید حداقل در) شن(مصالح درشت دانه 

و میلیمتـري   05/19مرزدانه هاي  میلیمتر است باید از 1/38تا   76/4 بین  مصالحی که دانه بندي آنها حدوداً

  4/25متـر اسـت بایـد از مـرز دانـه هـاي       یلیم 5/46یـا    8/50تـا      76/4مصالحی که دانه بنـدي آنهـا بـین    

  .  ردندگگروه تقسیم  به دومیلیمتري 
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  )2(جدول شماره 
اندازه الکل هاي 

  استاندارد

  داراي سوراخ هاي (

  )مربع شکل

  )داراي سوراخ هاي مربع ( درصد وزنی رد شده از هر الک آزمایشگاهی 

1190  

  میکرن

2380  

  میکرن

4760  

  میکرن

9500  

  میکرن

12700  

  یکرنم

19050  

  میکرن

25400  

  میکرن

38100  

  میکرن

50800 

  میکرن

64500 

  میکرن

76200  

  میکرن

88900  

  میکرن

101600  

  میکرن

 88900تـــــــا   38100

  میکرن 

  100  100تا90    60تا  25    15صفر تا    5صفرتا           

 64500تـــــــا   38100

  میکرن 

      100  100تا  90  70تا  35  15صفر تا    5صفر تا          

ــا  4760  50800تـــــ

  میکرن 

        100  100تا 95    70تا 35    30تا  10    5صفر تا     

ــا  4760  38100تـــــ

  میکرن 

          100  100تا95    70تا 35    30تا 10  5صفر تا     

ــا  4760  25400تـــــ

  میکرن 

            100  100تا95    60تا25    10صفرتا  5صفر تا   

ــا  4760  19050تـــــ

  میکرن 

              100  100تا90    55تا20  10صفرتا  5صفر تا   

ــا  4760  12700تـــــ

  میکرن 

                100  100تا90  70تا40  15صفرتا   10صفرتا  

ــا  2380  9500تـــــــ

  میکرن 

صفر تا 

5  

                  100  100تا  15  30تا  10  10صفر تا 

 50800تـــــــا   25400

  میکرن 

        100  100تا90  70تا 35  15صفرتا    5صفر تا        

ــا  1950  38700تـــــ

  میکرن 

          100  100تا60  55تا  20  15صفرتا    5صفرتا      
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 آب مصرفی بتن باید جهت مصرف خانگی مناسب وعاري از موادي که براي بتن فوالدي زیانبخش است -3-3

 . باشد 

برسد آب مورد مصـرف بایـد در مخـازنی نگهـداري شـوند کـه از        نماینده کارفرماتائید ه تامین آب باید بمنبع 

 .آلودگی با مواد مضر محافظت گردد

 :مواد خارجی موجود درآب بشرح زیر است حداکثر مقدار

سـی نرمـال   دآور  میلیمتر مکعب سود سـوز  10آب به اندازه اي باشد که  حداکثر مواد اسیدي موجود در -الف

 .بتواند یک سانتیمتر مکعب آب را خنثی کند 

دریک دسـی  میلیمتـر مکعـب اسـید کلریـ    50حداکثر مواد قلیائی موجود در آب باید به اندازه اي باشد که  -ب

 .نرمال بتواند یک سانتیمتر مکعب آب را خنثی کند

 :درصد مواد موجود درآب نباید از مقادیر زیر تجاوزنماید -ج

 هزاردر دهم  دو –مواد آلی 

 هزار سه در –مواد معدنی 

 هزار نیم در –مواد قلیائی 

 هزار نیم در  –سولفاتها 

توان از آن استفاده نمود که تاب فشاري بـتن   صورتی می درحالتی که کیفیت آب مصرفی مورد تردید باشد در

 .تاب فشاري بتن ساخته شده با آب مقطر باشد%   90نمونه ساخته شده با این آب حداقل 

 .کلی مصرف آبهاي آشامیدنی تصفیه شده براي ساختن بتن بالمانع است بطور

 وسائل ومصالحی که جهت بـتن ریـزي در   یک روز بایستی به اندازه کافی ع کارهاي بتنی دروقبل از شر -3-4

  .اجرا گردد برنامه بتن ریزي آنروز تماماً کارگاه موجود باشد تا بکار میرود در همان روز

نـوع پوشـش خـارجی دیگـر      یا هر خاك و و گرد، روغن ، عاري از پوسته هاي زنگ  باید تمیز و آرماتور -3-5

  هیچ مقطعی بواسطه عـواملی از  در یکنواخت بوده و دایره ومعمولی باید از فوالد با مقطع  آرماتور . باشد

  .باشد 3خواص مکانیکی آن مطابق جدول شماره  قبیل زدگی تضعیف نشده و
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نتیجه زنگ زدگـی مصـون    در طوبت ورنفوذ  محل خشک وعاري از رطوبت نگهداري شوند تا از باید در آرماتور

  .بمانند

  3جدول شماره 

  لیمتربه می قطر   خصوصیات  گروه

حداقل حد جاري 

شدن به کیلوگرم 

  بر سانتیمتر مربع

تاب کششی به 

کیلوگرم بر 

  سانتیمتر مربع

درصد حداقل 

ازدیاد طول نسبی 

در حالت 

  گسیختگی

  18  3400 – 5000  2200  18    نرم

  فوالد   Iia   )الف  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 سختی    IIIa )الف

  طبیعی

فوالد اصالح    IIIb )ب

  شده

18  

  

  

18  

18  

18  

4200  

  

  

4000  

4200  

4000  

5000  

  

  

  

5000  

  

18  

  

  

  

8  

  

  فوالد Iva  )الف  سخت

  با سختی طبیعی 

  فوالد اصالح شده Ivb  )ب
  

5000  

  

5000  

  

  

16  

  

8  
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شود منظور از فوالد اصـالح شـده    سانتیمتر از طول آرماتور آزمایش می 20روي  ازدیاد طول نسبی بر آزمایش

یـا ضـربه زدن    حدیـده گذرانـدن و   فوالدي است که بوسیله عملیات مکانیکی مخصوص از قبیل پیچاندن یا از

  .برده باشند تجاعی آنرا باال حدار

حرارت معمـولی قابلیـت    بتن مسلح باید در مورد مصرف در ورآرمات 3خواص مندرج در جدول شماره  عالوه بر

خـم   حالـت سـرد   درجـه در 180زاویه ا ب را شکل کافی داشته باشد بنحوي که اگر قطعه اي از میله گرد تغییر

قسـمتهاي کششـی آن ایجـاد     هیچگونـه ترکـی در   )برابر قطر میله باشد بطوریکه دهانه انحنا آن دو (بنمائیم 

  .نشود

چسبندگی بین بتن و میله گـرد   هبین برند هرگونه مواد دیگري که تقلیل دهنده یا از نباید به گل یا میله گرد

شـرطی مجـاز اسـت کـه     ه که زنگ زده یا پوسته شده باشند ب، استفاده از میلگردهائی  است آغشته شده باشد

برس زدن   امت میله گرد پس ازضخ ثانیاً طرف گردند و بر زنگ زدگی وپوسته هاي آن با برس زدن کامالً اوالً

 .کاسته نگردد )نیم میلیمتر(میلیمتر  0/ 5کردن بیش از  تمیز و

که وزن کـل آرمـاتور    فقط درصورتی از تحویل فوالد به کارگاه اجباري است و انجام آزمایشات کنترل بعد-3-6

 هـا  انجام این آزمـایش  از مانماینده کارفربه تشخیص   باشد میتوان کمتر  تن 50 از  کارگاه  یک در  مصرفی

 .نظر کرد صرف

کـه   ازدیـاد طـول نسـبی بایـد از فوالدهـائی      ب کششی درحد گسـیختگی و تا جاري شدن و براي کنترل حد

به آزمایشگاه فرستاده چنانچه طبق تشخیص ناظر  بدفعات مختلف وارد کارگاه شده است نمونه برداري کرده و

هـا نیـز بـراي روشـن کـردن بیشـتر        این آزمـایش  )زمایش تاشدگیمانند آ(آزمایشهاي دیگري ضروري باشد 

  .باید انجام گیرد مشخصات فوالد

بایـد تـنش نظیـر     ) bمانند فوالد گروههاي (اگرضمن آزمایش فوالد نقطه جاري شدن مشخصی بدست نیاید 

  ري نمـود درصـورتیکه شـرایط دیگـ     هـزار را بعنـوان حـدجاري شـدن اختیـار      در 2ازدیاد طول نسـبی دائمـی  

ـ  پنجـاه تـن فـوالد و    پیش بینی نشده باشد تعداد نمونه براي هـر    5راي هریـک از قطرهـاي مـورد اسـتفاده     ب

 .باشدمی عدد 
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یک از آزمایشها کمتر از حد جاري شدن مفروض در طرح باشد بایـد یـک سـري     صورتیکه نتایج هر در-3-7

ده آزمـایش مقـادیر زیـر را حسـاب      نمونه رامورد آزمایش قرار داد وبراي مجموعه نتایج 5دیگر شامل 

 .کرد

                 F1 + f2 + ……….. + f10     

 = fm                                                                                             متوسط   -الف

           10                                                                                           

                                                                  خطاي کوادراتیک نسبی   -ب
( )

Fi
FiFm 2∑ −

=δ  

  برابر یک تا ده      Iبازاء 

 صورتکیه این رقم از حد جاري شدن قابل کنیم در را حساب می   δ  1-2- ( fm(   مقدار مشخصه تجربی 

صورت مصـالح تحـویلی بـراي حـد جـاري       غیر این در بخش تلقی میگردد و آزمایش رضایت قبول تجاوز کرد

 .شدن مفروض مورد قبول نخواهد بود

 :داراي مشخصات زیر باشد کلی آهنهاي گرد مخصوص بتن مسلح باید از فوالد نرم بوده و بطور

 .کیلوگرم برسانتیمتر مربع 2،  100،  000ی آهن برابر مدول ارتجاع -الف

 کیلوگرم برسانتیمتر مربع 2،  400حد مقاومت ارتجاعی برابر  -ب

  .کیلوگرم بر سانتیمتر مریع  3،  600مقاومت گسیختگی برابر  -ج

  %20 ازدیاد طولی نسبی درموقع گسیختگی برابر -د

  تیمتر مربعسان کیلوگرم بر 1،  400تنش مجاز برابر   -هـ

مـارپیچ   و پـیش بینـی شـده باشـد بایـد از آهـن آجـدار        نقشـه هـاي اجرائـی آهـن آج دار     که در مواردي در

 :استفاده شود که مشخصات آن بشرح زیر است )42توراستیل(

کیلـوگرم بـر   4200مقاومت ارتجـاعی برابـر    سانتیمتر مربع و کیلوگرم بر 2،  100،  000 مدول ارتجاعی برابر

موقع  ازدیاد طولی نسبی آن در سانتیمتر مربع و کیلوگرم بر 50000مقاومت گسیختگی برابر مربع وسانتیمتر 

  .کیلو گرم بر سانتیمتر مربع خواهد بود 2400تنش مجاز آن برابر  و %  8گسیختن برابر 
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شـده باشـد   به میزان خواسـته   از نوع و و نماینده کارفرماشیمیائی در بتن باید طبق دستور  مصرف مواد -3-8

ـ   نیـز   طوریکـه از آلـودگی تبخیـر یـخ زدگـی و     ه مواد شیمیائی باید در محلهاي مناسبی نگهداري شـوند ب

گـردد جلـوگیري    باعث تغییرات در خواص شـیمیائی مـی   که  عوامل دیگري تغییرات درجه حرارت زیاد و

  .بعمل آید

  :نکات زیر نیز رعایت شود مانی ایرانرعایت مقررات ملی ساختجهت اجراي کارهاي بتنی باید عالوه بر  -3-9

که بتن در آنها  هائی محل قبل از بتن ریزي باید کلیه وسائل مخلوط کردن وحمل بتن تمیز شوند قالبها و

یا روغن مالی شـده باشـند    ها باید کامال مرطوب و البق .یخ پاك گردند شود باید از مواد زائد و ریخته می

 همچنـین سـوراخها و   گیرنـد و  می داخل بتن قرار که در سایر قطعاتی و ارلوله میله مه اري آرماتورذجایگ

برسـد   نماینـده کارفرمـا  تصویب  و رؤیتبه  داخل بتن تعبیه شود باید قبالً فضاهاي خالی که الزم است در

شوند باید با موادي کـه بتـوان آنهـا را بـه      فضاهاي خالی در بتن قرار داده می که جهت سوراخها و موادي

 .نی خارج نمود آغشته شوندآسا

 .مرطوب شود قابلیت جذب آب دارد باید کامالً سطوحی که با بتن در تماس است و

 ایـن  . آب را از آن محل خـارج کـرد   محلی که باید بتن ریخته شود آب وجود داشته باشد باید قبالً چنانچه در

مجـاز بشناسـد انجـام     ینـده کارفرمـا  نمایا بصورت دیگري که  ست با کمک پمپ یا هواي فشرده وا کار ممکن

دانه هاي لق باید از سطح بـتن پـاك    مواد زائد و شیره خشک شده و ،  گیرد قبل از بتن ریزي روي بتن قبلی

دسـت فقـط بـا     دقیقه کمتر باشد اخـتالط بـا   5/2زمان اختالط نباید از  بتن باید با بتونیز ساخته شود و .شود

صـورت الزم اسـت نکـات زیـر      ایـن  در باشدکه استثنائی وکم اهمیت مجاز مید رموا در نماینده کارفرمااجازه 

 .رعایت گردد

 .ده درصد برمقدار سیمان مندرج در نقشه ها اضافه شود  -الف

 .تمیز سه بار بخوبی با هم مخلوط شود مواد متشکله باید قبل از اضافه نمودن آب روي سطح صاف و -ب

 .ت مصرف شودبتن بدست آمده باید ظرف نیم ساع -ج

 باید حمل در اسرع وقت صورت گرفتـه و ، صورتیکه بتن ساخته شده با ماشین به محل مصرف حمل گردد  در
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 در بعمل آید و جلوگیري شدن اجزا بتن از یکدیگر یا جدا ائد وزکه از آغشته شدن آن به مواد  روشی بکار رود

د قبـل از شـروع بـه سـفت شـدن در محـل مـورد        بتن بای ، حال زمان حمل نباید از سی دقیقه تجاوز کند هر

 مورد بتن آرمـه تـراکم بایـد بـا     بهم خوردن وجابجا شدن بعدي آن جلوگیري شود در از مصرف ریخته شده و

 2از  کلی ارتفاع ریختن بـتن نبایـد حـداکثر    بین رود بطور از کامالً حفره هاي هوا نهایت دقت صورت گیرد تا

  .باشد بیشتر متر

یدکی باید در محل بتن ریـزي   حداقل یک دستگاه ویبراتور .ن آرمه باید از ویبراتوراستفاده نمودبراي تراکم بت

تـراکم بایسـتی در عـرض    . تراکم ساختن بتن بوجود نیاید  موقع اضطراري وقفه اي در در باشد تا تهوجود داش

ـ  ویبراتور . بتن ریزي خاتمه یابد دقیقه پس از آغاز 10  از یمتري داخـل بـتن شـده و   سـانت  50فواصـل  ه باید ب

ه کردن برحین وی باید در ویبراتور نداخل وخارج نمود .قالب بندي جلوگیري بعمل آید  تماس آن با آرماتور و

 .به آرامی صورت گیرد

، بتن خارج گـردد   از، دن دوغاب سیمان ــش قبل از ظاهر مانده و یثانیه در بتن باق15 تا 5باید بین  ویبراتور

  .ضروري میباشد عمودي نظیر ستونها تقویت قالب بندي براي تحمل اضافه فشار ویبراتور بتن ریزي در

 .امتداد محورشان جابجا شوند  در اتورهاي استوانه اي باید حتی المقدور قائم نگاه داشته شده ویبرو

وم ادامه یابـد  رسیدن به محل مجاز توقف بتن ریزي بطور مدا تا نظر و بتن ریزي باید تاکامل شدن قطعه مورد

نقـاط حـداقل لنگـر     کرد عمل قطع بـتن ریـزي بایـد در    قف نمودن بتن ریزي باید حتی االمکان احترازواز مت

 .خمشی صورت گیرد 

حـداکثر فاصـله    .یـک نوبـت ریختـه شـود      تیرهاي مربوط به آن باید در بتن کلیه قسمتهاي دهانه یک دال و

 .دقیقه تجاوز کند 20تا متراکم ساختن نوبت بعدي نباید از زمانی بین متراکم ساختن یک نوبت بتن ریزي 

ستهاي انتهائی بتن ریخته شده را بصـورت  بابنباشد پس از یک نوبت بتن ریزي بایستی  چنانچه این کار مقدور

محـل   سطح مقطع بـتن در  .نوبت بتن ریزي آغاز گردد ساعت گذشته و12دست نخورده نگاهداشت تا حداقل 

بـرس   قع شروع مجدد سطح اتصال باوم در ریزي باشد و نسطح بت ید حتی االمکان عمود برقطع بتن ریزي با

    هنگـام  ضخامت الیـه هـاي مختلـف بـتن در     .سپس خیس شده با دوغاب سیمان آغشته گردد سیمی تمیز و
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   .شـود سـانتیمتر بیشـتر   45حجم هاي زیـاد از   دربراي بتن  سانتیمتر و 35بتن ریزي نباید براي بتن مسلح از 

مورد استفاده قرار گرفته باید هنگامی کـه دیگـر لزومـی    بستهاي غیرفلزي که براي تثبیت آرماتورها  قطعات و

کـه مـورد    یـا بنحـوي   تجدیـد و  کلیه کارهاي بتنی مورد ایراد باید تخریب و .برداشته شوندبوجود آنها نیست 

ـ   تخلخل زیاد در .باشد ترمیم گردد نماینده کارفرماقبول    قابـل قبـول    بـتن ریختـه شـده را غیـر     تن ،سـطح ب

کلیـه مـوارد ذکـر شـده      در .صـاف شـود   و کند ولی تخلخل جزئی سطح بتن باید با مالت ماسه سیمان پر می

 .مالك عمل خواهد بود نماینده کارفرماتشخیص 

نزدیـک   (  درجه سانتیگراد صورت گیرد در هواي سـرد  2 از حرارت کمتر ریختن بتن نباید در تهیه و  -3-10

یـا بـه سـیمان     هاي زود بند اسـتفاده شـود و   براي تسریع درسفت شدن بتن باید از سیمان) به یخبندان 

 .کلسیم یا مواد مشابه اضافه کردردرصد کلرو 2لی به نسبت حداکثر وپرتلند معم

مخلـوط   وبتنی که بعلت یخ زدن ضایع شده باشد باید تخریب  یچوجه نباید مصرف شوند وه مصالح یخ زده به

از صـفر تـا منهـاي پـنج      (مساعد اجباري باشـد   درصورتیکه بتن ریزي درهواي غیر.تازه بجاي آن ریخته شود

  :احتیاطی بشرح زیر بعمل آید هاي الزم و باید پیش بینی )درجه سانتیگراد

ت نباید هنگام ساخ (درجه سانتیگراد قبل از ساخت  60گرم کردن آب تا  گرم کردن دانه هاي سنگی و  -الف

 .)درجه بیشتر شود 38این حرارت از 

  .مکعب بتن کیلوگرم سیمان در متر 400تا 350مصرف  -ب

 احتراز از حمل طوالنی  –ج 

حفاظت سطوح برهنه بتن بالفاصله پس از ختم بتن ریزي براي اینکه اطمینان حاصل شود کـه تـا سـخت     -د

تـوان از کلـرور کلسـیم یـا مـواد مشـابه        مـی ، ماند  درجه باقی خواهد 2 باالتر از نحرارت بت درجهشدن بتن 

 .درصد وزن سیمان باشد 2 کرد مصرف کلرورکلسیم نباید بیش از دیگري براي اختالط بتن استفاده

نباید بتن ریزي انجام گیـرد   ، درجه سانتیگراد تجاوز نماید 42که درجه حرارت در سایه از  صورتی در -3-11

ماسه را بـا پاشـیدن آب خنـک نگـاه داشـت       درجه بیشتر باشد باید شن و 32هنگامی که درجه حرارت از 

  .درجه بیشتر نباشد 38که حرارت آن هنگام ساخت بتن از  بطوري
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حـرارت آبـی کـه     .ماسه از مقدار کل آب مصرفی باید کسـر گـردد   آب اضافه شده به شن و قداربدیهی است م

  .درجه تجاوز نماید 38م ساخت نباید از گیرد در هنگا جهت ساخت بتن مورد استفاده قرار می

 :باشد باید اقدامات احتیاطی زیر صورت گیرد که درجه حرارت هوا باال صورتی در

 متوقف کردن بتن ریزي در گرمترین ساعات روز -الف

 حفاظت دانه هاي سنگی انباشته شده از تابش آفتاب  -ب

 پوشاندن بتن در حین حمل از تابش آفتاب  -ج

 بعد از بتن ریزي  مرطوب کردن سطوح خارجی قالبها قبل و و آبپاشی -د

 .انجام عملیات بتن ریزي در کوتاهترین مدت پس از اختالط -هـ

پارچه هاي ضخیم ، گونی ، روز بوسیله حصیر  7 گرفتن بمدت حداقل کلیه کارهاي بتنی باید پس از ریختن و

 .با آبپاشی همواره مرطوب نگاه داشته شود ظت شده وتابش آفتاب محاف آن در مقابل باد و نظایر یا ماسه و

د میـرو  مواد شیمیائی که در سـاختن بکـار   آب و، مصالح سنگی ، مقادیر ونسبتهاي مربوط به سیمان   -3-12

مشخصـات فنـی   ، باید آنچنان تعیین گردد که بتن تهیه شده مطابق کلیه مشخصات مندرج در نقشـه هـا   

کلی برمبناي آزمایشات قبلی خواهد بود وچنانچه نسـبتهاي مخلـوط بـتن در    تعیین این مقادیر بطور .باشد

یا بوسیله آزمایشگاه تعیین نگردیده باشـد میتـوان از ارقـام منـدرج در      یا مشخصات ذکر شده و نقشه ها و

رطوبـت نسـبی   (قدار ماسه داده شـده درجـدول فـوق بـراي ماسـه خشـک      م.استفاده نمود 4جدول شماره 

بسـته بـه   (درصـد  20وچنانچه ماسه مرطوب مورد استفاده قرارگیـرد بایـد مقـدار آن تـا    میباشد )درصد2تا

 .اضافه گردد)ماسه یرطوبت نسب

 نـوع   یا دستور کارها مشخص نشده باشد باید نکات زیـر را در انتخـاب   مشخصات و چنانچه نوع بتن در نقشه و

  : بتن رعایت نمود

  .رود بکار می )بتن نظافتی  (سطح صاف  تهیه فقط براي پرکردن و   B-75بتن نوع  -الف

 .باشد B-200 ح نباید ضعیف تر از نوع لبتن مس -ب
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قسـمتهاي مشـابه    تیر ستون دال و، که داراي تکیه گاه سراسري نیستند مانند تیرهاي اصلی  بتن قطعاتی -ج

  .باشد  B-250نباید ضعیف تر از نوع 

  )4جدول شماره (

  وآب براي تهیه یک متر مکعب بتن آمادهمیزان اختالط شن وماسه وسیمان 
 

  مارك بتن  ردیف

 28مقاومت 

روزه بر 

حسب 

  کیلوگرم

  مقدار سیمان

مقدار آب مصرفی بر حسب 

  لیتر

مقدار ماسه 

بر حسب متر 

  مکعب

مقدار شن بر حسب 

  متر مکعب

براي مرطوب کردن   براي ساختن

  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            

  آزمایش قبلی با      
 

  

بــــراي تهیـه    باشـد و  مکعب بتن مجـــاز نمی متر کیلـــوگرم در 500 مصرف سیمــان بیش از :یادآوري

 آزمایشـگاه قبـل از   ، تعیین طرح و کنترل کامـل بـتن در   تعیین نسبتهاي اختالط B600 , B500 , B400 بتن

  . مصرف اجباري است 
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 چنانچه مواد متشکله بتن خشـک مرطـوب و  .کند از حد مجاز تجاوزنباید بتن  نسبت آب به سیمان در -13-3

حال روانـی بـتن را بـا آزمـایش مخصـوص       هر در ر خواهد کرد وــیا خیس باشد میزان آب مورد نیاز تغیی

SLUMP TEST    ات صـنعتی ایـران تعیـین    قـ تحقی موسسـه اسـتاندارد و   492طبق استاندارد شـماره  

  . نمایند  می

  .تجاوز کند  55/0 نسبت وزنی آب به سیمان نباید از  EXPOSED CONC  .ایانبراي بتن وبتن نم

مایشـگاهی کـه   زدر آ نیـاز نمونـه بـرداري و    قبل از ریختن بتن باید از بتن تهیه شده بـه تعـداد مـورد    -14-3

 .دنظر جنبه هاي مختلف مورد آزمایش قرار گیـر  رسیده است از نماینده کارفرماتائید ه صالحیت آن قبال ب

صـورت  ایران تحقیقات صنعتی  ت باید طبق استاندارهاي موسسه استاندارد واانجام آزمایش نمونه برداري و

 .گیرد

سـانتیمتر  5کف کلیه نقاط گودبرداري جهت پیهاي بتن آرمه با یک قشر بتن الغر که ضـخامت آن از   – 15-3

ـ  مواردي در، سطح صافی آماده گردد  کمتر نباشد پوشیده و تن الغـر وگـودبرداري برابـر باشـد     که عرض ب

 .باشد  قالب بندي نمیه هاي رسی نیازي ب بخصوص در زمین

برداشـتن قالـب فواصـل     قالب بندي اجتناب ناپذیر باشد الزم است به مجرد نماینده کارفرماچنانچه طبق نظر 

 .دیواره گودبرداري با بتن الغر پرشود قالب بندي تا

ـ    وکه در جد بین حدوديماسه  تغییر میزان شن و – 16-3 منظـور بدسـت آوردن   ه ل تعیـین گردیـده اسـت ب

تغییـر میـزان آب مربـوط بـه      محل معـدن و  حسب نوع و ماسه بر بهترین ترکیب دانه اي مجموعه شن و

هاي حـداقل مـورد    حال مقاومت هر در شود، مشخص می نماینده کارفرماهاي مختلف توسط  ترکیب بتن

غیاب نامبرده به مسـئولیت خـود    در و نماینده کارفرمار موظف است با نظارت پیمانکا نظر باید بدست آید،

بتن مصرفی تهیه شود براي آزمایش به آزمایشـگاه   که ضمن کار از تراز سطح صاف و دقت و هائی با نهنمو

 هزینـه خـود  ه ب تهیه و گیرد از هر مرحله کار بتواند تحت آزمایش قرار روز28و7اي ه تاریخ که در بنحوي

  .تحویل دهد  نماینده کارفرمانتیجه آزمایش را به  به آزمایشگاه فرستاده و

بتن آرمه  بتن و .آماده داشته باشد هاي چدنی به تعداد کافی در کارگاه حاضر و براي اینکار پیمانکار باید قالب
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 .ه شود گرماي زیاد با گونی مرطوب پوشاند صورت خشکی و در مرطوب نگاهداشته شده و روز15باید تا 

نماینـده  آزمایش مقاومت در آزمایشـگاهی کـه توسـط     و روي مکعب ها ثبت خواهد شد گیري در نهتاریخ نمو

 مقـادیر مـذکور در   چنانچه نتیجه حاصل از این آزمایش کمتـر از  .شد بعمل خواهد آمد هداتعیین خو کارفرما

مطابق با مقررات ملی به هزینه پیمانکار آزمایش را  قسمتهاي مربوط به مورد نماینده کارفرماجدول فوق باشد 

   .ساختمانی ایران اعمال و بررسی می گردد 

زینـه خـود قسـمت مـورد آزمـایش را      ه بخش نباشد پیمانکار بایستی به رضایت بررسی هاچنانچه نتیجه این 

  .بسازد مجدداً خراب نموده و

و قالـب   ادـــ اید تـا ابع ــرا دعوت نم رمانماینده کارفقسمت پیمانکار مکلف است  پیش از اجراي بتن ریزي هر

 طـرف پیمانکـار تهیـه و    منظور از بدینکه دفتر بتن ریزي را  گذاري هاي را با نقشه ها تطبیق نماید و آرماتور

 درجـه حـرارت و   تـاریخ آن ، ، محل بـتن ریـزي    این دفتر نماید در گردیده امضاء آن تاریخ بتن ریزي قید در

نماینـده  قسمتهاي مختلف پیش بینی شده اسـت امضـا    اي تاریخ قالب برداري وهاي دیگر بر همچنین ستون

 .باشد حکم اجازه می هاي قالب برداري در ستون در هاي شروع بتن ریزي و ستون در کارفرما

توانـد   مـی  نماینـده کارفرمـا   قبـول وي نخواهـد بـود و    ریخته شود مورد نماینده کارفرمابتنی که بدون اجازه 

  پیمانکار موظف به اجراي آن میباشد پیمانکار بایـد یکدسـتگاه    دهد وبتجدید آنرا به پیمانکار  و دستور تخریب

محلی از کارگـاه   تعیین نماید در حداکثر درجه حرارت کارگاه را مینیمم که حداقل و میزان الحراره ماکزیمم و

   رنامـه مشـخص انجـام گیـرد و    اید نصب کند بتن ریزي هـا بایسـتی طبـق ب   من تعیین می نماینده کارفرماکه 

 .ه شود بتن ریزي باید بصورت الیه هاي افقی انجام شودـــیکجا ریخت و ارــحتی المکان یکب

مطـابق بـا مقـررات ملـی سـاختمانی       شـد که در نقشه ها نشان داده نشده با صورتی دررا محل مقاطع واریز 

  .ایران تعیین می گردد 

شسـت و شـو    کـامالً  خشکیده شده است را تراشیده و نی که ریخته شده ودامه بتن ریزي بایستی لبه بتاهنگام 

ومـرور   داد کـه هیچگـاه عبـور   کافی دو غاب سیمان ریخت، بتن ریزي را بایستی طـوري انجـام    داده و به مقدار

  .که تازه یا روز قبل بتن ریزي شده است انجام نگیرد مجاور قسمتهائی یا وسائط نقلیه مخصوص بتن ریزي از رو
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ها یا معایـب مهـم    خااثر کوبیدن یا بعلل دیگر در سطح بتن سور چنانچه پس از قالب برداري معلوم شد که در

سـوراخها از   قسـمتهاي خـالی و   دصورتیکه تشخیص دهد که وجو در نماینده کارفرمادیگري ایجاد شده است 

 هاي معیـوب را بدهـد و   قسمتتجدید  تواند دستور تخریب و قابل اصالح نیست می هد واک استحکام بتن می

که سطحی بوده از قشر محافظ تجاوز نکند ممکن  لیکن براي سوراخهائی.پیمانکار موظف به اجراي آن میباشد

 .واقع گردد نماینده کارفرماقبول  است با پرکردن آنها با مالت سیمان خالص مورد

  قبـل از بکـار رفـتن بایسـتی آنهـا را       .که کج هستند بایستی با نهایت دقت راست شـوند  میل گردهائی -3-17

 .شود بزدایند غیره که مانع چسبندگی بتن می پوسته هاي زنگ خوردگی وگل و از چربی و

خـم   .یک میلیمتر خواهـد بـود   ها اقالً قطر این مفتول .بهم وصل گردند نرم هاي بایستی با مفتول میل گردها

هـا در محـل    شـعاع قـوس   . ص فنی انجام گـردد توسط متخص نصب میل گردها بایستی طبق نقشه و کردن و

ـ  آهن و شداها ب برابر قطر آهن 5/2در قالبها کمتر از  برابر و10انحنا نباید کمتر از   25  قطـر بـیش از  ه هاي ب

 .میلیمتر را بایستی در حرارت خم نمود

نقشـه مشـخص    رکه فاصله آنها از سـطح قالـب د   صورتی و درمنظم باشد  جاگذاري میل گردها بایستی کامالً

  .مطابق با مقررات ملی ساختمانی تعیین می گردد باشد  دهنش

ورد به ضخامت م سانتیمتر و4×4یا3×3هاي بتنی به مقطع مکعب قالب باید از ازبراي تامین فاصله میل گردها 

   بـردن تکـه هـاي    بکـار  ردایـن مـو   داده شده است اسـتفاده بشـود در   نظر که در آنها مفتول نازك اتصال قرار

  .وجه مجاز نیست یچه میله گرد به

کـه درحـین بـتن ریـزي جابجـا نشـوند تغییـر یـا          ندجاي خود جاي گرفته باش میل گردها بایستی محکم در

بایسـتی بنظـر    ياز شروع بتن ریزي یا آرماتوربنـد  قبل .باشد نماینده کارفرماتعویض آهنها باید با اجازه کتبی 

  ترتیـب نقـاط اتصـال     هـاي احتمـالی و   نظافـت جـوش   ، قطـر  ر شـکل ، نظ آنها را از برسد تا نماینده کارفرما

  .دهد بررسی قرار عیوب مورد سایر زنگ زدگی و میل گردها و

   چـه بـدون آن بایـد طـوري صـورت گیـرد کـه        بتن ریزي چه با استفاده از قالب بندي صورت گیرد و -3-18

خته شده مقادیر اخـتالف بـین انـدازه هـاي بنـاي      اي بتونی ساــقسمتی از بن یا و اندازه گیري ابعاد بنا در
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وط براینکـه سـطوح بتنـی مایـل     مشـر حقیقی با اندازه هاي مربوطه در نقشه ها از ارقام زیر بیشتر نباشـد  

نیـز اینکـه پوشـش بتنـی      روي آنها جمع نشود و آب بر ده وــداراي شیبی باشند که به آسانی زهکشی ش

یـا مشـخص شـده اسـت      روي نقشه نشان داده شده و ي که درارز مقدمیلیمتر ا  3از  روي آرماتورها بیش

  .یا کمتر نباشد بیشتر و

  درجه دقت  قسمتهاي بنا

بتنـی، قسـمتهاي    يکنده کارهاي کارهاي ظریف ، قسمت 

  و بتن پیش ریخته يتیز ، جزییات معمار
1  

  2  کارهاي بتنی عمومی

  3  بتن ریزي غیر مسلح و الیه هاي شمشه گیري

  درجه دقت  حرافنوع ان

1  2  3  

  در امتداد بودن بنا
  میلیمتر 3

  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 اي قسمتهاو یا وانحراف زا

  سطوح بنا

  میلیمتر  5

  متر 3در 

  میلیمتر  10

  متر 3در 

  میلیمتر  20

  متر 3در 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١٣٩٠آبان                                          جلد دوم پیمان                                           شركت ملي گازایران                      

٢٢٣ 
 

  

اداري  باشـند بـا یکـدیگر تالقـی کننـد رو      دقت مختلف میهائی از بنا که داراي درجه هاي  چنانچه قسمت

  . کمتر مربوطه ، مالك عمل قرار خواهد گرفت 

نیاز در بتن بکار  قالب در بتن ریزي به منظور تامین شکل قطعات بتنی وحصول اطمینان از تراکم مورد -3-19

تحمـل   محکم سـاخته شـده و   شود باید مطمئن و یا داربستی که بکار برده می و پشت بند ود قالب ور می

 .بار وارده را داشته باشد 

 قالبها باید به اندازه کافی بهم پیوسته باشـد و  .به اندازه بتن ساخته شوند  ابعاد داخلی قالبها باید طبق نقشه و

 .مانع از خروج شیره بتن شوند تا گردند ددرزهاي آن با وسائل مناسب مسدو

ـ  رهاي ناشی ازافش بتن و وزن قالب و   سـطح مقـاومی منتقـل گـردد ایـن     ه آنها باید بوسیله شمع هاي کافی ب

نحـوي انجـام شـود کـه عمـل      ه انعطاف ناپذیر باشند قالب بندي باید ب حرکت و کافی بی قدره شمع ها باید ب

یـا   و )صـنوبر  و کـاج ( قالب برداري به سهولت میسر باشد چوب قالب بتن آرمه بایـد از نـوع چـوب صـمغ دار    

  .ها مجاز استچ ه باشد مصرف چوب سفید فقط براي قالب بندي پیجنگلی مشاب

یـا   چـوب مرغـوب و   از  5/2ضخامت حـداقل  ه براي کارهاي بتنی باید قالب از تخته سالم بدون گره ب -20-3

   از مصـرف قـالبی کـه الیـاف تختـه آن تابـدار و       و شـود استفاده  مناسب دیگریا مصالح  قالبهاي فلزي صاف و

 .هاي خم شده باشد باید خودداري نمود داراي پیچ ده وپیچ خورده بو

 .بتن تماس خواهند داشت روغن کاري گردند سطوحی که با در کلیه قالبها باید بدقت تمیز شده و

داراي پشـت بنـدهائی از    و ها باید بعد از نصب آرماتور ستونها انجام شود قالب بندي کلیه سطوح ستون-3-21

مهره بهم اتصال پیدا  و پشت بندها باید بوسیله میله مهار .سانتیمتر باشد 80ثرچهار تراش به فواصل حداک

اخی بـه  ربایـد پـاي هـر سـتون سـو      تـر اسـت و  ممیلی 30هـا   حداقل ضخامت تختـه قالـب سـتون    .کنند

 ایـن دریچـه در   . خاشاك تعبیـه گـردد   کردن کف آن از چوب و تمیز سانتیمتر براي شستن و10×10ابعاد

ها نیز سوراخی پـیش بینـی    دال صورت لزوم باید در کف تیرها و در مسدود خواهد شد وشروع بتن ریزي 

 ي ستون روي کف قـرار پا جهت در ت ستون باید تنها بوسیله تیرهاي چوبی که در چهاریشود تثبیت موقع
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 .باشد  وجه مجاز نمی یچه ریختن بتن به ابعاد ستون براي تثبیت آن به داده شده انجام گیرد و

  .کافی باشد تکیه دادن قالب بندي به ستونهاي بتن آرمه مجاز نیست ئیداراي ایستا ب بندي باید مستقل وقال

 .ها انجام شود کشیدن میخ با جز وه ب قالب برداري باید جز -3-22

طوریکه آسیبی به بتن وارد سازد مجـاز نیسـت بطـور کلـی     ه برداشتن ناگهانی قالب ب ضربه زدن به قالب و

کنند نباید قبل از اینکـه بـتن بحـد کـافی محکـم شـده باشـد         تحمل می از قالب بندي که بار تهائیمقس

شرایط محیط  نوع بتن وه برداشته شود مدت نگهداري قالب بستگی ب )وزهر 28 تاب فشاري%   70حدود (

 .دارد 

صـفر کمتـر    درجـه سـانتیگراد بـاالي    5از حداقل مدت نگهداري قالب در هواي مناسب که درجه حـرارت آن  

باشـد  275که سیمان مصرفی از نـوع   صورتی براي قسمتهاي مختلف در هاي معمولی و نباشد براي ساختمان

  :قرار زیر استه ب

 روز  3،  )قالب عمودي(دیوار وستون ، تیرها  )سطح جانبی(قالب گونه  -

 روز  8، قالب دالهاي دوطرفه  -

 روز16، تخت  لهاي قارچی ودا کف تیرهاي کوچک و قالب دالهاي یک طرفه و -

 روز21 ، دالهاي زیاد ساده تیرهاي بزرگ و قالب کف تیرهاي بزرگ و -

 روز14 ،  پایه هاي اطمینان پس از برداشتن قالب -

باید مدت نگهداري قالب را حداقل به اندازه مـدت یخبنـدان اضـافه     شودچنانچه پس از ریختن بتن یخبندان 

  .کرد

سانتیمتر مشاهده گردد ممکن است سطح قالـب را بـا یـک قشـر      5/0الفی بیش از درسطح قالب نبایستی اخت

ـ    روغن یا نفت سیاه اندود نمود گردهـا نیـز    همیلـ ه بایستی دقت شود که قشر روغن بحدي نباشد کـه بعـدها ب

  .سرایت کرده وروي آنرا چرب نماید 

را  ي آنـرا بپوشـاند روي انـدود مزبـور    چنانچه در مورد درزهاي انبساط یا نقاط مشابه گچ یا مـالت دیگـري رو  

بـا   و نماینـده کارفرمـا  نظـر   قالب برداري بـا  نهایت دقت بوسیله کاغذ یا وسیله دیگري حفظ نمود و بایستی با
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  .اجازه کتبی وي باید انجام گیرد

  

 .باشـد  یمـ مطابق با مقررات ملی ساختمانی تعداد دفعات مجاز براي بکار بردن تخته قالبها با توجه به نوع آن 

یا بوسیله آب مرطوب کنند روغن موقعی اسـتعمال   روغن چرب وسیله بتن ریزي باید بو داخل قالبها را قبل از

گذاشتن میله گردها باشـد   حال چرب کرن قالب باید قبل از هر خواهد شد که خطر یخبندان در بین باشد در

عـاري از نفـت    وغن باید بـدون رنـگ بـوده و   چنانچه چربی به میله گردها برسد باید بطور دقیق پاك شود ر و

باشد مرطوب ساختن قالب را باید بال فاصله قبل از بتن ریزي انجام داد براي برداشـتن قالـب نبایـد از چکـش     

 .پایه قالب ضربه شدید وارد آوردبه  استفاده نمود و

یش ساخته صـادق اسـت   مورد قسمتهاي بتن پ بندهاي فوق مربوط به کارهاي بتنی بوده بطور کلی در -3-23

  .ذکر گردددیگري بنحو   یالًذمگر اینکه 

عـاري از   مدت مراقبت بتن پیش ساخته باید بنحوي باشد کـه دالهـاي پـیش سـاخته بطـور سـالم و       روشها و

  .دوام کافی باشد  داراي قدرت و هرگونه ترك باقی مانده و

عرضـه   باشـد ن ریختن بـت ریخ از تا روز14 ر ازنباید زودتر از مدتی که کمتمعموالً دالهاي پیش ساخته  -3-24

این مدت چنانچه در تحت شرایط مناسب باشند دالهاي پیش ساخته بتنی پـس از ریخـتن بـتن     گردند در

و یـا سـیمان مخصوصـی در بـتن     جهت مراقبت اتخاذ گردد  یگیرند چنانچه روشهاي مخصوص خود را می

نباید زودتـر از   بتن الزم باشد دالهات جهت گرفتن پیش ساخته بکار رفته باشد مدتهاي کمتري ممکن اس

  . دستور دهد  نماینده کارفرماگذاشته شوند مگر اینکه  یخ ریختن بتن کاررروز از تا28

وي رنیز نصـب آنهـا در محـل مربوطـه نبایـد نیـ       حمل دالها و انبارکردن و، دسته بندي ، بهنگام انتقال -3-25

  . گردد  بزیادي برآن وارد آید که باعث آسی

 .مردود شناخته خواهند شد  نماینده کارفرماباشند بوسیله  دالها چنانچه داراي نقائص زیر -3-26

 .خواه نگردیده باشد و نمایان گردیده باشد لبه هاي شکسته خواه آرماتور -الف

  . شد ترکهائی که غیر از ترك موئی با  -ب 
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 .دالهائی که ترمیم شده باشد  -ج

 .یا آرماتورها از زیر سطح بتن معلوم باشند ماتورها غلط بوده واري آرذجایگ  -د

 .یا بتن دانه دانه شده باشد سطح آنها داراي سوراخهاي هوا و -هـ 

 .یا شکم دادگی داشته باشند دالها پیچ خوردگی و  -و

  .این مشخصات تطبیق نکند  بتن در مفاد بندهاي مربوط به کارهاي بتنی و بنحو دیگري با -ز

 رسـاخت دالهـا ودالهـاي دسـته بنـدي شـده د      ، از مصـالح   نماینده کارفرماپیمانکار باید جهت بازدید  -3-27

 .زمانهاي مناسب امکانات الزم را فراهم کند

مـدت   روش و ، حـد . بطور دلخواه چند واحد دال را براي آزمایش انتخاب خواهد کـرد   نماینده کارفرما -3-28

انجام پذیرد چنانچه آزمـایش نتـایج نـامطلوبی بدسـت دهـد       نماینده کارفرمارضایت  آزمایش باید با نظر و

، چنانچه دسته دوم نیز در آزمایش مردود شـناخته شـوند   . چند دال دیگر مورد آزمایش قرار خواهدگرفت 

دالهـاي جدیـد    پیمانکار باید بهزینه خـود آنهـا را بـا    کلیه واحدهاي دالهاي تحویلی مردود شناخته شده و

  .زین سازدجایگ

وجه  یچه جایگزینی آنها با واحدهاي جدید صورت گیرد به کردن واحدهاي دال و هرگونه تاخیري که براثر رد

  .مدت معین شده نخواهد کاست قبال اتمام کار در از مسئولیتهاي پیمانکار در

 :عملیات بنائی  -4

 :بنائی با آجر

صـورتی   در، خصات مطابق با استاندارد هاي ایران نمیباشدسایر مش و نظر ابعاد بردن آجرهائی که از بکار -4-1

رسـیده باشـد    نماینده کارفرمـا نمونه آن به تصویب  پیش بینی شده و نقشه ها مجاز است که استفاده از آن در

 :آجرهاي غیر استاندارد مصرفی باید شرایط زیر را دارا باشد

گاه بایـک آجـر بـه آجـر دیگـري ضـربه اي وارد آیـد        هر سخت باشد و یکپارچه و پخته و آجر باید کامالً -الف

 .صداي مشخص زنگ دارد تولید کند

  .باید داراي مقاومت فشاري مورد نظر باشد آجر -ب
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سانتیمتر مربـع   کیلوگرم بر 100 هیچ صورت مقاومت فشاري گسیختگی متوسط آجرهاي ماشینی نباید از در

ربـع کمتـر   مسانتیمتر  کیلوگرم بر 80هایی از  بتن ماشینی يیک از آجرها مت فشاري گسیختگی هیچومقا و

  .کمتر باشدمربع سانتیمتر  کیلوگرم بر 50مقاومت فشاري گسیختگی آجر فشاري نباید  باشد و

  . میزان جذب آب آجر از مقادیر تعیین شده نباید بیشتر باشد  -ج

  .جر تجاوز نمایدوزن آ%   30ب داده نشده باشد این رقم نباید از آصورتیکه میزان جذب  در

 زم است عالوه بر مشخصات فوق الذکر داراي شـکل و الیر استاندارد جهت نماسازي بکار رود غ چنانچه آجر -د

  .تصویب نموده باشد  نماینده کارفرمایا  عکس شده ونرنگی باشد که در نقشه ها م

  .بندان مقاومت کافی داشته باشد باید در مقابل یخ آجر -هـ 

درست میسر نیسـت مجـاز    هائی که بکار بردن آجر نیمه و سه قدي در قسمت، هاي چهار یک استفاده از آجر

شـود کـه تعـداد     پـذیرفتن آن نمـی   عصـورتی مـان   در هاي آجر آجر نباید ترك داشته باشد ترك. خواهد بود 

  باشـد  برآمـدگی داشـته    کل آجر مصرفی باشد آجر نبایـد انحنـا فرورفتگـی و   %  25آجرهاي ترك دار کمتر از 

مشـروط بـر آنکـه اینگونـه      ،میلیمتر موجود باشد 5برآمدگی کمتر از  که در آجر انحنا فرورفتگی و صورتی در

  مصـرف   نمـا  بجز آجرهائی که در (کل آجر مصرفی متجاوز نباشد قابل قبول خواهند بود آجر %   20آجرها از 

  . باشد رنگ که باشد قابل قبول می ره به )شود  می

نمونـه  نوسـان ابعـاد آن از میـزان ابعـاد      داشـته و را معمولی  مورد آجر در باید تمام صفات مذکورآجرهاي نما 

ي طـول  میلیتـر بـرا    ± 3و میلیمتـر بـراي عـرض      ±2میلیمتر براي ضخامت  ± 1شده نباید از  تصویب

  کـه پـس از ایـن آزمـایش      ئیآنهـا  نما باید مدت شش سـاعت در آب قرارگیرنـد و   يمتجاوز باشد تمام آجرها

 .پذیرفته خواهند شد براي مصرف آجرکاري غیر نما باشند ک دارئیا آلو ترك بردارند و

هـاي بلـوکی    صـورت  یکی ازبه یت شود پیوند کلیه دیوارها باید اآجرچینی باید اصول پیوند آجرها رع در -4-2

تشخیص  نماینده کارفرماموارد استثنائی دیگري که  آرماتورویا در( اي آجري مسلحیا صلیبی باشد براي دیواره

  هنگـــام آجرچینـــی در  . نیـــز اســـتفاده نمـــود )راســـته ، دهـــد میتـــوان از پیونـــد محلـــی روش کلـــه 

کـه تـازه    راد انجـام شـود دیوارهـائی   سانتیگدرجه   +5هاي مختلف ساختمان نباید در حرارت کمتر از  قسمت
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محل تقاطع دیوارهـا بایـد یـک     رردند دگگرم کردن در مقابل سرما محافظت  چیده شده اند باید با پوشاندن و

امتـداد قـائم    بست کامل در هررگ داشته باشد بنابراین نبایـد دیـوار چینـی گوشـه هـا در      رج در میان قفل و

یـا اتصـال    انبسـاط و  رزصورتیکه د گیرد در ورت ستون فلزي قرار میمجا متوقف شود هنگامیکه آجر کاري در

مخصوص دیگري در نقشه مشخص نشده باشد باید حداقل در هر متر ارتفاع دیوار یک قطعه اتصال کـه نمونـه   

  .داده شود در داخل مالت قرار آن در نقشه ها نشان داده شده است بستون جوشکاري شده و

ضـروري   یکدیگره یا سنگی قرار گیرد واتصال آنها ب ي در مجاورت کارهاي بتنی وآجر ايکه دیواره صورتی در

 .بست طبق نقشه ایجاد گردد حداقل یک قفل و عهر متر ارتفادر باشد باید 

در کارهاي بتنی کار گذاشته نشده باشند باید براي اتصـال ورق آهـن    چنانچه قطعات فلزي طبق نقشه ها قبالً

شـوند اسـتفاده نمـود     بتن از فشنگهاي فوالدي که با پیستوله داخل بتن کوبیده مـی میلیمتر به 100×100×6

  .باشد حداقل تعداد فشنگ براي کوبیدن ورق آهن در داخل بتن دو عدد می

پنجره هـا   و ده در نقشه ساخته شود درـشخص شماغولی وطبق ابعاد ــش کلیه دیوارها باید کامال تراز و -4-3

ار ـــــ مطابق آنچه که در نقشه مشـخص شـده ک   با فواصل یکسان از برکار شاغولی و از و رت نحو کامالًه باید ب

  .گذاشته شود

  عمـودي آن بنـد کشـی شـود بـراي       باید درزهاي افقی ود که سطوح آجر کاري اندود نگرد صورتی در – 4-4

 بوسـیله ابـزار   ، شـوند  یمالتها که بـه آسـانی کنـده مـ    و کردن درزها از گرد وغبار  بند کشی باید پس از تمیز

کـه   صورتی در .حاصل گردد طوریکه تماس کامل با آجره جابجا ساخت ب بندکشی مالت را داخل درز فشرده و

 طبـق جـدول   1:4نسـبت حجمـی    سیمان بـا  نوع مالت در نقشه مشخص نشده باشد باید مالت ماسه بادي و

 .مصرف شود  5شماره 

مـورد   درباشد کـه   رود باید داراي همان مشخصاتی بکار می مالت آبی که براي ساختن ماسه و ،سیمان -4-5

  .بتن آرمه گفته شد  فصل بتن و ماسه در آب و، سیمان 

کـه مخلـوط خمیـري     آب به مقدار کافی بنحوي سیمان و مالت ماسه سیمان مخلوطی است از ماسه و -4-6

ز بکـار بـردن   ود ااندازه مصرف ساخته شـ  سهولت قابل بکار بردن باشد مالتهاي ماسه سیمان باید بهه حاصل ب
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  .که بیش از یک ساعت از ساختن آن گذشته باشد خودداري گردد مالتهائی

مصـرف    1:  6که نوع مالت ماسه سیمان جهت بنائی داده نشده باشـد بایـد مـالت ماسـه سـیمان       صورتی در

همچنـین مقاومـت    کعـب مـالت و  نیاز براي تهیه یک متر م مقدار مصالح مورد )2-5(در جدول شماره  .گردد

  .وزن مخصوص مالت ارائه گردیده است فشاري و

 :ي زمحوطه سا -5

 :کلیات  -5-1

ور مـر یا سنگهائی که به  ست از نوع مخلوط طبیعی شن و ماسه سنگ شکسته وا مصالح قشر زیر اساس ممکن

  .زمان خرد شده اند باشد

   مقـدار کمـی نیـز ذرات سـیلیت     ماسـه بـوده و   رشـت و اي شن ریز و دهقسمت اعظم این مصالح باید از دانه 

 بستر خیابان پی محکـم و  شدن در هکوبید ازیا فیلتر بعنوان مواد چسبنده داشته باشد که پس  رس و )الي  (

 .مقاومی را تشکیل مید هد 

 :دانه بندي

ت آمـده در نقشـه   اسـه بدسـ  م یا معادن شن و زیر اساس که از بستر رودخانه و چنانچه دانه بندي مصالح قشر

  .باشد   6ج در جدول شماره رباشد باید داراي یکی از دانه بندي هاي مند شدهمشخص ن
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  6جدول شماره 

اندازه الک استاندارد 

  آمریکائی

  درصد رده شده از الک

  نوع ج  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 داراي دانه هاي شن درشتري از آنچه در نقشه و مشخصات ذکر گردیده اسـت  

ر بوسیله سرند و یا عبور دادن از داخـل سـنگ شـکن ، دانـه بنـدي      ت رشتباشد باید با جدا کردن دانه هاي د

  . مناسب را بدست آورد 

جدا کردن شنهاي درشت تر از اندازه از سطح خیابان مجاز نیست و در چنین مواردي باید مصالح پخش شـده  

  . یض گردد که با جدول دانه بندي مطابقت ندارد از سطح خیابان برچیده شده و با مصالح مناسب تعو

  7چنانچه مصالح قشر زیر اساس از معدن سنگ بدست آمده باشد باید داراي دانه بندي مطابق جـدول شـماره   

  . باشد 
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  7جدول شماره 

  درصد رد شده از الک  اندازه الک

  100  اینچ  2  ½

  40 – 80  10نمره 

  5 – 15  100نمره 

  

اید نباید از من عبور می200مصالح که از الک نمره  کلی آن قسمت از طوربه 
3
  40الک نمـره  زمقدار رد شده ا2

گیـرد داراي شـکل    باشد منحنی دانه بندي مصالح باید عالوه براینکه داخل منحنی هاي حد قـرار مـی   بیشتر

 .پبوسته بدون شکستگی نیز باشد 

 :جنس مصالح

از نوع شکسته سخت طبق آنچه کـه در فصـل مربـوط بـه     شود باید  نمی میلیمتري رد 2هائی که از الک  شن

هـاي   یا مرطوب وخشک شـدن  و گرم شدن متوالی زدن و مصالحی که براثر یخ . شدماسه گفته شده با شن و

ـ  یا سنگ باید قبالً ماسه و منابع تهیه شن و ودیا ترك بخورد نباید بکار برده ش متوالی خرد شده و تصـویب  ه ب

  .ناظر رسیده باشد

 :  اجراروش 

بـدون   ست بطور یکنواخـت و آماده گردیده ا متراکم و روي قشر زیرین که کامالً مصالح قشر زیر اساس باید بر

بـا   رسـانده و )OPTIMUM(حـد   تـرین  سپس رطوبت مخلـوط را بـه مناسـب    .پخش گردد ديبلن پستی و

 )ASSHO(آشـو   180/  57 طبـق آزمـایش تـراکم شـماره     %   95 تن تـا  10وزن حداقل ه مناسب ب طکغل

  .کوبیده شود

هر بـار بـه انـدازه     موازي با آن ادامه یابد و طرف محور خیابان وه ب لبه خیابان شروع شده و غلطک زنی باید از

از قسـت کـم ارتفـاع    ها وشیب ها عمـل تـراکم بایـد     در پیچ. نصف عرض غلطک روي قسمت قبل را بپوشاند 

تراکم الزم ادامه یابـد   حصول ست پیش برود غلطک زدن باید تاابیشتر طرف قسمتی که ارتفاع آن ه ب شروع و
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باید در صورتیکه رطوبـت از حـد الزم کمتـر اسـت بـا      چنانچه با ادامه غلطک زدن تراکم الزم را بدست نیابد  و

. آبپاشی و چنانچه بیشتر است با هوا دادن و کم کردن رطوبت و غلطک زدن مجدداٌ  تراکم الزم را بدست آورد

اسـاس   ضخامت قشر زیر. سانتیمتر باشد   15و حداکثر   10الیه ها پس از کوبیده شدن باید حداقل  ضخامت

کلیه نواقص و پستی و بلندیهائی را که در ضـمن  . نقشه ها باشد  باید پس از تراکم ، مطابق اندازه داده شده در

آبپاشی سـطح  . دن مصالح مرمت کردیا اضافه یا کم نمو شود باید بوسیله تیغه گریدرو غلطک زدن مشاهده می

از آبپاشی زیادتر از حد الزم که به بسـتر خیابـان نفـوذ نمایـد بایـد جلـوگیري       . باید به اندازه الزم انجام گیرد 

نقشـه  ترازهاي مشخص شـده در   نمود، سطح تمام شده قشر زیر اساس باید کامالٌ صاف و یکنواخت و مطابق با

  .باشد

 :کنترل سطح تمام شده 

حـداکثر اخـتالف مجـاز بـین تـراز      . متري به عمل خواهد آمـد   5ترل سطح تمام شده بوسیله شمشه هاي کن

میلیمتـر   7میلیمتر و در پروفیل عـرض   10موجود با ترازي که در نقشه مشخص شده است در پروفیل طولی 

 .می باشد 

ست باشد باید طبق نقشـه و یـا   از انواعی که در این مشخصات ذکر شده اغیر چنانچه قشر زیر اساس  :تبصره 

  . دمشخصات مورد نظر اجرا گرد

 :مصالح  -5-2

شن دانه بندي براي قشر اساس باید از نوع سنگ شکسته سخت طبق آنچه در فصل شـن و ماسـه بیـان     -الف

  .تجاوز نماید % 5ز ، و تجزیه شده و نرم آن نباید از دراگردیده بود و مقدار دانه هاي پهن ، 

  . باشد  8ي شن باید طبق جدول شماره دانه بند -ب
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  8جدول شماره 
  

اندازه الک استاندارد 

  آمریکائی

  درصد رده شده از الک

  نوع ج  نوع ب  نوع الف

  -  100  100  اینچ 2

  100   80 – 100  90 – 100  اینچ  1 ½

4
   80 – 100   60 – 80  50 – 85  اینچ  3

8
  55 – 80   45 – 65  -  اینچ 3

   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
  .باشد  40مقدار رد شده از الک نمره   2

رد نمی شوند باید از دانه هاي سخت و بادوام سنگ شکسته بـوده و بـر اثـر     10که از الک نمره  ییشن ها -ج

منابع تهیه سـنگ شکسـته بایـد    . هاي متوالی ترك نخورد  یخ زدن و گرم کردن و یا مرطوب و خشک نمودن

  .قبالً به تصویب ناظر رسیده باشد 

 :روش اجرا 

که کامالً متراکم و آماده گردیده اسـت بـه طـور یکنواخـت و بـدون      مصالح قشر اساس بر روي قشر زیر اساس 

  ذکـر گردیـده اجـرا   ً  اروش اجـرا قشـر زیـر اساسـ     پستی و بلندي پخش می گردد و به طریقـی کـه در بنـد ً   

  :به دو صورت اجرا می شود  سمی گردد، قشر اسا
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 :اجراي قشر اساس یا ماکادام  -الف

ت و با دوام تهیه شده و کامالً تمیز باشد و مقدار دانه هـاي پهـن ، دراز و   ماکادام باید از شکستن سنگهاي سخ

  .تجاوز کند % 5قابل تجزیه و نرم موجود در آن نباید از 

  .باشد  9دانه بندي ماکادام باید طبق جدول شماره 

  

  9جدول شماره 

اندازه الک استاندارد 

  آمریکائی

  درصد رده شده از الک

  نوع ب  نوع الف

  -  100  چاین 3

  100  90 – 100  اینچ  1 ½

   95 – 100   35 – 70  اینچ  2

   35 – 70   0 – 15  اینچ 1 ½ 

4
   -   0 – 5  اینچ  3

   0 – 5   -  اینچ  ½
  

براي پر کردن حفره هاي بین سنگها باید از دانه هاي ریز حاصل از شکستن سنگ که با دانه بندي منـدرج در  

  : نماید استفاده نمود  تمطابق 10 جدول شماره
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  10جدول شماره 

  درصد رد شده از الک  اندازه الک استاندارد آمریکائی

8
  100  اینچ 3

  85 – 100  4نمره 

  10 – 30  100نمره 

 

ر اسـاس کـه   روش اجرا بدین ترتیب است که قشري از ماکادام را به طور یکنواخت بر روي سطح آماده شده زی

  ک زدهطـ تـن غل  12-10رسیده باشـد پخـش نمـوده و بـا غلطـک فـوالدي بـه وزن         نماینده کارفرمابه تایید 

 .می شود تا سطح صاف و متراکمی ایجاد گردد 

سپس قشر نازکی از خرده سنگ بر روي سطح متراکم پخش و آن را خیس نموده و با غلطـک ویبـره مناسـب    

 .خل قشر اساس فرو رفته و حفره ها را پر نماید کوبیده می شود تا ذرات سنگ بدا

چنانچه ضـخامت قشـر   . این عمل باید تا حصول سطح کامالً متراکم و یکنواخت و بدون خلل و فرج ادامه یابد 

  .میلیمتر باشد اجراي کار باید در بیش از یک مرحله انجام گیرد  150اساس بیش از 

. برابر اندازه بزرگتـرین سـنگ باشـد     5/1حداقل  ومیلیمتر  150ثر ضخامت الیه ها باید تقریباً مساوي و حداک

  .هر قشر باید قبل از رختن قشر بعد توام با خرده سنگ ریز کوبیده و متراکم گردد 

چنانچه ماکادام و سنگ ریزه ها با هم ریخته و کوبیده شود باید قبالً بـه نسـبتهاي الزم کـه پـس از کوبیـدن      

ماید با هم مخلوط گردیده و آب به اندازه اي اضافه شـود کـه مخلـوط یکنـواختی بـه      حداکثر تراکم را ایجاد ن

میلیمتـر تجـاوز ننمایـد بـا غلطـک       150سپس باید آنرا در الیه هایی که پس از کوبیـده شـدن از   . دست آید 

تراکم نمود هنگام پخش کردن و غلطک زدن باید دقت کافی در کنترل رطوبـت بـه عمـل آیـد کـه      ممناسب 

آب بـه   ذاز آبپاشی بیش از حد الزم که سبب جداشدن دانه ها و نفو. وط یکنواختی خود را از دست ندهد مخل

 .قشرهاي زیر می شود باید خودداري کرد 

 .باشد ) آشو(تراکم قشر اساس نباید کمتر از صد در صد 
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 :اجراي قشر اساس با مخلوط طبیعی ) ب

ستر رودخانه تهیه و مطابق بـا نقشـه و مشخصـات باشـد و     مصالح مخلوط طبیعی جهت قشر اساس باید از ب

 .از دانه ها به وسیله سنگ شکن شکسته شده باشد % 25حداقل 

روش اجراي کار نیز مطابق آنچه در مورد قشر زیر اساس بیان شده بود می باشد با ایـن تفـاوت کـه حـداقل     

  .باید صد در صد باشد % 95تراکم به جاي 
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  انزدهم  فصل ش

  
  
  

  مرمت و تمیز کردن محوطه عملیات 
  
  

  صفحه  عنوان  
  226  مرمت و تمیز کردن محوطه عملیات   -1

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١٣٩٠آبان                                          جلد دوم پیمان                                           شركت ملي گازایران                      

٢٣٨ 
 

  مرمت و تمیز کردن محوطه عملیات 

شـرایط   46پس از اتمام عملیات اجراي پروژه ، پیمانکار موظف است عالوه بر رعایـت شـرایط منـدرج در مـاده     

  :را بعمل آورد عمومی پیمان اقدامات ذیل

بازسازي اساسی کانالهاي آب کشاورزي و مسیل ها در محل تقاطع با مسیر خط لوله به نحـوي کـه امکـان     – 1

میسر بـوده کـه آب در محـل تقـاطع     جاري بودن آب کشاورزي و آب حاصل از بارندگی در محلهاي مذکور 

  .و آب ساکن نباشدراکد بماند 

تقاطع مسیر خط لوله با جاده هاي مزبور و عبور لولـه از زیـر جـاده هـاي      ترمیم راه هاي روستایی در محل – 2

  .مذکور 

  افـراد حقیقـی و حقـوقی    ) عرصـه و اعیـان  (بازسازي و به حالت اولیه در آردن قسمتهایی از زمینها ، امـوال   -3

  .در طرفین مسیر که توسط ماشین آالت پیمانکار در زمان اجراء تخریب شده و یا صدمه دیده است

طـرفین گـرده   در درصـد جـاده    5/1مرمت گرده ماهی روي لوله، تسطیح و رگالژ و بازسازي شـیب عرضـی    -4

  ماهی، ایجاد کانیو در منتهی الیه طرفین مسیر جهت هدایت آبهاي سطحی حاصل از بازندگی بـه نقـاط در   

  .خط القعر طرفین مسیر

ات مربوطه از سراسر مسیر خطوط لوله و حمل آنهـا  جمع آوري لوله هاي باقی مانده و سایر اجناس و ضایع – 5

  .به کارگاه 

ارائه نقشه و اخذ تائیدیه کارفرما و اجراي دیوار حائل بتنی یا سنگی با ابعاد مناسب در محـل تقـاطع مسـیر     -6

خط لوله با آبراهه هاي فصلی که در اثر ایجاد ترانشه در مسیر حادث شـده و در اثـر شـیب تنـد آن و طـی      

راي عملیات پیمان باعث شستشوي سطح عرضی حریم اختصاصی شـده باشـد و در اسـناد پیمـان     مدت اج

  .دیوار حائل براي چنین مواردي پیش بینی نشده باشد

پس از تحویل موقت ، برچیدن کارگاه و بازسازي محل کارگاه و همچنین انتقال تجهیزات و ماشـین آالت   -7

  .زه از کارفرما یا نماینده او بالمانع خواهد بودپیمانکار به خارج از کارگاه با کسب اجا
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چنانچه در مدت نگهداري پروژه خاك روي خط لوله شسته شود پیمانکار موظف است نسـبت بـه تـرمیم آن     -8

  .اقدام نماید
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  فصل هفدهم 
  

  بهداشت ایمنی و محیط زیست
  

  صفحه  عنوان  
  230  مقدمه  
  231  اهداف  -1
  231  کاربرددامنه   -2
  232  تعاریف  -3
  232  وظایف و مسئولیت ها  -4
  232  پیمانکاران شرکت ملی گازایران HSEآشنایی با الزامات  -4-1  
  233  اهم وظایف -4-2  
  234  خط مشی، مدیریت و کنترل -4-3  
  235  تخصیص منابع / زیر ساخت ها -4-3-1  
  235  پیمانکاران فرعی -4-3-2  
  235  ارتباطات  -4-3-3  
  237  مدیریت زمان -4-3-4  
  237  مدیریت تغییر -4-3-5  
  237  مدیریت ریسک -4-3-6  
  HSE 237فرهنگ سازي  -4-3-7  
  238  بازنگري مدیریت -4-3-8  
  239  جبران خسارت -4-3-9  
  239  عدم رعایت مفاد دستورالعمل  -4-3-10  
  HSE 239ساختارسرپرستی   -5
  241  کارگیري افراد  در جذب و به HSEالزامات   -6
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  242  و نقش مدیریت و عوامل پیمانکار HSEشرح وظایف   -7
  242  مدیریت پیمانکاري/ مدیر عامل - 7-1  
  243  پیمانکار HSEمسئول  - 7-2  
  244  کارکنان پیمانکار - 7-3  
  245  رده هاي شغلی HSEآموزش   -8
  HSE 246راهکارها و راهبردي نمودن   -9
  MSDS  247اطالعات ایمنی مواد  برگه هاي - 9-1  
  HSE 247ممیزي و بازرسی  - 9-2  
  248  طرح مدیریت واکنش در شرایط اضطراري - 9-3  
  249  مجوزهاي کار HSEمالحظات  - 9-4  
  HSE 250گزارش دهی، بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث  - 9-5  
  251  مدیریت بهداشت -9-6  
  254  مدیریت ایمنی و آتش نشانی - 9-7  
  257  مدیریت محیط زیست  - 9-8  

  259  قطع همکاري و پایان پیمان  -10
  261  نابعم  
  262  پیوست ها  
 HSEو تخصــص هــاي مــرتبط بــراي  HSEجــدول تعــداد نفــرات ) یــک  

  )صفحه 11( پیمانکاران
263  

  273  )صفحه 2(پیمانکاران HSEچک لیست ارزیابی عملکرد ) دو  
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  : مقدمه 

  الیــت هـــاي شــرکت ملــی گـــاز ایــران بــه بخـــش غیردولتــی کــه مطـــابق        عواگــذاري بســیاري از ف  

ــی اصــل   ــاي کل ــم      44سیاســت ه ــام معظ ــوي مق ــی از س ــران ابالغ ــالمی ای ــوري اس ــانون اساســی جمه ق

شـرکت ملـی گـاز را بــر آن داشـت تـا چگــونگی       HSEمـی بایسـت انجـام گیــرد،    ) العــالی ظلـه  مـد (رهبـري  

ــ     ــت، ایمن ــایل بهداش ــه مس ــبت ب ــود را نس ــارت خ ــداري از   نظ ــراي پاس ــاران ب ــت پیمانک ــیط زیس ی و مح

ــوده و       ــتند نم ــی، مس ــش خصوص ــوي بخ ــت از س ــیط زیس ــات و مح ــزات و تأسیس ــا، تجهی ــالمت نیروه س

پیمانکاران ملزم شوند تا درکنـار فعالیـت هـاي خـود مسـایل مربـوط بـه بهداشـت، ایمنـی و محـیط زیسـت            

 HSEاز دیـدگاه هـا و پیشـنهادات همکـاران      لـذا بـا بهـره گیـري    . را در صدر اولویت هاي خـود قـرار دهنـد   

ــف و       ــاي مختل ــدیریت ه ــرم م ــدگان محت ــا نماین ــدد ب ــات متع ــی جلس ــی و ط ــاي فرع ــرکت ه ــه ش از کلی

ــیش رو      ــتورالعمل پ ــانی دس ــور تخصصــی بازرگ ــاران ام ــا همک ــگ ب ــري تنگاتن ــاري و همفک ــین همک همچن

  . تهیه و تنظیم گردید

ــد    ــه نماین ــایی ک ــت از آن ج ــادآوري اس ــه ی ــن    الزم ب ــود، در ای ــایف خ ــرح وظ ــر ش ــالوه ب ــا ع ه کارفرم

ــابین   ــط مباحــث و تعــامالت م ــ HSEدســتورالعمل راب ــذا در  پیمانکــار نیــز مــی HSE ا وکارفرم باشــد، ل

، نماینـده کارفرمـا موظـف اسـت     ...پیمانکـار و   HSEهمچـون تاییـد نفـر     HSEکلیه مسـایل مربـوط بـه    

بنـابراین  . خـل و تصـرف بـه پیمانکـار منتقـل نمایـد      کارفرمـا را اخـذ نمـوده و آن را بـدون د     HSEنظرات 

ــا  ــداوم ب ــوارد   HSEتعامــل م ــه در م ــا، قبــل از مداخل ــا   HSEکارفرم ــده کارفرم پیمانکــار از ســوي نماین

  . الزامی است

ــه  : نکتــه ــوط ب ــراي مســایل مرب ــد ب ــه اي  HSEکارفرمــا مــی توان ــده (،  نماینــده جداگان ــر نماین ــالوه ب ع

ــا ــ ) کارفرم ــار معرف ــه پیمانک ــدب ــه   . ی نمای ــوط ب ــایف مرب ــه وظ ــورت کلی ــن ص ــن   HSEدر ای ــه در ای ک

ــده      ــط نماین ــت، توس ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــده کارفرم ــده نماین ــر عه ــتورالعمل ب ــام  HSEدس ــا انج   کارفرم

  .می گیرد
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 اهداف-1

  :هدف از تهیه این دستورالعمل عبارتست از

 .حیط هاي قراردادي رعایت گرددکه باید توسط پیمانکار براي کار در م  HSEتعریف حداقل الزامات  •

 پیمانکاران HSEتعیین و توسعه یک استراتژي براي مدیریت  •

 هاي پیمانکاري زیست در فعالیت  توجه همزمان به موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط •

در فعالیت هاي پیمانکاري، پروژه هاي اجرایی به منظور بهبـود مسـتمر عملکـرد     HSEتشریح مدیریت  •

HSE هاي محوله عالیت در تمام ف. 

 دامنه کاربرد-2

هـاي   دامنه کاربرد این دستورالعمل، در شرکت ملی گاز ایران و شرکت هاي تابعه می باشد که داراي فعالیت

کارفرمـا،   HSEانجام خدمات، ساختارسـازمانی  / پیمانکاري بوده و با توجه به ماهیت و ریسک پذیري پروژه

  .فاده می باشدقابل است) 1(با عنایت به پیوست یک 

ها و مستنداتی است کـه   هاي حفاظت و بهداشت کار، دستورالعمل نامه این دستورالعمل مکمل آیین:  1تذکر

صـالح در کشـور تـدوین گردیـده و پیمانکـار       زیست توسط مراجـع ذي  در خصوص بهداشت، ایمنی و محیط

  .رآوردموظف است، عالوه بر این دستورالعمل، تمامی آنها را به مورد اجرا د

دستورالعمل ها، روش هاي اجرایی، (مربوط به خود را  HSEمناقصه گزار، مقررات و مستندات :  2تذکر

در تمام زمینه هاي بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی که در پیمان مربوطه کاربرد ...) راهنماها، فرم ها و

. می دهد تیار پیمانکار قراردر اخ (CD)دارد، ضمیمه اسناد مناقصه نموده و یا به صورت لوح فشرده 

  .پیمانکار با امضاء و عودت اسناد مناقصه ، التزام خود را به رعایت آنها اعالم می نماید
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  تعاریف-3

مدیریت ها و کلیه زیر مجموعه هاي شرکت ملی گاز / طرح ها/ مناطق/ هر یک از شرکت ها :کارفرما •

ز فعالیت هاي خود را جهت انجام به غیر واگذار ایران موضوع این دستورالعمل که تمام یا قسمتی ا

 .نمایند

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا دولتی خارج از مجموعه وزارت نفت که از طرف  :پیمانکار •

مدیریت ها و کلیه زیر مجموعه هاي شرکت ملی گاز ایران به منظور / طرح ها/ مناطق/ شرکت ها

در این دستورالعمل منظور از . شوند ورالعمل به کار گرفته میانجام برخی فعالیت هاي موضوع این دست

 .پیمانکار، پیمانکار اصلی است مگر آن که به پیمانکار فرعی اشاره شده باشد

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا دولتی خارج از مجموعه وزارت نفت که از : پیمانکار فرعی •

یت هاي موضوع این دستورالعمل به کار گرفته طرف پیمانکار اصلی به منظور انجام برخی فعال

 .شوند می

/ شخصی است اعم از حقیقی یا حقوقی که به منظور نظارت بر حسن اجراي عملیات: نماینده کارفرما •

خدمات موضوع پیمان از طرف کارفرما تعیین و معرفی می گردد و مسئولیت نظارت مسایل مربوط به 

HSE  بر اساس نظرات (پیمانکار راHSE  به عهده دارد) کارفرما. 

  وظایف و مسئولیت ها -4

 پیمانکاران شرکت ملی گاز ایران HSEآشنایی با الزامات  -4-1

 :پیمانکار باید ضمن مطالعه کامل این دستورالعمل

آشنایی و شناخت الزم نسبت به محل اجراي پروژه و فعالیت هاي مرتبط بـا تعهـدات خـود را داشـته      •

 .باشد

وط به خود، کارفرما و سایر پیمانکـارانی کـه در محـدوده عملیـاتی مجـاور و همچنـین       از عملیات مرب •

 .خطراتی که ممکن است در حین انجام کار و یا خدماتی که با آنها روبرو شود، آگاه گردد
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طبق الزامات و شرایط پیمان تابع نظرات کارفرما بوده و ضمن همکاري کامل چنانچه در محل خطراتـی   •

 .پیمانکار باید متناسباً شیوه ي عملیات خود راً تغییر دهد مشاهده گردد

اطالعات الزم در مورد دستگاه ها و مواد مورد نیاز و خطرات مربوط به عملیات موضوع قرارداد را از قبـل   •

 .کسب نماید

نقطه نظرات، پیشنهادات و دستورات بهداشت، ایمنی و محیط زیست کارفرما را در طول اجـراي پیمـان    •

منتقل نمـوده و بـر   ) در صورت وجود(ظر قرار داده و رعایت کامل آنها را عیناً به پیمانکار فرعی خود مد ن

 .رعایت کامل آنها توسط پیمانکاران فرعی نظارت نمایند

 HSEتوسط نماینده کارفرمـا،  (پیمانکاران  HSEبازرسی ها و ممیزي هاي انجام شده در مورد عملکرد  •

مـورد ارزیـابی   ) پیمانکـاران  HSEچک لیست ارزیابی عملکرد ) (2(شماره دو و مطابق پیوست ) کارفرما

 .قرار گرفته تا در همکاري هاي بعدي مورد توجه قرار گیرد

و اجراي این دسـتورالعمل   HSEلیست حداقل اقالم و فعالیت هاي مورد نیاز جهت رعایت تعهدات :  1تذکر 

 .اسناد مناقصه قرار می گیرداستعالم بها تعیین و ضمیمۀ / در هنگام مناقصه

در صورتی که پیمانکار به هر نحوي از انجـام اقـدامات و فعالیـت هـاي الزم جهـت رعایـت مقـررات        : 2تذکر 

HSE      همچون فراهم نمودن تجهیزات حفاظت فردي، ابزار آالت و تجهیزات مـورد نیـاز جهـت ایمـن

ـ      امین و انجـام مـوارد مـذکور اقـدام و     نمودن محیط کار کوتاهی نماید، کارفرما می تواند نسـبت بـه ت

هزینـۀ باالسـري از صـورت وضـعیت     %) 25(هزینه هاي تمام شده را به همـراه بیسـت و پـنج درصـد     

  .پیمانکار کسر نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت

 اهم  وظایف -4-2

کار موارد ذیـل را پـیش بینـی، تهیـه و      پیمانکار باید در طول اجراي پروژه و در صورت لزوم قبل از شروع به

  :رعایت نموده و نسبت به آموزش آن ها به پرسنل خود و پیمانکاران فرعی و ارتقاء آگاهی آنان اقدام نماید
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مطـابق فهرسـت    HSEنشانی، وسایل حفاظـت فـردي و سـایر ملزومـات      تدارك تجهیزات ایمنی و آتش •

 فرمامنظم به قرارداد و مورد تایید نماینده کار

 محیطی و اقدامات پیشگیرانه و اصالحی شناسایی و ارزیابی خطرات بهداشتی، ایمنی و زیست •

 HSEشناسایی و فراهم سازي مقدمات الزم براي مشارکت همه جانبه  نیروي کار در فعالیت هاي  •

 تأمین شرایط ایمن کار و تدارك سیستم مجوزهاي کاري •

 (NEAR MISS)گزارش حوادث و شبه حوادث  •

 HSEهاي اضطراري  تورالعملدس •

 اجراي طرح هاي مدیریت بهداشتی •

 اجراي طرح هاي مدیریت ایمنی •

 اجراي طرح هاي مدیریت زیست محیطی •

 همکاري کامل با بازرسین معتمد سازمان حفاظت محیط زیست •

 منجمله بازرسین وزارت کار و وزارت بهداشت HSEهمکاري کامل با بازرسین دولتی مرتبط با  •

ل مفاد گزارش ارزیابی زیست محیطی و گزارشات بازرسین معتمد سازمان حفاظـت محـیط   رعایت کام •

 زیست

روزانه، هفتگی، ماهانه، سه ماهه و یـا سـایر تواترهـایی    (مستمر دوره اي  HSEارائه گزارشات عملکرد  •

 ).که نماینده کارفرما اعالم نماید

 .سایر مواردي که در این دستورالعمل ذکر شده است •

  مشی، مدیریت و کنترل  خط -4-3

  کارفرمـا   HSEپیمانکار موظف است از خط مشی، قوانین، مقررات، اسـتانداردها و دسـتورالعمل هـاي     •

کارفرمـا   HSEمقتضی که مغایر با خط مشی   HSEمشی  به طور کامل پیروي نموده و الزامات و خط

  حاصـل کنـد و آن را بـه صـورت    نباشد را تهیه نماید و از لحاظ شدن الزامات مندرج پیمان اطمینـان  

 . خود، مورد بازنگري قراردهد HSEدوره اي براساس سیستم مدیریتی 
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کارفرمـا،   HSEصورتی که کارفرما موافقت داشته باشد پیمانکاران می توانند با امضاء خـط مشـی    در •

ـ       . خود را نسبت به اجراي مفاد آن متعهد نمایند   ه در این صـورت نیـازي بـه تهیـه خـط مشـی جداگان

 .نمی باشد

 تخصیص منابع/ زیرساخت ها -4-3-1

پیمانکار حسب موضوع پیمان، موظف است تأسیسات و دستگاه هـایی را تـامین کنـد کـه طراحـی و       §

همچنـین بایـد بـا ارائـه     . ساخت آنها بدون اشکال باشد و به طرز مناسب تعمیـر و نگهـداري شـوند   

پروژه و حین کار به صورت دوره اي و یـا حسـب   در ابتداي(هاي کافی  تاییدیه هاي الزم ویا آزمایش

  اطمینان حاصل نماید که عملکرد آنها به طور ایمن بوده و هیچ گونه خطـري، افـراد، امـوال و    ) نیـاز

 .کند زیست را تهدید نمی  یا محیط

 پیمانکاران فرعی -4-3-2

وب شده و کلیـه ضـوابط   عملکرد و پرسنل پیمانکاران فرعی به منزله عملکرد و پرسنل پیمانکار محس §

این دستورالعمل براي آنها نیز جاري بوده و لذا در این خصوص پیمانکار مسـئول پاسـخگویی در مـورد    

 .تمامی پیمانکاران فرعی خود است HSEعملکردهاي 

 ارتباطات -4-3-3

شـت،  هـاي بهدا  پیمانکار، تعامل پیمانکار و کارفرمـا در زمینـه   HSEهاي  براي موثر واقع شدن برنامه §

از آنجا که ممکن است در مراحل قبل از ارائه پیشنهاد شرایط خاص . زیست ضروري است ایمنی و محیط

زیست، به خوبی شناسایی و در رابطه با آنها بحث نشـده باشـد، لـذا بـه منظـور       بهداشت، ایمنی و محیط

یـین قـوانین،   ، تب HSE، ضرورت ارتباطات، حسب موضوع، در قالب جلسات  HSEاجراي کامل و مؤثر 

همـاهنگی  . دستورالعمل ها، طبق دسته بندي با عناوین ذیل به منظور پیشرفت کار ضروري است تدوین

در این خصوص به عهده پیمانکار می باشد و پیمانکار موظف است مراتـب را کتبـاً بـه نماینـده کارفرمـا      

 :اعالم نماید
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جلسـات ارزیـابی ریسـک     ریسکجلسات ارزیابی /  TOOL BOX MEETINGS/ جلسات آغاز کار  -

حسـب  (ویـا هـر زمـان    ) فعالیـت / هم زمان با تجهیز محـل کـار  (باید توسط پیمانکار قبل از آغاز به کار 

جلسات کنترل نتایج ارزیابی ریسک پس از شروع عملیات اجرایـی و همچنـین در   . برگزار گردد) ضرورت

این جلسات به منظور بازنگري در سیسـتم  . د، برقرار شو)ماه یک بار 3حداکثر (هر زمان که ضرورت دارد 

، از سـوابق و از شـرح   HSEپروژه، شناسایی ریسـک هـاي جدیـد     HSEمدیریت و کنترل ریسک هاي 

 .شود برنامه هاي سه ماهه آتی و تعیین راه کارهاي کنترلی این خطرات، تشکیل می

الزم اسـت  ) ماهانـه / هفتگی/ زانهرو(پیمانکار و نماینده کارفرما  HSEبازرسین / جلسات دوره اي مسئول -

اي برگزار شده و نتـایج ایـن جلسـات بـه      پیمانکار و نماینده کارفرما به طور دوره HSEجلسات بازرسین 

پیمانکار بر اساس چـک   HSEبدیهی است بازرسی . صورت جامع و مکتوب به نماینده کارفرما ارائه شود

  یـه و بـه تاییـد نماینـده کارفرمـا رسـیده انجـام        پیمانکـار ته  HSEلیست هاي مدون که فبالً از سـوي  

گیـرد   موارد حائز اهمیت که به صورت معمول در این جلسات مـورد بحـث و بررسـی قـرار مـی     . می شود

 :عبارتست از

 گزارش حوادث  ×

 فعالیت هاي در دست انجام در سایت ×

 .ریزي شده جاري انجام شده قبلی و برنامه HSEآموزش هاي  ×

 ایج حاصلهو نت HSEممیزي هاي  ×

 مباحث عمومی ×

 دهی و تجزیه و تحلیل حوادث و شبه حوادث جلسات گزارش -

o          براي مواردي که در این دستورالعمل به آن اشـاره نشـده اسـت بنـا بـه تشـخیص و صـالحدید نماینـده

 .کارفرما، توسط پیمانکار، جلسات مربوطه تشکیل می گردد
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 مدیریت زمان -4-3-4

و نتیجتاً موجـب   HSEدر انجام پروژه نباید منجر به عدم رعایت الزامات محدودیت هاي زمانی و تسریع  •

 . اثرات نامطلوب بر عملکرد آن در کلیه مراحل پیمان گردد

 مدیریت تغییر -4-3-5

 HSEتحت تأثیر قرار مـی گیـرد مـی بایسـت تـدابیر جدیـد        HSEبا تغییر شرایط پیمان که مسائل  •

 . اینده کارفرما توسط پیمانکار اعمال شودمتناسب با تغییرات و پس از تأیید نم

بایـد بـه   ) هـا  منجمله نیروي انسانی، تجهیـزات، فراینـدها و رویـه   (هرگونه تغییر در شرایط اجرایی کار  •

 .اطالع و تایید نماینده کارفرما برسد

 .راهم نمایدمدیریت پیمانکار باید منابع الزم را درچارچوب پیمان براي مواجهه با هر نوع تغییر، به موقع ف •

 مدیریت ریسک -4-3-6

  بینـی اقـدامات کنترلـی و پیشـگیرانه      پیمانکار باید براي شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک هـا و پـیش   •

 .روش هاي شناخته شده و استاندارد داشته باشد

و  پیمانکار باید براي انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه، منـابع و امکانـات مـورد نیـاز را فـراهم نمایـد       •

 .آموزش هاي مرتبط را براي کلیه کارکنان خود و پیمانکاران فرعی فراهم نماید

حسـب نـوع کـار، محـدوده کـار،      (اي  هاي مدیریت ریسک خود را بـه صـورت دوره   پیمانکار باید برنامه •

مورد بازنگري قرار دهد و آخرین ویرایش آن را ) تغییرات و همچنین حسب درخواست نماینده کارفرما

 .یار نماینده کارفرما قرار دهددر اخت

 HSEسازي  فرهنگ -4-3-7

  ایـن  . در محـیط کـار  تـالش کنـد     HSEهاي مختلف براي ارتقـاء فرهنـگ    پیمانکار باید با انجام برنامه •

، حفـظ و ارتقـاي سـالمت    HSEتواند تاکید بر انجام کار بـدون حادثـه، توسـعه شـعارهاي      برنامه ها می

زیسـت، شناسـایی مخـاطرات، برنامـه هـاي انگیزشـی و        ی و تخریب محیطکارکنان و جلوگیري از آلودگ

 . برخوردهاي انضباطی باشند
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توسط کارکنان پیمانکار، برخوردهاي انضباطی زیر به ترتیب عمـل   HSEدر صورت عدم رعایت مقررات  •

 :خواهد شد

 HSEمقـررات   اخطار شفاهی به پیمانکار و حسب مورد درخواست اخذ تعهد از فرد خاطی براي رعایـت  -

 به منظور عدم تکرار آن و موارد مشابه

درخواسـت  ) به تشـخیص نماینـده کارفرمـا   (اخطار کتبی به پیمانکار و در صورت مقصر بودن فرد خاطی  -

 داخـل   بـه   خـاطی  بدیهی است در صورت لـزوم کارفرمـا ازورود فـرد   ( جایگزین و یا جابجایی فرد خاطی

 ).ري خواهد نمودمحوطه کارگاه یا محل عملیات جلوگی 

  .اخذ هزینه ها متناسب با تخلف کارکنان خاطی و لحاظ آن به حساب بدهی پیمانکار -

 بازنگري مدیریت -4-3-8

ایـن بـازنگري   .خود را مورد بازبینی و ممیزي قـرار دهـد   HSEپیمانکار باید به صورت مستمر عملکرد  •

در مواردي نظیر وقـوع  (اي  رت غیردورهو هم به صو) در فواصل زمانی معین(اي  باید هم به صورت دوره

 .انجام شود) حوادث و ایجاد تغییرات در فرایند انجام کار و یا درخواست نماینده کارفرما

 .اي خود را به کارفرما گزارش دهد هاي دوره پیمانکار باید نتایج بازنگري •

. بازرسی و ممیزي قرار دهداي و یا اتفاقی، عملکرد پیمانکار را مورد  کارفرما حق دارد به صورت دوره •

انجام یا عدم انجام به موقع بازرسـی  . البته بدون اینکه به تعهد پیمانکار در این زمینه خللی وارد شود

 .و ممیزي هاي مذکور توسط کارفرما رافع تعهدات پیمانکار در این خصوص نمی باشد

ا در هنگام عدول از حد قابل قبول، کارفرما می تواند در هر زمان  بر عملکرد پیمانکار نظارت نموده ت •

 .طبق مفاد پیمان منعقده اقدام الزم به عمل آورد

 ورودي هاي بازنگري -

 HSEنتایج ممیزي هاي  ×

 بازخوردهاي دریافتی از کارفرما ×
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 HSEعملکرد  ×

 وضعیت اقدامات پیشگیرانه و اصالحی ×

 هاي قبلی پیگیري اقدامات مربوط به بازنگري ×

 HSEتغییرات موثر بر عملکرد  ×

 پیشنهادات بهبود عملکرد ×

کلیه تصمیمات و اقدامات مربوط به موارد ذیل  شامل باید  مدیریت  بازنگري  خروجی هاي بازنگري خروجی -

 :باشد

 .پیمانکار در ارتباط با الزامات کارفرما و پیمانکار HSEبهبود عملکرد  ×

 .بودهاي مورد نیاز براي به شناسایی منابع، امکانات، تسهیالت و برنامه ×

 جبران خسارت -4-3-9

، ایجـاد شـرایط نـاایمن، نقـص در     HSEچنانچه پیمانکار و کارکنان آن بر اثر غفلت، عدم رعایت ضوابط  •

هاي مورد استفاده و انجام نادرست کار موجب بروز خساراتی به جـان و مـال کارکنـان پیمانکـار،      دستگاه

یمانکـار مسـئول پرداخـت جـرائم و جبـران      زیست گـردد، پ  کارفرما و شخص ثالث، تأسیسات و یا محیط

کارفرمـا کـافی نبـوده و پیمانکـار بایسـتی از       HSEضمنا صرف رعایت مقـررات  . باشد خسارت وارده می

 . محیطی جلوگیري نماید  صدمات احتمالی به  کارکنان خود، کارفرما، شخص ثالث و مخاطرات زیست

  عدم رعایت مفاد دستورالعمل -4-3-10

  .در زمان شرکت در مناقصه موارد ذکـر شـده در ایـن دسـتورالعمل را بـه دقـت مطالعـه نمایـد         پیمانکار باید

بدیهی است در صورت عدم رعایت مفاد این دستورالعمل در زمان اجراي پروژه، کارفرمـا مـی توانـد تـا پـنج      

  .درصد صورت وضعیت را از مبلغ صورت وضعیت همان دوره کسر کند

 HSEساختار سرپرستی -5

کار باید قادر باشد ساختار مدیریتی و یا سرپرستی خود را توصیف کرده و نشان دهد که چگونـه بـا   پیمان •

زیسـت کارکنـان در نظـر گرفتـه شـده اسـت         برنامه کلی که به منظور تضمین بهداشت، ایمنی و محیط
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 .باشد متناسب می

نماینـدگان  / تعداد نماینـده پیمانکار موظف است قبل از آغاز فعالیت اجرایی پروژه حسب موضوع پیمان،  •

HSE  جدول تعداد نفـرات    -1با توجه به پیوست(خود را مطابق اسناد مناقصهHSE    و تخصـص هـاي

نیروهـاي  . تعیین و کتباً به کارفرما معرفی نماید) پیمانکاران در شرکت ملی گاز ایران HSEمرتبط براي 

HSE    شـت، ایمنـی و محـیط زیسـت و یـا      پیمانکار بایستی داراي تحصـیالت تخصصـی در زمینـه بهدا

بـا   و داراي تجربـه کـافی باشـند و   ) با توجه به شرایط احراز مطابق جدول شماره یـک (هاي مرتبط  رشته

منوط بـه   فقطبدیهی است تایید کتبی نماینده کارفرما . تأیید کتبی نماینده کارفرما، شروع به کار نمایند

 .کارفرما می باشد HSEتایید کتبی 

ثابت کند که افـراد مسـئول و   ) مورد تایید کارفرما(نکار بایستی به وسیله مستندات ومدارك کافی پیما: تذکر

بـدیهی اسـت تاییـد کارفرمـا نـاقض      . زیست کامالً واجد شرایط هستند ناظر بر امور بهداشت، ایمنی و محیط

مـان و بـا اعـالم نماینـده     انجام تعهدات پیمانکار در این زمینه نبوده و در صورت عدم احراز صالحیت در هر ز

  .کارفرما، پیمانکار موظف به جایگزینی افراد واجد صالحیت میباشد

ذکر شده در پیوست یک با توجه بـه موضـوع پیمـان وریسـک پـذیري       HSEتغییر در تعداد نیروهاي  •

بدیهی است ایـن موضـوع   . کارفرما و تأیید باالترین مقام خواهد بود HSEپروژه ها به تشخیص رئیس 

 .اسناد مناقصه و استعالم درج می گردد در

عدم / به منظور برآورد صحیح و ارائه پیشنهاد قیمت توسط مناقصه گران ، مناقصه گزاران بایستی نیاز  •

 . نیاز به تعداد وتخصص هاي ذکر شده را به نحو شفاف در اسناد مناقصه قید نمایند

  پیمانکـار  . مـان بـه کارگرفتـه شـود    موضـوع پی  HSEبایسـتی صـرفاً در امـور     HSEمسئول بازرسی  •

  نمی تواند از این افراد در سایر فعالیت هاي موضوع پیمان استفاده نمایـد مگـر آنکـه بـه نحـو دیگـري       

 . در اسناد مناقصه ذکر شده باشد
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 کارگیري افراد در جذب و به HSEالزامات -6

کنـد   هـاي جدیـد، اطمینـان حاصـل     پیمانکار باید در بدو به کارگیري کارکنان و قبل از اجراي فعالیت •

 : واجد صالحیت بوده و به کارگرفته شوند براساس مواردذیل شده جذب کارکنان که

 سالمت جسمی و روانی -

 هاي تجربی مهارت -

 دانش انجام کار -

هـاي   پیمانکار موظف است قبل از به کارگیري نیروهاي خـود، بـا انجـام معاینـات پزشـکی و مصـاحبه       •

اطمینان حاصـل   HSEا با وظایف محوله در برآوردن الزامات سیستم مدیریت اختصاصی از تناسب آنه

 .کند

پیمانکار، موظف است صالحیت کارکنان خود را براي انجام وظایفشان به طور مرتب مـورد بـازنگري و    •

ها شامل شناسایی و بهینه نمودن عوامل و تجهیزات بـراي ارتقـاء کیفـی     ارزیابی قرار دهد، این بررسی

 .هاي مورد نیاز آنها جهت دستیابی به این منظور باشد هاي کارکنان و آموزش فعالیت

 :تواند شامل موارد ذیل باشد اقدامات الزم براي اطمینان از صالحیت افراد، می •

 .مند الزامات مرتبط با وظایف تجزیه و تحلیل نظام -

 HSEاي و آموزش هاي  معاینات دوره -

 ارزیابی عملکرد افراد  -

 .شده از صالحیت فردي شواهد مستند -

 .اي هایی براي ارزیابی دوره برنامه -

پیمانکاران می بایستی دوره آمـوزش مبـانی و الزامـات     HSEنفرات معرفی شده براي مسئولیت هاي  •

پیمانکاران را گذرانده و مـدرك   HSEو یا در صورت درخواست کارفرما، دوره  HSEسیستم مدیریت 

 . ایندآن را براي شروع به کار ارائه نم
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کارفرمـا مـورد ممیـزي     HSEدر صورت ضرورت، از طرف  HSEکارکنان پیمانکار، به ویژه مسئولین  •

قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود افراد براي انجام ایمن کار به اندازه کافی واجد شرایط، با تجربـه  

 .و تحت کنترل می باشند

 و نقش مدیریت و عوامل پیمانکار HSEشرح وظایف   -7

 مدیریت پیمانکاري/ مدیر عامل -7-1

نظیر تکرار مداوم حوادث، بیماري هـاي واگیـردار، مـوارد    (موظف است در صورت مشاهده موارد خاص  •

با انجام اقدامات مناسب نسبت به مقابله با آنها اقدام نماید و با تخصیص منابع مورد نیاز ...) مشکوك و 

 .تضمین نماید HSEل را مطابق موازین کلیه مراح...) مالی، انسانی، فیزیکی و (

 .نیاز کارکنان خود فراهم نماید مورد HSEارائه آموزشهاي  منظور  را به  الزم  شرایط  است  موظف •

تواند از امکانات آموزشی و آموزشهاي کارفرما  بنا به تشخیص و موافقت نماینده کارفرما، پیمانکار می: تذکر

  .مند گردد  نیز بهره

به عـالوه  . کند الزم را در رابطه با خدمات و کارهاي مورد نظر رعایت  HSEکه مقررات متعهد است  •

  ضروري است که عملیاتش را به صورتی انجام دهد که همواره مطابق بـا تعهـدات و وظـایف منـدرج     

همچنین بایستی تابع مصوبات مراجـع قـانونی و یـا    . زیست باشد در قوانین بهداشت، ایمنی و محیط

در ایـن  . محیطی ابالغ می شوند وباتی باشد  که در رابطه با موارد بهداشتی، ایمنی و زیست دیگر مص

را مشخص کـرده و   HSEزمینه الزم است، شرح وظایف هر یک از کارکنان پیمانکار در قبال مسائل 

 .به اطالع وي برساند

تأییـد   HSEزمانی خود را قبل از آغاز فعالیت در پروژه وفـق نمـودار سـا    HSEموظف است نفرات  •

  HSEصـالحیت  ایـن افـراد و تعـداد بازرسـین      . شده تعیین و کتباً به نماینده کافرما معرفی نمایـد 

 .این دستورالعمل باشد 5مورد نیاز پیمانکار باید مطابق با الزامات بند 

 HSEتحت هیچ شرایطی نباید به افراد کاري واگذار کنـد کـه بـراي انجـام آن مطـابق بـا مقـررات         •

 .موزش کافی را فرا نگرفته اندآ
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  پیمانکار HSEمسئول  -5

پس از طی دوره هاي آشنائی با محـیط کـار و آمـوزش هـاي الزم، در مـدت انجـام کـار پیمانکـاري،          •

 .بر عهده خواهد داشت HSEمسؤلیت کامل کارکنان پیمانکار را از نظر آموزش و الزامات 

 HSEپیمانکار حضور یافته و گـزارش وضـعیت    بایستی در کلیه جلسات هماهنگی دوره اي کارفرما و •

 .محیط کار خود را جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی ارائه نماید

 HSEیت آموزش کلیه نفرات پیمانکار را در رابطه با آموزش هاي الزم از قبیل رعایـت مقـررات   ئولمس •

طی، برنامه در ضمن کار، برنامه هاي مدیریت بهداشت، روش هاي اطفاء حریق، جنبه هاي زیست محی

 .مدیریت محیط زیست و اقدامات الزم در زمان اعالم وضعیت اضطراري، به عهده خواهد داشت

  مصـوب  HSEپیروي از الزامات را متناسب با ماهیت کار و بر اساس نظام نامه مربوط  به خـط مشـی    •

ایمنـی، کفـش   کـاله  (تجهیزات حفاظت فـردي   از  استفاده اجباري  الزامات شامل  این. کند تضمین می

، لباس کار مناسب، دستکش و همچنین وسایل حفاظتی مناسب براي چشـم و  ]پنجه فوالدي[ ایمنی

نظیر لباسهاي ضد آتش براي افرادي که (در ضمن باید تجهیزات حفاظت فردي ویژه . می باشد) گوش

 .براي مشاغل خاص فراهم گردد) با هیدروکربن ها سر وکار دارند

 .  اظت فردي بایستی به تایید نماینده کارفرما برسدلوازم حف: یادآوري

 .بایستی روزانه رونوشت گزارش عملکرد خود را به نماینده کارفرما تحویل نماید •

بایستی هماهنگی و همکاري الزم و تنگاتنگ با نماینده کارفرما را در صورت اعالم وضـعیت اضـطراري    •

 .در کارگاه به عمل آورند

  القی را هنگام برخورد و تذکرات الزم بـه کارکنـان پیمانکـار رعایـت نمـوده و      بایستی کلیه شئونات اخ •

محـیط زیسـت و    در صورت مشاهده هرگونه شرایط یا اعمال غیر بهداشتی، نا ایمن، مخاطره آمیز براي

 .مراتب را سریعاً به نماینده کارفرما منعکس نماید HSEمغایر با مقررات 
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 : گزارش شود عبارت است از کارفرما  نماینده  به موضوع پیمان، باید  حسب  که اتفاقاتی از هایی  نمونه •

و حتی ) به صورت مستقیم یا غیر مستقیم(هر گونه آلودگی و تخریب زیست محیطی ناشی از فعالیت  -

 ریزش مواد به بیرون از مرزهاي محدودة فعالیت 

 هرگونه آسیب زیست محیطی به ساکنان و همسایگان سایت -

 سمومیت افرادهرگونه م -

 هرگونه بیماري مکرر افراد -

، حـداکثر تـا   )بهداشتی، ایمنی و محیط زیسـتی (بایستی در صورت بروز آتش سوزي و یا حوادث مهم  •

مندرج در دستورالعمل ارسال فوري گزارشات آتش سوزي ها و حوادث مهم (سه ساعت، مراجع ذیربط 

 .مطلع نماید و نماینده کارفرما را) بهداشتی، ایمنی و محیط زیست

  بایستی در صـورت وقـوع هـر نـوع حادثـه بـراي کارکنـان پیمانکـار یـا حادثـه اي کـه داراي تبعـات              •

مخاطره آمیز براي محیط زیست باشد، سریعاً نسبت بـه تهیـه گـزارش کامـل حادثـه و ارسـال آن بـه        

HSE کارفرما و نمایندة کارفرما اقدام نماید. 

رگونه اقدام ناایمن که امکان بروز حادثه نـاتوان کننـده در آن   موظف می باشند تا در صورت مشاهده ه •

مرتفـع   تمهیـدات معمـول در   بوده و یا عملیاتی که داراي مخاطرات زیست محیطی باشد و تـذکرات و 

کردن آن کارساز نباشد پس از متوقف کردن کار، بالفاصله مراتب را بـه نماینـده کارفرمـا کتبـاً اعـالم      

 .نماید

، تکمیل پرسشنامه ها و سـایر  HSEبه گردآوري اطالعات و آمار مرتبط با عملکرد موظف است نسبت  •

 .اقدام نماید HSEموارد درخواستی کارفرما درخصوص 

  کارکنان پیمانکار-7-3

تعریـف شـده از سـوي    (در محـیط پیمانکـاري    HSEکارکنان پیمانکار موظف به رعایت کلیه مقررات  •

 .هستند) نمایندة کارفرما
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در عملیـات   HSEپیمانکار موظفند در صـورت مشـاهده رفتـار و شـرایط مغـایر بـا مقـررات        کارکنان  •

 .پیمانکار گزارش دهند HSE ئولاجرایی، مراتب را به مس

  رده هاي مختلف شغلی HSEآموزش -8

و همچنـین مقـررات و    HSEپیمانکاران موظفند کلیه پرسنل تحت امر خود را در خصوص مقـررات    •

  چنانچـه امکانـات الزم بـراي ایـن امـر  را  نداشـته  باشـند        .  بوطه آموزش دهنـد دستورالعمل هاي مر

می توانند با رعایت شرایط مندرج در پیمان از همکاري متخصصین کارفرمـا در امـر آمـوزش اسـتفاده     

. کارکنـان خـود رهـا سـازد     HSEلیت در تضمین آموزش ئونمایند، اما این امر نباید پیمانکار را از مس

ت در صورت استفاده از دوره هاي آموزشی کارفرما، هزینه هاي مربوطه که از طرف کارفرمـا  بدیهی اس

 .اعالم می گردد به عهدة پیمانکار می باشد

آموزش ها باید حداقل حاوي اطالعات ارزیابی خطرات بهداشتی،  مقررات و آیین نامه هـاي بهداشـتی    •

  رزیـابی خطـرات محـیط کـار، مقــررات و      و کمـک هـاي اولیـه، اطالعـات ا    ) فردي، محیط و صنعتی(

آییـن نامه هاي ایمنی و نحوه آمادگی و مقابله با شـرایط اضـطراري، اسـتفاده از سیسـتم هـاي آتـش       

و تعهـدات، قـوانین والزامـات زیسـت      (MSDS)نشانی، نحوه استفاده از برگه اطالعـات ایمنـی مـواد    

پروژه و اطالعاتی در مورد مـدیریت مـواد    محیطی مربوط به فعالیت ها، اثرات نامطلوب زیست محیطی

 .زائد، کنترل آلودگی آب، هوا و خاك باشد

کارکنان پیمانکار باید در زمینه وظایف شغلی خود آموزش هاي الزم را فرا گرفته و دانـش و اطالعـات    •

حیطی اطالعات مذکور شامل کلیه الزامات بهداشتی، ایمنی و زیست م. الزم را در این زمینه دارا باشند

 .می باشد که در حین کار ممکن است ایجاد شود

کارکنان پیمانکار و یا هـر شـخص دیگـري کـه از طریـق پیمانکـار بـه کـار گمـارده مـی شـوند بایـد              •

کارفرمـا    HSEاگـر در مقـررات  . کارفرمـا، فراگیرنـد   HSEهـاي الزم را مطـابق بـا مقـررات      آمـوزش 

 .به تأیید کارفرما برسداستانداردي موجود نباشد مقررات پیمانکار باید 
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 .انجام دهد  کارکنان پیمانکاران فرعی را HSEپیمانکار موظف است آموزش  •

مــدارك . پیمانکــار بایــد مــدارك و مســتندات الزم در زمینــه آمــوزش کارکنــان خــود را ارائــه نمایــد •

 .دنام افراد آموزش دیده، محتواي دوره، زمان اجراي دوره و اسامی مربیان باش شامل بایستی

با توجه به حجم و نوع فعالیت پیمانکار باید به تایید نماینده  HSEمدت زمان آموزش هاي : یادآوري

  .کارفرما برسد

  HSEراهکارها و راهبردي نمودن -9

در حیطه فعالیت خود الزم است عالوه بر آشنایی و رعایت ) اصلی و فرعی(پیمانکار و کارکنان ایشان  •

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی،  کلیه مقررات مربوط به وزارت

سازمان حفاظت محیط زیست، به دیگر مقررات ملی و همچنین استانداردهاي ملی و بین المللی 

(NIOSH, OSHA, EPA, NFPA , …) آشنایی داشته و نسبت به رعایت آنها اقدام نماید. 

که پس از عقد ...) ها، روش هاي اجرایی، راهنماها، فرم ها و  دستورالعمل(رعایت مقررات و مستنداتی  •

 .قرار داد تهیه شده و از طرف کارفرما به پیمانکار ابالغ می گردد توسط پیمانکار الزامی می باشد

که پس از انعقاد قرارداد که به پیمانکار ابـالغ مـی شـود، توسـط      HSEهزینه هاي احتمالی اقدامات : 1تذکر

  .به و پرداخت خواهد شدکارفرما محاس

شرکت ملی گاز ایران حسب موضوع پیمان باید به عنوان حداقل  HSEمقررات و مستندات مصوب : 2تذکر

  .الزامات مورد استفاده قرار گیرد

کلیه فعالیت هاي در حال انجام در سایت به منظور اطمینان از تطابق با الزامات سیستم مدیریت : 3تذکر

HSE زي و بازرسی می شودبه صورت منظم ممی.  

به نحوي که خطري افراد، ) HSEبا لحاظ کردن الزامات (پیمانکار موظف به ارائه روش هاي انجام کار  •

 .اموال و یا محیط زیست را تهدید نکند، به کارفرما می باشد

  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١٣٩٠آبان                                          جلد دوم پیمان                                           شركت ملي گازایران                      

٢٥٩ 
 

   MSDSبرگه هاي اطالعات ایمنی مواد  -9-1

تفاده در فرایندهاي کاري خود برگه هاي اطالعات پیمانکار موظف است براي تمام مواد شیمیایی مورد اس

را به زبان فارسی و حسب نیاز به زبان انگلیسی، به تایید نماینده کارفرما برساند و در  (MSDS)ایمنی مواد 

  :این برگه باید حاوي این اطالعات باشد. کلیه مراحل حمل و نقل، جا به جایی و استفاده به کار برد

  مشخصات کلی -

 فیزیکی و شیمیاییخصوصیات  -

 خطرات ایمنی -

 خطرات بهداشتی  -

 خطرات زیست محیطی -

 حدود مجاز -

 کمک هاي اولیه و نحوه واکنش در شرایط اضطراري  -

 شرایط ایمنی انبارش، حمل و نقل -

 تعیین سطح خطر -

شرکت ملی گاز ایران به نشانی  HSEمواد شیمیایی مورد استفاده در  MSDSمجموعه : تذکر

.nigc.irhttp://hse در صورت عدم  وجود ماده خاص در این سایت، پیمانکار . قابل دسترسی است  

  .کارفرما استفاده نماید HSEمی تواند از منابع دیگر قابل دسترسی پس از تایید 

 HSEممیزي و بازرسی  -9-2

ل اطمینان از لحاظ شدن به منظور حصو HSEپیمانکار باید برنامه هاي منظم ممیزي و بازرسی  •

این برنامه بایستی مکتوب بوده و شامل دامنه، تناوب، مسئولیتها، . در پروژه داشته باشد HSEالزامات 

  .نگهداري سوابق و اقدامات اصالحی گردد

  . عالوه بر برنامه هاي دوره اي ممیزي، باید بازدیدهاي اتفاقی از محل انجام کار به عمل آید •

 .در صورت وقوع حوادث نیز انجام شود HSEوره اي بازرسی هاي غیر د
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بازرسی و ممیزي به صورت رسمی و غیر رسمی توسط کارفرما در هر زمان از تاسیسات، تجهیزات و  •

، پیمانکار موظف است HSEدر صورت مشاهده موارد مغایر با . نیروي انسانی پیمانکار به عمل می آید

  .مورد را به سرعت برطرف و تصحیح نماید

 .پیمانکار موظف است اسناد و مدارك مورد درخواست کارفرما را در هر زمانی تهیه و ارائه نماید •

 طرح مدیریت واکنش در شرایط اضطراري  -9-3

پیمانکار موظف است براي تدوین یک طرح مناسب بر اساس راهنماي طرح مدیریت واکنش در  •

هه با وضعیت هاي اضطراري اقدام و پس از شرکت ملی گاز ایران براي مواج (ERP)شرایط اضطراري 

 . تایید کارفرما اجرا نماید

در جاهایی که کارفرما خود داراي طرح واکنش در شرایط اضطراري می باشد، پیمانکار موظف به : تذکر

 .تبعیت از آن می باشد

مرتبط با  (HSE)بنا به صالحدید نماینده کارفرما، پیمانکار ملزم است در برنامه مانورهاي عملیاتی  •

 .حوزه فعالیت خود شرکت کند

پیمانکار می بایست تجهیزات و نیروي کار الزم را جهت اجراي دستورالعمل هاي واکنش در شرایط  •

در این رابطه پیمانکار موظف است نسبت به آموزش هاي الزم و تمرینات کافی . اضطراري فراهم نماید

 .براي افراد خود اقدام نماید

ا باید در مباحث مربوط به وضعیت هاي اضطراري مشارکت نماید به طوري که از نماینده کارفرم •

 .تناسب دستورالعمل هاي پیمانکار با دستورالعمل هاي کارفرما اطمینان حاصل نماید

چنانچه وضعیت اضطراري دقیقاً در محل فعالیت پیمانکار رخ داده باشد، تا قبل از تهیه گزارش اولیه  •

یات پاکسازي محل اقدامی به عمل نیاید و فقط با مجوز کتبی نماینده کارفرما حادثه، نسبت به عمل

 .می توانند اقدام الزم را به عمل آورند

در (پیمانکار موظف به پیگیري وضعیت درمان کارکنان مصدوم خود پس از انتقال به مراکز درمانی  •

 .است) صورت نیاز
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 مجوزهاي  کار   HSEمالحظات   -9-4

  کار نحوه انجام×

... اعم از کار گرم، سرد، حفاري و ) به عنوان مجري کار(انجام هر نوع کاري توسط کارکنان پیمانکار  •

از واحد مربوطه  (PTW)بایستی پس از دریافت اجازه کار بر اساس دستورالعمل صدور مجوز کار 

 .صورت پذیرد

فرما، مسئول پیمانکاري یا ناظر اجازه کار دریافتی بایستی داراي امضاء مجاز مسئولین مربوطه ي کار •

 .مربوطه باشد

  ستورالعملد بدو شروع پیمان بایستی نفرات پیمانکار که داراي امضاء مجاز می باشند براساس در •

 .جهت دریافت کارت امضاي مجاز به مبادي مربوطه معرفی شود کار مجوز صدور

فاظت فردي متناسب با نوع کار استفاده کارکنان پیمانکار موظفند هنگام انجام کار از کلیه تجهیزات ح •

 .نمایند

و یا  HSEنماینده کارفرما در صورت مشاهده انجام کار بدون دریافت مجوز الزم یا عدم رعایت مقررات  •

عدم استفاده از تجهیزات حفاظت فردي توسط پیمانکار، نسبت به تعطیل نمودن کار اقدام نموده و 

 .می باشد تأمین خسارات حاصله بعهده پیمانکار

پیمانکار موظف است پس از انجام کار نسبت به پاکسازي و بهسازي محیط کار و بازگرداندن آن به  •

 .حالت اولیه اقدام نماید

استفاده از ابزار و لوازم ناقص و نا ایمن در هنگام کار ممنوع است و در صورت مشاهده از انجام کار  •

 .یمن باید بالفاصله توسط پیمانکار از محیط کار خارج شودجلوگیري بعمل خواهد آمد و ابزار و لوازم ناا

جلوگیري به عمل آید، تا زمان رفع  HSEچنانچه از ادامه فعالیت پیمانکار بدلیل عدم رعایت مقررات  •

را  نقص و نارسایی آن فعالیت و صدور مجوز از سوي نماینده کارفرما ، پیمانکار حق ادامه فعالیت مذکور

بابت هزینه هاي مرتبط با توقف کار، کارفرما هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت و  نخواهد داشت و از

 .بعالوه این تاخیر غیر مجاز تلقی می گردد
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در صورت بروز وضعیت اضطراري، پیمانکار موظف است مطابق با دستورالعمل و مقررات مربوطه و یا به  •

افراد  توقف کار اقدام و در صورت نیاز سریعاًیا نماینده کارفرما ، نسبت به  HSEمحض اعالم مسئولین 

 .خود را از محوطه خارج نماید

دارد را  (PERMIT)هایی که بنا به نظر کارفرما نیاز به اخذ مجوز پیمانکار موظف است لیست فعالیت  •

 .نماید تهیه و به نحو مناسب از جمله تابلوهاي اعالنات ایمنی به کلیه کارکنان مرتبط اطالع رسانی

 HSEگزارش دهی، بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث  -9-5

  ، رویدادها و حوادث، طبق روش کارفرما(NEAR MISS)پیمانکار ملزم به گزارش دهی شبه حوادث  •

  . می باشد

پیمانکاران ملزم به اطالع رسانی سریع در مورد تمامی حوادث بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی حاد از  •

مطابق   "خسارات مالی قابل توجه و یا آلودگی هاي زیست محیطی وسیع حوادث منجر به فوت،": قبیل

 .می باشند) دستورالعمل ثبت و ارائه گزارش حوادث مهم

پیمانکاران اصلی ملزم به ثبت و ارائه گزارش و آمارحوادث بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی و شبه  •

  گزارش حوادث به نماینده کارفرما حوادث مربوط به خود و پیمانکار فرعی مطابق با دستورالعمل 

 .می باشند

پیمانکار دفتر مخصوص براي ثبت خصوصیات تمام معالجات جزئی که توسط کارکنان خود در محل  •

همچنین موظف است در صورت بروز حادثه ناتوان . کارگاه انجام می گیرد تهیه و نگهداري خواهد کرد

ماینده کارفرما ارسال داشته و نسخه دیگري را بایگانی کننده یک نسخه از گزارش اداره بیمه را براي ن

 :این گزارش موارد ذیل را شامل می شود. نماید

  شبه حوادث -

 حوادث -

 اقدامات اصالحی -

 درس هاي حادثه -
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پیمانکار باید ضمن اطالع رسانی در انجام . کارفرما بررسی شود HSEتمامی حوادث باید توسط نماینده  •

 جود، همکاري الزم را مبذول دارد تا تمامی اعمال و شرایط نا ایمن فوراًاین بررسی و رفع مشکالت مو

  .اصالح شوند

پیمانکار باید در اسرع وقت پس از تجزیه و تحلیل حوادث با هماهنگی نماینده کارفرما باید نتایج آن را  •

 .به منظور پیشگیري از وقوع حوادث مشابه به صورت مقتضی در اختیار کلیه افراد قرار دهد

 مدیریت بهداشت -9-6

  بهداشت حرفه اي)  الف

مسئولیت تمامی مراحل شناسایی، اندازه گیري، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار به عهده  •

موارد مذکور را می توان براساس نوع فعالیت، فرآیند انجام کار، نوع خطر، محل . پیمانکار می باشد

  .دتقسیم بندي نمو... انجام عملیات و 

عوامل فیزیکی، (پیمانکار باید برنامه اي مدون به منظور شناسایی عوامل زیان آور محیط کار  •

در انجام این شناسایی باید راهنماي . داشته باشد) شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی و ارگونومیکی

رد وزارت نفت به عنوان حداقل الزامات مو HSEشناسایی مخاطرات بهداشتی ارائه شده از سوي 

  .استفاده قرار گیرد

 به  پیمانکار موظف است عالوه بر انجام اندازه گیري هاي معمول آالینده هاي محیط کار، نسبت •

 .که داراي پتانسیل آسیب هاي بهداشتی هستند اقدام نماید مواردي  حذف و  شناسایی 

  .دنتایج اندازه گیري آالینده هاي محیط کار باید ثبت و به طور پیوسته پایش شو •

   .، نسبت به ارزیابی آنها اقدام نماید هاي بهداشتی شناسایی شده  ریسک  نوع  به  بسته باید پیمانکار •

 )تکنیک هاي مختلف و با اولویت مستندات ارسالی از سوي نماینده کارفرما  اساس بر(

بهداشتی، پیمانکار باید اقدامات کنترلی و پیشگیرانه مناسب را به منظور حذف یا کاهش ریسک هاي  •

 .و عوامل زیان آور محیط کار تدوین و اجرا نماید
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چنانچه نتایج اندازه گیري آالینده هاي محیط کار بیانگر غیر مجاز بودن میزان آالینده ها در محیط  •

باشد، پیمانکار باید اقدامات الزم را به منظور حذف یا کاهش آالینده ها و ایجاد شرایط محیطی 

  .مناسب به عمل آورد

عالوه بر این . به طور کلی حذف یا کاهش آالینده ها در منبع و یا مسیر انتقال صورت می گیرد: 1ذکرت

استفاده از تجهیزات حفاظت فردي، به منظور کاهش آثار آالینده ها در محل دریافت، الزامی 

  .است

وزارت (ملی قانون کار و همچنین آئین نامه ها و مقررات  92پیمانکار موظف است مطابق با ماده  •

را در رابطه با معاینات ...) بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت نفت ، شرکت ملی گاز و

براي کارکنان خود اجرا نموده و نتایج آن را در پرونده بهداشتی ...) اولیه و دوره اي و(پزشکی 

 .کارکنان خود نگهداري نماید

رمان و آموزش پزشکی و یا مراکز سازمان انجام معاینات شغلی بایستی توسط مراکز بهداشت، د •

 . انجام گردد) با هزینه پیمانکار(بهداشت و درمان صنعت نفت 

 محیط کار نوع آزمایشات و زمان معاینات شغلی دوره اي با توجه به نوع عوامل زیان آور موجود در •

 .شود با نظر پزشک طب کار و کارشناس بهداشت حرفه اي تعیین می  مطابق و

  و دوره اي مختص تمامی رانندگان وسایل نقلیه و ) قبل از شروع به کار(ات و معاینات اولیه آزمایش •

 .پذیرد  انجام  منظم سرویس هاي ایاب و ذهاب باید مطابق دستورالعمل هاي مربوطه به طور

 .گیرد مربوط به مواد مخدر براي رانندگان مورد تاکید قرار می  آزمایشات

رش انجام معاینات شغلی کارکنان خود را با ذکر تعداد کارکنان معاینه پیمانکار موظف است گزا •

زمان ارسال . (شده و آمار مربوط به بیماري هاي شغلی براي هر ماه به نماینده کارفرما ارسال کند

 . )آمار با هماهنگی نماینده کارفرما می باشد
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...) ي مکرر، اختالل در روابط کار و نظیر تکرار حوادث، غیبت ها و تأخیرها(در موارد خاص : 2تذکر

پیمانکار موظف است به منظور پیشگیري از تأثیرات نامطلوب، به بررسی عوامل روانی مذکور 

  .بپردازد

پیمانکار می بایستی براي کارکنان خود اقدام به تهیه پرونده بهداشتی مطابق با دستورالعمل تهیه  •

 .پرونده بهداشتی بنماید

  بهداشت محیط) ب

فعالیت هاي پیمانکار بر عهده پیمانکار است و باید ) عمومی، فردي و محیط(ئولیت بهداشت مس •

 .باشد HSEمطابق با مقررات 

پیمانکار باید تاسیسات بهداشتی به همراه شرایط و ضوابط مربوط به بهداشت عمومی، محیط و  •

والت، دستشویی، فردي آن را همچون آشپزخانه، محل غذاخوري، انبار مواد غذایی، حمام، ت

دستورالعمل، روش (را مطابق با مقررات ... نمازخانه، محل سکونت، رختکن، آب آشامیدنی و 

 .براي کارکنان خود فراهم نماید HSE...)  اجرایی، راهنما، فرم و 

شرایط و ضوابط بهداشت مواد فردي، عمومی و محیط مربوط به اماکن و افراد در اختیار پیمانکار  •

 .باشد HSEبا مقررات  باید مطابق

آب آشامیدنی و مصارف بهداشتی آن باید منطبق با دستورالعمل ویژگی هاي آب آشامیدنی واحد  •

 .باشد HSEبهداشت 

به این منظور باید .محیط کار پیمانکاران باید تمیز و مرتب بوده و پاکیزه و منظم نگهداري شود •

دستورالعمل ضبط و ربط در همه . شودمحلی براي ذخیره و نگهداري تجهیزات در نظر گرفته 

ضبط و ربط براي این فرایندها یک بخش . فرایندها، اعمال، فعالیت ها و مشاغل باید رعایت شود

ها باید  به عنوان بخشی از کار، مواد زائد و زباله. جانبی نبوده بلکه بخش تکمیل کننده آنها است

 .شود از منطقه فعالیت، به صورت مرتب و مستمر جمع آوري
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 کمک هاي اولیه) ج

پیمانکار موظف است مرکزي را براي استفاده فوري بیماران یا کارگران آسیب دیده تحت نظر یک یا  •

در محل و یا نزدیک ) بسته به تعداد کارکنان و به تشخیص نماینده کارفرما(چند پزشک و پزشکیار 

  .محل کار پیش بینی نماید

د کارگران و نوع خطرات کارگاه جعبه کمک هاي اولیه مجهز به پیمانکار مکلف است متناسب با تعدا •

تجهیزات و داروهاي الزم  تهیه و در نقاطی که دسترسی فوري به آنها براي کارگران میسر باشد 

 .نصب نماید

الزم است متناسب با تعداد کارگران و نوع خطرات کارگاه حداقل دو نفر از کارکنان پیمانکار آموزش  •

ه را براي عکس العمل سریع در هنگام وقوع حادثه گذرانده باشند و به نماینده کمک هاي اولی

 .کارفرما معرفی گردد

پیمانکار موظف است به محض ابتالء یکی از کارگران به امراض واگیردار مراتب را به  HSEمسئول  •

 .نماینده کارفرما گزارش دهد

 .خته شده باشدمحل استقرار خدمات پزشکی باید براي کلیه کارکنان شنا •

در مسایل مربوط به مدیریت بهداشت، جریمه هاي احتمالی از طرف وزارت بهداشت، درمان و : توضیح

آموزش پزشکی و دیگر متولیان بهداشتی کشور ناشی از فعل یا ترك فعل کارکنان پیمانکار به عهده 

  .پیمانکار خواهد بود

 مدیریت ایمنی و آتش نشانی -9-7

ت به شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک هاي ایمنی انواع خطرات محیط کار خود پیمانکار باید نسب •

  : از جمله این خطرات عبارتند از. اقدام کند

 حرارتی / الکتریکی / خطرات مکانیکی -

 خطرات ناشی از ارتفاع -

 خطرات ناشی از مواد شیمیایی و اجسام -
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منظور پیشگیري از وقوع حوادث محتمل  پیمانکار باید براي انواع خطرات شناسایی شده، تدابیري به •

 .اتخاذ نماید

پیمانکار موظف است با توجه به خطرات موجود در محیط کار نسبت به تهیه و نصب عالئم هشدار  •

  .دهنده مربوط اقدام نماید

بهداشت، ایمنی و  از نظر( مناسب تجهیزات و ماشین آالت عملکرد حصول اطمینان از به منظور •

نگهداري تدوین و اجرا  و نکارموظف است یک برنامه مدون براي زمان تعمیر، پیما)محیط زیست

  .نماید

برنامه تعمیر و نگهداري تجهیزات پیمانکار باید به صورت مستمر با هماهنگی نماینده کارفرما مورد  •

 .بازنگري قرار گیرد

ی نحوه استفاده پیمانکار باید در برنامه هاي تعمیر و نگهداري تجهیزات خود، از وجود و چگونگ •

 .تجهیزات ایمنی اطمینان حاصل کند

پیمانکار موظف است درصورت فقدان، خرابی یا آسیب دیدگی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی خود،  •

ضمناً سریعاً می بایست فقدان تجهیزات ایمنی و آتش . نسبت به تعویض یا تعمیر آن  اقدام نماید

 . عکس و درخواست رفع نقص یا تعویض تجهیزات را بنمایدنشانی کارفرما را به نماینده کارفرما من

  پیمانکار موظف است بسته به نوع فعالیت، دستورالعمل هاي ویژه ایمنی ماشین آالت را تهیه و  •

 .به مورد  اجرا درآورد

 .الزم است قبل از ارسال هر گونه دستگاه به کارگاه، تمامی نواقص برطرف گردند: تذکر

 .ر مناسب و سالم به منظور انجام فعالیت هاي کاري فراهم کندپیمانکار باید ابزا •

. پیمانکار باید لیست تجهیزات ضروري و تاییدیه سالمت آنها را قبل از ورود به محل کار ارائه نماید •

 :نمونه هایی از این تجهیزات عبارتست از

 مخازن و تجهیزات سند بالست -

 ماشین آالت بتن سازي -
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 SIDE BOOM/ یدرگر/جرثقیل/ لودر/ بلدزر -

 ماشین خم کاري و وسایل نقلیه باربري -

 ماشین آالت سبک و سنگین) / ترانس وژنراتور(موتور جوش -

 ماشین آالت مربوط به آزمایش هیدرواستاتیک -

استقرار هر گونه کانتینر و یا تخصیص فضا جهت کارگاه یا انبار پیمانکار منوط به اخذ مجوز از   •

  .نماینده کارفرما می باشد

بل از شروع به کار، پیمانکار بایستی از محل کار بازدید به عمل آورده تا در صورت عدم و یا کمبود ق •

) پیش بینی شده در اسناد مناقصه(تجهیزات اطفاء حریق نسبت به تدارك تجهیزات آتش نشانی 

  ش از جمله خامو(بنابراین پیمانکار مسئول تدارك تجهیزات ایمنی و آتش نشانی . اقدام نماید

این تجهیزات باید به تایید نماینده کارفرما . در حیطه فعالیت هاي خود است) کننده هاي دستی

 .رسیده باشند

پیمانکار موظف است به نحوي برنامه ریزي نماید که کلیه کارکنان تحت سرپرستی او از وسائل  •

 .حفاظتی تحویلی استفاده نمایند

سط کارکنان پیمانکار، برخوردهاي انضباطی زیر به در صورت عدم استفاده از تجهیزات حفاظتی تو •

 :ترتیب ذیل عمل خواهد آمد

از فرد خاطی براي استفاده از وسائل حفاظت  تعهد درخواست اخذ و شفاهی به پیمانکار اخطار -

 .فردي

درخواست ) با نظر نماینده کارفرما(اخطار کتبی به پیمانکار و در صورت مقصر بودن فرد خاطی  -

 خص خاطی به نحو مقتضی برخورد با ش

اعمال جریمه نقدي پیمانکار و کسر از صورت وضعیت پیمانکار با نظر نماینده کارفرما براي  -

 .خطاهایی که فرد خاطی انجام داده است و درخواست تعویض جانشین به جاي فرد خاطی
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ه می کند، الزم رادیوگرافی استفاد/ در صورتیکه پیمانکار در حین اجراي کار از عملیات پرتونگاري •

است ضمن پیش بینی تمهیدات و مالحظات ایمنی، طبق مقررات و آیین نامه هاي کشوري 

 . منجمله سازمان انرژي اتمی پیش بینی کامل تجهیزات و لوازم مورد نیاز را به عمل آورد

 مدیریت محیط زیست -9-8

 .ر منطقه شودفعالیت هاي پیمانکار نباید موجب بروز آلودگی وتخریب زیست محیطی د •

چنانچه بروز برخی آلودگی ها به لحاظ نوع مواد و فرایندهاي تولیدي اجتناب ناپذیر باشد، پیمانکار  •

 .موظف است اقدامات الزم را به منظور کاهش اثرات آلودگی انجام دهد

. درمحدوده فعالیت پیمانکاربرعهده پیمانکار است) آب، هواوخاك(کنترل ومدیریت هرگونه آالینده •

 .یمانکار موظف است کلیه قوانین و استانداردهاي ملی و محلی دراین خصوص رارعایت کندپ

اسید، باز، هیدروکربن ها و موارد (پیمانکار باید در حوادثی که نشتی به همراه داشته و یک آالینده  •

منطقه  نشتی را متوقف نموده و به هوا، خاك، آب هاي سطحی و زیرزمینی راه می یابد، سریعاً) مشابه

 .  آلوده را پاکسازي شود و نماینده کارفرما را بالفاصله مطلع نماید

تمام هزینه هاي جمع آوري و دفع مواد آلوده و پاکسازي منطقه آلوده شده با خاك و مواد تمیز  •

 .کننده و جریمه هاي قانونی احتمالی بر عهده پیمانکار خواهد بود

تصفیه شده به محیط ممنوع بوده و محل و روش دفع تخلیه هر گونه فاضالب صنعتی و بهداشتی  •

 .فاضالب ها باید با نظارت کامل نماینده کارفرما باشد

  پیمـانکـار بـاید حـداکثـر تالش خـود را براي کاهش تولید زائدات ناشی از سوخت و ساز  •

حجم زیاد  پیمانکارانی که با زائدات خطرناك یا زائدات با. فعالیت هاي بهره برداري صرف نماید

سروکار دارند به منظور اطمینان از به کاربري روشهاي دفع مناسب باید کامالً با نماینده کارفرما 

 .هماهنگ بوده و برنامه خود را به تصویب نماینده کارفرما برسانند
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پیمانکار باید  روش . زائدات خطرناك تولید شده توسط پیمانکار نباید همراه سایر زائدات دفع شود •

همچنین هزینه دفع زائدات خطرناك . ناسب دفع این مواد را تهیه و به تایید نماینده کارفرما برساندم

 .بر عهده پیمانکار است

هر گونه دخل و تصرف در زمین هاي به غیر از محل هاي مشخص شده در نقشه هاي اجرایی بدون  •

 .مجوز نمایندة کارفرما ممنوع است

طق تخریب شده ناشی از فعالیت خود بوده وبرگرداندن محیط تخریبی پیمانکار موظف به بازسازي منا •

به وضعیت اولیه تا حد امکان میباشد و باید رضایت ذینفعان و نماینده کارفرما را در این خصوص 

 .کسب نماید

  پیمانکار ملزم به اجراي قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل  اجرایی آن در طول انجام پیمان  •

 .هزینه مترتب از اجراي ناقص یا عدم اجراي آن متوجه پیمانکار می باشدمی باشد و 

پیمانکار باید از بدو شروع به کار براساس گزارش ارزیابی زیست محیطی پروژه و همچنین گـزارش  •

بـازرسین معتمـد، اقدامات الزم را جهت کاهش اثرات ناشی از اجراي پروژه بر محیط زیست منطقه 

 .به عمل آورد

انکار باید حسب مورد و نوع کار مطابق گزارش ارزیابی زیست محیطی تهیه شده و صورتجلسه پیم •

مجوز زیست محیطی صادره از سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به اقدامات الزم جهت کاهش 

 .اثرات ناشی از اجراي پروژه بر محیط زیست منطقه مطابق گزارش ارزیابی زیست محیطی اقدام نماید

هایی که نیاز به ارزیابی زیست محیطی دارند پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات  در پروژه •

اجرایی نسبت به عقد قرارداد با یکی از بازرسین معتمد سازمان حفاظت محیط زیست و بر اساس 

شرح خدمات ارائه شده توسط این سازمان اقدام و کلیه فعالیت هاي اجرایی پروژه را از بدو شروع 

 .ایش بازرسین معتمد محیط زیست قرار دهدتحت پ

آشنایی با نقشه و موقعیت سایت و اینکه در زمان وقوع ریزش و نشتی چه باید کرد از وظایف 

  .ومسئولیت هاي پیمانکار است
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در صورت کشف آثار تاریخی و باستانی در حین عملیات اجرایی، پیمانکار موظف است آثار تاریخی  •

پیمانکاران حق تعرض به این آثار را . ناسب محصور و محافظت نمایندکشف شده را توسط حصار م

ندارد و اگر ناخواسته یک اثر تاریخی، تخریب شد و یا پیمانکار حدس می زند اثر جدیدي را کشف 

 .کرده است، باید کار را بالدرنگ متوقف کرده و موضوع را به نماینده کارفرما اطالع دهد

ع پیمان در مجاورت اماکن عمومی، مناطق مسکونی شهرها یا روستاها چنانچه فعالیت اجرایی موضو •

ضمن پیشگیري از بروز هرگونه  HSEانجام می شود پیمانکار موظف است با رعایت کامل مقررات 

حادثه، تمهیدات الزم را به منظور مواجهه با حوادث احتمالی در طرح اضطراري خود مورد توجه قرار 

ي راهنمایی هایی براي تخلیه افراد غیر مسئول و نیز امداد و نجات عمومی این طرح باید حاو. دهند

  .باشد

در مکان هایی که به علت . کنترل ذرات و گرد و غبار ناشی از فعالیت پیمانکار برعهده وي می باشد •

خاکی بودن محیط کار پتانسیل ایجاد گرد و غبار وجود دارد باید برنامه آب پاشی مرتب با هماهنگی 

 .مل نماینده کارفرما صورت گیردکا

براي مکان هایی که هم زمان چند پیمانکار مشغول به فعالیت هستند و پتانسیل آلودگی هوا با گرد و : تذکر

ها را بین پیمانکاران  غبار وجود دارد نماینده کارفرما برنامه آب پاشی سایت را مدیریت نموده و هزینه

  .سرشکن خواهد کرد

طرح مدیریت زیست محیطی خود، براي جمع آوري فاضالب هاي بهداشتی و صنعتی  پیمانکار باید در •

 . خود برنامه  مشخصی داشته و به اجرا درآورد

پیمانکار باید با مدیریت مناسب مواد شیمیایی و هیدروکربن ها، از آلودگی خاك، آب هاي سطحی و  •

 .زیرزمینی و هوا پیشگیري نماید

 انقطع همکاري و پایان پیم -10

از این رو نحوه عملکرد . را رعایت نماید HSEپیمانکار موظف است در تمام مدت انجام پروژه مقررات  •

HSE پیمانکار در طول انجام پروژه مورد ارزیابیHSE کارفرما قرار می گیرد. 
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کارفرما عملکردهاي پیمانکاران مشغول به کار را مورد بررسی قرار داده و در صورت عدم رعایت  •

  عملیات اجرایی را فوراً تا رفع تخلف متوقف خواهد نمود و  HSEو دستورالعمل هاي  مقررات

  هیچ گونه هزینه اي از این بابت به پیمانکار پرداخت نخواهد شد، این توقفات به عنوان تاخیر 

 . مجاز تلقی می گردد و در صورت عدم رفع نواقص طبق مفاد پیمان عمل خواهد شد غیر

مواردي نظیر آلودگی هاي شدید زیست ( HSEي به علت لحاظ نشدن الزامات چنانچه قطع همکار •

صورت پذیرد با پیمانکار مطابق قوانین در مورد همکاري هاي بعدي ...) محیطی، آمار باالي حوادث و

 .عمل می گردد

ت کلیه مواد شیمیایی مصرف نشده یا سایر مواد باقیمانده از فعالیت پیمانکار، پس از پایان عملیا •

  کارفرما تحت . اجرایی پیمان، باید از سایت جمع آوري و به نحو مطلوب ساماندهی یا دفع شود

 . هیچ شرایطی تعهدي درخصوص دفع مواد شیمیایی مازاد پیمانکار نخواهد داشت

پیمانکار موظف است پس از پایان پروژه نسبت به پاکسازي محیط زیست از بین بردن موانع ایجاد  •

اقدام نموده و شرایط محل کار را به ... اله ها، گودال ها و کانال هاي حفر شده و شده، پرکردن چ

 .حالت عادي بازگرداند

  از جمله آمار بیماري هاي شغلی،حوادث، (خود  HSEپیمانکار موظف است گزارش عملکرد  •

 . را به اطالع نماینده کارفرما برساند) خسارت ها ، آسیب هاي فردي و زیست محیطی

چک لیست "پیمانکار را در قالب  HSEکارفرما در مدت زمان پیمان اطالعات عملکرد   HSE واحد

این اطالعات به عنوان معیار . در انتهاي پروژه تکمیل می نماید "پیمانکاران HSEارزیابی عملکرد 

   این ارزیابی متناسباً. پیمانکار مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد HSE ارزیابی نهایی عملکرد 

  .مد نظر قرار خواهد گرفت در مراحل بعدي منجمله در قراردادهاي آتی

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١٣٩٠آبان                                          جلد دوم پیمان                                           شركت ملي گازایران                      

٢٧٣ 
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6. Harold E.Roland, Brian Moriarty "System Safety Engineering and management", 

John Wiley & Sons, USA,1900 

7. Construction Safety and Environmental Management Program, The office and 

Environmental Health and Safety/Brown University, 2005 ed. 
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  پیوست ها
  

از ) صـفحه  11(پیمانکـاران   HSEو تخصـص هـاي مـرتبط بـراي      HSEجدول تعداد نفـرات  ) پیوست یک

از صـفحه  ) صـفحه  2(پیمانکـاران   HSEچک لیست ارزیابی عملکـرد  ) پیوست دو 37تا صفحه   27صفحه 

  39تا صفحه   38
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  )جدول اصلی(پیمانکاران  HSEاي مرتبط براي و تخصص ه HSEجدول تعداد نفرات : 1پیوست 
  

 HSEتخصص نفرات  الزم براي پیمان مورد نظر HSEحداقل تعداد نیروي   مشاغل کارگري و کارمندي   خدمات / عنوان فعالیت   ردیف 

  باغبان -  خدمات باغبانی و فضاي سبز  1

نفــر نیــروي پیمانکــار، نماینــده پیمانکــار،  30تــا §
  .یز می باشدپیمانکار ن HSEمسئول 

ــا  30از : م § ــار،  200ت ــروي پیمانک ــر نی ــر  1نف نف
  )روز در هفتهHSE )2مسئول 

ــا  30از :غ م § ــار،  100ت ــروي پیمانک ــر  1نفرنی نف
  )روز در هفتهHSE)2مسئول 

گــرایش هــاي مختلــف محــیط   -
 زیست، کشاورزي 

  
  

هـاي اداري و   خدمات نظافت سـاختمان   2
  خدمات آبدارخانه

  نظافتچی -
  پیشخدمت -

نفـر نیـروي پیمانکـار، نماینـده پیمانکـار،       10تا  §
 . پیمانکار نیز می باشد HSEمسئول 

ــه   نفـــر  5ایـــن تعـــداد بـــراي پیشـــخدمت    : توجـ
  می باشد
ــا  10از : م § ــار،  100ت ــروي پیمانک ــر نی ــر  1نف نف

  )تمام وقت(HSEمسئول 
ــا  10از : غ م § ــار،   50ت ــروي پیمانک ــر  1نفرنی نف

  ) تمام وقت(HSEمسئول 

 هاي مختلف بهداشتگرایش   -
  
  
  

ــاب    3 ــاب و ذه ــدمات ای تاکســیرانی، (خ
  . . . )سرویس کارکنان و 

  راننده وسائط نقلیه سبک -
  خدمات اعزام خودرو -
  خدمات تاکسیرانی ومسافرت -
خدمات رانندگی وسائط نقلیه  -

  ویژه
ــل و    - ــل و نقـ ــدمات حمـ خـ

آالت  کاري ماشـین  سرویس
  سبک و سنگین

ر، نماینــده پیمانکــار، نفــر نیــروي پیمانکــا 30تــا §
  .پیمانکار نیز می باشد HSEمسئول 

ــا  30از : م § ــار،  200ت ــروي پیمانک ــر نی ــر  1نف نف
  )تمام وقت(HSEمسئول 

ــا  30از: غ م § ــار،  100ت ــروي پیمانک ــر  1نفرنی نف
  )تمام وقت(HSEمسئول 

 گرایش هاي مختلف بهداشت -
ــی،   - ــف ایمن ــاي مختل ــرایش ه گ

 مکانیک
  
  

  پیمان غذایی  4
  زآشپ -
  مامور پذیرایی -
  پیشخدمت رستوران -
  پخش کننده غذا -

نفر نیروي پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول  5تا  §
HSE پیمانکار نیز می باشد.  

نفر مسئول  1نفر نیروي پیمانکار،  100تا  5از : م §
HSE )تمام وقت(  

نفر مسئول  1نفرنیروي پیمانکار،  50تا  5از : غ م §
HSE )تمام وقت(  

یش هاي مختلـف بهداشـت،   گرا -
 علوم تغذیه 

  
  
  

منازل سازمانی، مجتمع (خدمات نگهبانی  5
  . . . )هاي رفاهی، ادارات و 

  نگهبان  -
راهنماي سـاختمان   نگهبان و -

  مرکزي اداره 
هاي تقویـت   ا یستگاه  نگهبان -

  فشارگاز
بــرداري  نگهبــان مراکــز بهــره  -

  خطوط لوله 
هاي حفاظـت   نگهبان ایستگاه -

  ز زنگا
شیرفلکه  هاي نگهبان ایستگاه -

  گاز
  نگهبان کارخانه تفکیک گاز -
هــــاي  نگهبــــان ایســــتگاه -

مخابراتی، تاسیسات تقلیـل  
  خا نه آب فشار و تلمبه

ــان درب ورودي -  ,نگهبــــــــ
ــاختمان ــاتی   س ــاي عملی ه

  وحفاظت الکترونیک

نفر نیروي پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول  30تا §
HSE  می باشدپیمانکار نیز.  

ــا  30از : م § ــار،   200ت ــروي پیمانک ــر نی ــر  1نف نف
  )روز در هفتهHSE)3مسئول 

نفر مسئول  1نفرنیروي پیمانکار، 100تا  30از: غ م §
HSE)3روز در هفته(  

ــا  - تمــامی رشــته هــاي مــرتبط ب
HSE ) ترجیحـــاً گـــرایش هـــاي

 ) مختلف بهداشت
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 HSEتخصص نفرات  الزم براي پیمان مورد نظر HSEحداقل تعداد نیروي   رگري و کارمندي مشاغل کا  خدمات / عنوان فعالیت   ردیف 

ــري و   -  خدمات پایگاه مقاومت بسیج  6 ــدمات دفتـــــ خـــــ
  نویسی و بایگانی ماشین

نفر نیروي پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول  30تا §
HSE پیمانکار نیز می باشد.  

ــا  30از : م § ــار،   200ت ــروي پیمانک ــر نی ــر  1نف نف
  )روز در هفتهHSE)3مسئول 

نفر مسئول  1نفرنیروي پیمانکار، 100تا  30از: غ م §
HSE)3روز در هفته(  

ــا   - تمــامی رشــته هــاي مــرتبط ب
HSE ) ــاي ــرایش هـ ــاً گـ ترجیحـ

 ) مختلف بهداشت
  
 

7  
ــین   ــري و ماش ــدمات دفت ــی و  خ نویس

  بایگانی
  

  اپراتور چاپ و تکثیر -
ــري و   - ــدمات دفتـــــ خـــــ

  انینویسی و بایگ ماشین
  نویسی ماشین   خدمات -
  نویس کارمند دفتري و ماشین -
  ماشین نویس -
  بایگان -

نفر نیروي پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول  30تا §
HSE پیمانکار نیز می باشد.  

ــا  30از : م § ــار،   200ت ــروي پیمانک ــر نی ــر  1نف نف
 )روز در هفتهHSE)3مسئول 

ر مسئول نف 1نفرنیروي پیمانکار، 100تا  30از: غ م §
HSE)3روز در هفته(  

ــا   - تمــامی رشــته هــاي مــرتبط ب
HSE ) ــاي ــرایش هـ ــاً گـ ترجیحـ

 ) مختلف بهداشت
  
  
  
  
  
 

8  
خــدمات راهبــري تاسیســات و سیســتم 
ــه و  هــاي گرمــایش و ســرمایش و تهوی

  خدمات تعمیراتی و عمومی

  برق کار -
ــرق و  - مراقــب دســتگاه آب و ب

  بخار
مراقب اتاق کنترل آب و برق و  -

  بخار
  مکانیک لوله -
  مکانیک برق -
  مکانیک ابزار دقیق -
مکانیک دستگاه هاي تهویـه و   -

  کننده خنک
  مکانیک نصب تاسیسات -
ــات و   - ــرات تاسیســـ تعمیـــ

  ها ساخنمان
  تکنیسین دستگاه هاي تهویه -

نفر نیروي پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول  5تا  §
HSE پیمانکار نیز می باشد.  

نفر مسـئول   1ر نیروي پیمانکار، نف 50تا  5از : م §
HSE)تمام وقت( 

نفر مسئول  1نفرنیروي پیمانکار،  25تا  5از : غ م §
HSE)تمام وقت( 

  

ــی،   - ــف ایمن ــاي مختل ــرایش ه گ
ــات،   ــرق، تاسیســ ــک، بــ مکانیــ

 الکترونیک، عمران
/ اي رشـته هــاي بهداشـت حرفــه   -

 صنعتی
  
  
  
  

  آسانسورچی -  خدمات و راهبري آسانسورها  9

نیروي پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول نفر  5تا  §
HSE پیمانکار نیز می باشد.  

نفـر مسـئول    1نفر نیروي پیمانکار،  30تا  5از : م §
HSE)1روز در هفته( 

نفر مسئول  1نفرنیروي پیمانکار،  15تا  5از : غ م §
HSE)1روز در هفته( 

پیمانکار در زمان تعمیرات یا نصب  HSEمسئول : توجه
  .وقت داشته باشد حضور تمامآسانسور باید 

ــی،   - ــف ایمن ــاي مختل ــرایش ه گ
 مکانیک، برق، تاسیسات

/ اي رشــته هــاي بهداشــت حرفــه -
 صنعتی

  

10  
( خدمات موردنیاز انبارها و تدارکات کاال

تخلیــه، بــارگیري، حمــل، چیـــدن و    
  ...) ها و جابجائی کاال در قفسه

  انباردار -
  راننده جرثقیل -
   يتخلیه وبارگیرخدمات  -
  انبارها  خدمات عمومی -
خدمات ا نبـارداري و کنتـرل،    -

  بندي و ترخیص کاال طبقه

نفر نیروي پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول  5تا  §
HSE پیمانکار نیز می باشد.  

نفر مسـئول   1نفر نیروي پیمانکار،  50تا  5از : م §
HSE)تمام وقت( 

نفـر   1نفرنیـروي پیمانکـار،    25تا  5از : غ م §
 )تمام وقت(HSEول مسئ

  

ــی،   - گــرایش هــاي مختلــف ایمن
 مکانیک

/ اي رشـته هــاي بهداشـت حرفــه   -
 صنعتی

  
  
  

11  
خــدمات تعمیــر و نگهــداري ســاختمان 
هاي اداري، منـازل سـازمانی و مجتمـع    

  هاي رفاهی و اجتماعی

  مکانیک عمومی -
  بناء -
  لوله کش ساختمان -
  برقکار -
  نقاش -نجار         -

ي پیمانکار، نماینده پیمانکار، مسئول نفر نیرو 5تا  §
HSE پیمانکار نیز می باشد.  

نفـر مسـئول    1نفر نیروي پیمانکار،  50تا  5از : م §
HSE)تمام وقت( 

نفر مسئول  1نفرنیروي پیمانکار،  25تا  5از : غ م §
HSE)تمام وقت( 

  

ــی،   - گــرایش هــاي مختلــف ایمن
 مکانیک، برق، تاسیسات، عمران

/ اي رفــهرشـته هــاي بهداشـت ح   -
  صنعتی
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الزم براي  HSEحداقل تعداد نیروي   مشاغل کارگري و کارمندي   خدمات / عنوان فعالیت   ردیف 
 پیمان مورد نظر

 HSEتخصص نفرات 

بندي و بنائی صنعتی و  عملیات عایق  12
  بندي داربست/ بندي عملیات طناب

  مکانیک لوله -
  ساز کوره -
  بند طناب -

یمانکـار، نماینــده  نفـر نیــروي پ  5تـا   §
پیمانکار نیـز   HSEپیمانکار، مسئول 

  .می باشد
 1نفر نیروي پیمانکـار،   50تا  5از : م §

 )تمام وقت(HSEنفر مسئول 
 1نفرنیروي پیمانکار،  25تا  5از : غ م §

  )تمام وقت(HSEنفر مسئول 

گرایش هاي مختلـف ایمنـی،    -
 عمران

/ اي رشته هاي بهداشت حرفـه  -
  صنعتی

13  
  

عمیـرات تخصصـی وسـائط    خدمات ت
نقلیه سنگین، فوق سـنگین، ویـژه و   
ماشــین هــاي متحــرك ســاختمانی  

  وجرثقیل

  مکانیک وسائط نقلیه -
استادکار مکانیـک وسـائط نقلیـه و     -

ماشین هاي متحرك ساختمانی و 
  ویژه

نفـر نیــروي پیمانکـار، نماینــده    5تـا   §
پیمانکار نیـز   HSEپیمانکار، مسئول 

  .می باشد
 1نفر نیروي پیمانکـار،   50تا  5از : م §

 )تمام وقت(HSEنفر مسئول 
 1نفرنیروي پیمانکار، 25تا  5از : غ م §

  )تمام وقت(HSEنفر مسئول 

گرایش هاي مختلـف ایمنـی،    -
 مکانیک، برق

/ اي رشته هاي بهداشـت حرفـه  -
  صنعتی

14  
ــه،    ــائط نقلی ــرویس وس ــدمات س خ
ــه     ــائط نقلی ــومی وس ــرات عم تعمی

صـــــافکاري، نقاشـــــی، (ســـــبک
  .) . .سازي و  تورسازي، باطريرادیا

  کار وسائط نقلیه سرویس -
  صافکار اتومبیل -
  رادیاتورساز -
  گریس کار -
استادکار تعمیرات عمـومی وسـائط    -

  نقلیه
  تعمیرکار عمومی وسائط نقلیه -

نفـر نیــروي پیمانکـار، نماینــده    5تـا   §
پیمانکار نیـز   HSEپیمانکار، مسئول 

  .می باشد
 1روي پیمانکـار،  نفر نی 50تا  5از : م §

 )تمام وقت(HSEنفر مسئول 
 1نفرنیروي پیمانکار،  25تا  5از : غ م §

 )تمام وقت(HSEنفر مسئول 
  

گرایش هاي مختلـف ایمنـی،    -
 مکانیک، برق

/ اي رشته هاي بهداشت حرفـه  -
  صنعتی

  رسان نامه -  رسانی  خدمات پست و نامه  15
  راننده/ رسان نامه -

نماینـده   نفـر نیـروي پیمانکـار،    30تا §
پیمانکار نیـز   HSEپیمانکار، مسئول 

  .می باشد
نفر نیروي پیمانکار،  200تا  30از : م §

  )روز در هفتهHSE)1نفر مسئول  1
نفرنیروي پیمانکار،  100تا  30از :غ م §

  )روز در هفتهHSE)1نفر مسئول  1

تمامی رشته هاي مـرتبط بـا    -
HSE  

  آمیزي و سندبالست عملیات رنگ  16
  خازنزن م ماسه -
  اندودکار مخازن -
  استادکار عملیات الیروبی -

نفـر نیـروي پیمانکـار، نماینـده      5تا  §
پیمانکار نیز  HSEپیمانکار، مسئول 

  .می باشد
 1نفر نیروي پیمانکـار،   50تا  5از : م §

 )تمام وقت(HSEنفر مسئول 
نفرنیروي پیمانکـار،   25تا  5از : غ م §

  )تمام وقت(HSEنفر مسئول  1

/ اي هداشت حرفـه رشته هاي ب -
 صنعتی 

گــرایش هــاي مختلــف ایمنــی، 
  مکانیک

  سازي سازي و بشکه قوطی  17
  ساز حلبی -
  ساز بشکه/ زن بشکه رنگ -
  مراقب دستگاه ظروفسازي -

نفـر نیــروي پیمانکـار، نماینــده    5تـا   §
پیمانکار نیـز   HSEپیمانکار، مسئول 

  .می باشد
 1نفر نیروي پیمانکـار،   50تا  5از : م §

 )تمام وقت(HSEل نفر مسئو
 1نفرنیروي پیمانکار،  25تا  5از : غ م §

  )تمام وقت(HSEنفر مسئول 

/ اي رشته هاي بهداشت حرفـه  -
 صنعتی

گرایش هاي مختلـف ایمنـی،    -
  مکانیک

  لیتوگرافی و چاپ ورق روغن موتور  18
  استادکار ظهور و چاپ فیلم -
  کار ظهور و چاپ فیلم کمک -
ــیلم  کمــک - و کــار ظهــور و چــاپ ف

  عکاسی

نفر نیروي پیمانکـار، نماینـده    10تا  §
پیمانکار نیز  HSEپیمانکار، مسئول 

  .می باشد
نفر نیروي پیمانکار،  100تا  10از : م §

  )روز در هفتهHSE)2نفر مسئول  1
نفرنیروي پیمانکـار،   50تا  10از :غ م §

  )روز در هفتهHSE)2نفر مسئول  1

/ اي رشته هاي بهداشت حرفـه  -
 صنعتی

اي مختلـف ایمنـی،   گرایش هـ -
  مکانیک
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الزم براي  HSEحداقل تعداد نیروي   مشاغل کارگري و کارمندي   خدمات / عنوان فعالیت   ردیف 

 پیمان مورد نظر
 HSEتخصص نفرات 

شـهرك هـاي   (نشـانی   خدمات آتش  19
  )مسکونی و ساختمان هاي مرکزي

  نشان آتش -
  نشانی خدمات ایمنی و آتش -
  رانندگی خدمات آتش نشانی و -
  موزشآخدمات ایمنی و  -

نفر نیروي پیمانکار، یک نفـر از   10تا  §
  پیمانکـار نیـز    HSEآن ها، مسـئول  

  .می باشد
نفر نیروي پیمانکار،  100تا  10از : م §

  )روز در هفتهHSE)2نفر مسئول  1
نفرنیروي پیمانکـار،   50تا  10از :غ م §

 )روز در هفتهHSE)2نفر مسئول  1
ــاي  در صــورت داشــتن:توجــه تخصــص ه

مربوطه توسط یکـی از نیروهـاي پیمانکـار،    
صرف نظر از تعداد (تواند   همان شخص می
 HSEبه عنوان مسئول ) نیروهاي پیمانکار

  پیمانکار معرفی شود

گرایش هاي مختلـف ایمنـی،    -
ــرق،   ــک، ب آتــش نشــانی، مکانی

 شیمی، صنایع
/ اي رشته هاي بهداشت حرفـه  -

  صنعتی

افـت منـازل   خدمات نگهداشـت و نظ   20
  سازمانی 

  رفتگر -
  نظافتچی -
  کار فاضالب تنظیف -
  کار ساده کمک -

نفر نیـروي پیمانکـار، نماینـده     10تا  §
پیمانکار نیـز   HSEپیمانکار، مسئول 

  .می باشد
نفر نیروي پیمانکار،  100تا  10از : م §

  )تمام وقت(HSEنفر مسئول  1
نفرنیروي پیمانکار،  50تا  10از : غ م §

  ) تمام وقت(HSE نفر مسئول 1

تمامی رشته هاي مـرتبط بـا    -
HSE ) ترجیحــاً گــرایش هــاي

 ) مختلف بهداشت

ــین هــاي      21 ــرات ماش ــدمات تعمی خ
  .) . . هاي کپی، تحریر و  دستگاه(اداري

  مکانیک ماشین هاي اداري -
  تکنسین ماشین هاي اداري -

نفـر نیــروي پیمانکـار، نماینــده    5تـا   §
ر نیـز  پیمانکا HSEپیمانکار، مسئول 

  .می باشد
 1نفر نیروي پیمانکـار،   30تا  5از : م §

 )روز در هفتهHSE)1نفر مسئول 
 1نفرنیروي پیمانکار،  15تا  5از : غ م §

 )روز در هفتهHSE)1نفر مسئول 
پیمانکار در زمان تعمیـرات   HSEمسئول (

  )باید حضور تمام وقت داشته باشد

گرایش هاي مختلـف ایمنـی،    -
 مکانیک

/ اي داشت حرفـه رشته هاي به -
  صنعتی

زنی در سـرویس هـاي    خدمات آهک  22
  آب و برق و بخار پاالیشگاه ها

  گر مخازن الیروب -
  زن مخازن ماسه -

نفـر نیـروي پیمانکـار، نماینـده      5تا  §
پیمانکار نیز  HSEپیمانکار، مسئول 

  .می باشد
 1نفر نیروي پیمانکـار،   50تا  5از : م §

 )تمام وقت(HSEنفر مسئول 
نفرنیروي پیمانکـار،   25تا  5 از: غ م §

  )تمام وقت(HSEنفر مسئول  1

گرایش هـاي مختلـف ایمنـی،    -
 مکانیک، تاسیسات، برق، شیمی

/ رشته هاي بهداشت حرفـه اي -
  صنعتی

23  
خــــدمات تخلیــــه و بــــارگیري   

ــرآورده ــازي و  فـ هـــاي نفتـــی و گـ
  )جایگاه عرضه(چی  تلمبه

  کننده گاز مایع توزیع -
  یعپرکننده ظروف گاز ما -
  گیر نمونه -
  چی پمپ -
  چی تلمبه -

نفـر نیــروي پیمانکـار، نماینــده    5تـا   §
پیمانکار نیـز   HSEپیمانکار، مسئول 

  .می باشد
 1نفر نیروي پیمانکـار،   50تا  5از : م §

 )تمام وقت(HSEنفر مسئول 
 1نفرنیروي پیمانکار،  25تا  5از : غ م §

 )تمام وقت(HSEنفر مسئول 
  

گرایش هاي مختلـف ایمنـی،   -
ــرق،   ــات، بـ ــک، تاسیسـ مکانیـ

 شیمی، الکترونیک
/ اي رشته هاي بهداشت حرفـه  -

  صنعتی

ــکاري و   24 ــاري، تراشـ ــدمات فلزکـ خـ
  مکانیک عمومی

  تراشکار -
  فلزکار -
  آهنگر -
  کار لحیم -
  جوشکار -سربکار          -

نفـر نیــروي پیمانکـار، نماینــده    5تـا   §
پیمانکار نیـز   HSEپیمانکار، مسئول 

  .می باشد
 1نفر نیروي پیمانکـار،   50تا  5از  :م §

 )تمام وقت(HSEنفر مسئول 
 1نفرنیروي پیمانکار،  25تا  5از : غ م §

 )تمام وقت(HSEنفر مسئول 
  

گرایش هـاي مختلـف ایمنـی،    -
 مکانیک، تاسیسات

ــت   - ــاي بهداشــ ــته هــ رشــ
  صنعتی/ حرفه اي
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  ١٣٩٠آبان                                          جلد دوم پیمان                                           شركت ملي گازایران                      

٢٧٩ 
 

 
الزم براي  HSEعداد نیروي حداقل ت  مشاغل کارگري و کارمندي   خدمات / عنوان فعالیت   ردیف 

 پیمان مورد نظر
 HSEتخصص نفرات 

25  
بـرداري،   کشـی، نقشـه   خدمات نقشه

ــی ــه فنـ ــاي  کتابخانـ ــرویس هـ سـ
 AUTOکشـی بــا سیسـتم    نقشـه 

CAD 

  برداري استادکار نقشه -
  برداري کار نقشه کمک -
  نقشه کش -
  بردار نقشه -

نفر نیـروي پیمانکـار، نماینـده     10تا  §
پیمانکار نیـز   HSEپیمانکار، مسئول 

  .می باشد
نفر نیروي پیمانکار،  100تا  10از : م §

  )روز در هفتهHSE)2نفر مسئول  1
نفرنیروي پیمانکـار،   50تا  10از :غ م §

  )روز در هفتهHSE)2نفر مسئول  1

گرایش هـاي مختلـف ایمنـی،    -
 عمران، معماري، کامپیوتر

/ اي رشته هاي بهداشـت حرفـه  -
  صنعتی

26  
بر طراحی، صـفحه  انتشارات مشتمل 

آرائــی، چــاپ و توزیــع نشــریات،     
  ... بروشورها، کاتالوگ ها، پوسترها و 

  حروف چین -
  صحاف -
  استادکار  ماشین چاپ -
  اپراتور ماشین چاپ -
  آرا طراح و صفحه -
  ویراستار -
کارمنــد خــدمات پســتی و چــاپ و  -

  تکثیر

نفر نیروي پیمانکـار، نماینـده    10تا  §
پیمانکار نیز  HSEپیمانکار، مسئول 

  .می باشد
نفر نیروي پیمانکار،  100تا  10از : م §

 )روز در هفتهHSE)2نفر مسئول  1
نفرنیروي پیمانکـار،   50تا  10از :غ م §

  )روز در هفتهHSE)2نفر مسئول  1
  

گرایش هـاي مختلـف ایمنـی،    -
 مکانیک

/ اي رشته هاي بهداشت حرفـه -
  صنعتی

ــري و     27 ــمعی و بصــ ــدمات ســ خــ
  نمایشگاهی

  ادکار ظهور و چاپ فیلماست -
  دهنده فیلم نمایش -
  فیلمبردار، عکاس، گرافیست  -
  رسام و خطاط -
  طراح و هنرکار -

نفر نیـروي پیمانکـار، نماینـده     10تا  §
پیمانکار نیـز   HSEپیمانکار، مسئول 

  .باشد می
نفر نیروي پیمانکار،  100تا  10از : م §

 )روز در هفتهHSE)1نفر مسئول  1
نفرنیروي پیمانکـار،   50تا  10از :غ م §

  )روز در هفتهHSE)1نفر مسئول  1

تمامی رشته هـاي مـرتبط بـا    -
HSE  

28  
خدمات کمک آموزشی مشـتمل بـر   
تهیه جزوات، پخـش و تکثیـر نـوار و    

  فیلم هاي آموزشی
   خدمات روابط عمومی -

نفر نیـروي پیمانکـار، نماینـده     10تا  §
پیمانکار نیـز   HSEپیمانکار، مسئول 

  .باشد می
نفر نیروي پیمانکار،  100تا  10از : م §

 )روز در هفتهHSE)1نفر مسئول  1
نفرنیروي پیمانکـار،   50تا  10از :غ م §

  )روز در هفتهHSE)1نفر مسئول  1

تمامی رشته هـاي مـرتبط بـا     -
HSE  

  خدمات بازرسی فنی -  خدمات بازرسی فنی  29
  یابی خدمات  نشت -

نفـر نیــروي پیمانکـار، نماینــده    5تـا   §
پیمانکار نیـز   HSEر، مسئول پیمانکا
  .می باشد

 1نفر نیروي پیمانکـار،   50تا  5از : م §
 )تمام وقت(HSEنفر مسئول 

 1نفرنیروي پیمانکار،  25تا  5از : غ م §
  )تمام وقت(HSEنفر مسئول 

گرایش هاي مختلـف ایمنـی،    -
  بازرسی فنی، مکانیک، شیمی

    نیرو ریزي تامین خدمات برنامه  30

پیمانکـار، نماینـده   نفر نیـروي   10تا  §
پیمانکار نیـز   HSEپیمانکار، مسئول 

  .باشد می
نفر نیروي پیمانکار،  100تا  10از : م §

 )روز در هفتهHSE)2نفر مسئول  1
نفرنیروي پیمانکـار،   50تا  10از :غ م §

  )روز در هفتهHSE)2نفر مسئول  1

تمامی رشته هاي مـرتبط بـا    -
HSE ) ترجیحــاً گــرایش هــاي

  ) مختلف بهداشت

    افزار افزار وسخت خدمات نرم  31

نفر نیـروي پیمانکـار، نماینـده     10تا  §
پیمانکار نیـز   HSEپیمانکار، مسئول 

  .باشد می
نفر نیروي پیمانکار،  100تا  10از : م §

 )روز در هفتهHSE)3نفر مسئول  1
نفرنیروي پیمانکـار،   50تا  10از :غ م §

  )روز در هفتهHSE)3نفر مسئول  1

رتبط بـا  تمامی رشته هـاي مـ   -
HSE 

  گرایش هاي مختلف مهندسی -
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  ١٣٩٠آبان                                          جلد دوم پیمان                                           شركت ملي گازایران                      

٢٨٠ 
 

 
الزم براي  HSEحداقل تعداد نیروي   مشاغل کارگري و کارمندي   خدمات / عنوان فعالیت   ردیف 

 پیمان مورد نظر
 HSEتخصص نفرات 

  کار نوبت -  برداري  کاري بهره خدمات نوبت  32

نفـر نیــروي پیمانکـار، نماینــده    5تـا   §
انکار نیـز  پیم HSEپیمانکار، مسئول 

  .می باشد
 1نفر نیروي پیمانکـار،   50تا  5از : م §

 )تمام وقت(HSEنفر مسئول 
نفرنیروي پیمانکـار،   25تا  5از : غ م §

  )تمام وقت(HSEنفر مسئول  1

تمامی رشته هـاي مـرتبط بـا     -
HSE )  ــاي ــرایش ه ترجیحــاً گ

 )مختلف ایمنی
گرایش هاي مختلف مهندسی -
  )ترجیحاً مکانیک، شیمی، برق(

33  
کـاري،   سـازي، عـایق   حلبی خد مات

      خــدمات بــرق،  و بنــدي   داربســت 
  ابزاردقیق ومکانیک

  کار عایق -
  بند  داربست -
  ساز حلبی -
  کارگرنیمه ماهر -

نفـر نیــروي پیمانکـار، نماینــده    5تـا   §
پیمانکار نیـز   HSEپیمانکار، مسئول 

  .می باشد
 1نفر نیروي پیمانکـار،   50تا  5از : م §

 )تمام وقت(HSEنفر مسئول 
 1نفرنیروي پیمانکار،  25تا  5از : غ م §

  )تمام وقت(HSEنفر مسئول 

گرایش هـاي مختلـف ایمنـی،    -
 مکانیک، برق، الکترونیک

/ اي رشته هاي بهداشت حرفـه -
  صنعتی

ــت    34 ــدمات نظــارت برفعالی هــاي  خ
    . .  جوشکاري، پوشش و

نفـر نیـروي پیمانکـار، نماینـده      5تا  §
یمانکار نیز پ HSEپیمانکار، مسئول 

  .می باشد
 1نفر نیروي پیمانکـار،   50تا  5از : م §

 )تمام وقت(HSEنفر مسئول 
 1نفرنیروي پیمانکار،  25تا  5از : غ م §

  )تمام وقت(HSEنفر مسئول 

گرایش هـاي مختلـف ایمنـی،    -
 بازرسی فنی، مکانیک

/ اي رشته هاي بهداشت حرفـه -
  صنعتی

  اپراتوري تلفنخدمات   35

  رات مستغالتگیر تعمی پیام -
  تلفنچی -
  سیمبان تلفن -
  اپراتور تلفن -
  کش تلفن سیم -
خدمات مفصل بند،  مکانیک تلفن،   -

  مکانیک آنتن

نفر نیـروي پیمانکـار، نماینـده     10تا  §
پیمانکار نیـز   HSEپیمانکار، مسئول 

  .می باشد
نفر نیروي پیمانکار،  100تا  10از : م §

  )روز در هفتهHSE)2نفر مسئول  1
نفرنیروي پیمانکـار،   50تا  10ز ا:غ م §

 )روز در هفتهHSE)2نفر مسئول  1
بــراي خــدمات ســیم کشــی تلفــن، : توجــه

مفصل بند، مکانیک تلفن و مکانیـک آنـتن   
پیمانکار به قرار زیر می  HSEتعداد نیروي 

  :باشد
نفـر نیــروي پیمانکـار، نماینــده    5تـا   §

پیمانکار نیـز   HSEپیمانکار، مسئول 
  .می باشد

 1نفر نیروي پیمانکـار،   50تا  5از : م §
 )تمام وقت(HSEنفر مسئول 

 1نفرنیروي پیمانکار،  25تا  5از : غ م §
  )تمام وقت(HSEنفر مسئول 

گرایش هـاي مختلـف ایمنـی،    -
مکانیـــک، بـــرق، الکترونیـــک، 

 مخابرات
ــت   - ــاي بهداشــ ــته هــ رشــ

  صنعتی/اي حرفه

ــدمات   36 ــتم خ ــی سیس ــا  کارشناس ه
  انرژيکارشناس سیستم ها و  -  وانرژي

نفر نیروي پیمانکـار، نماینـده    10تا  §
پیمانکار نیز  HSEپیمانکار، مسئول 

  .باشد می
نفر نیروي پیمانکار،  100تا  10از : م §

 )روز در هفتهHSE)3نفر مسئول  1
نفرنیروي پیمانکـار،   50تا  10از :غ م §

  )روز در هفتهHSE)3نفر مسئول  1

تمامی رشته هاي مـرتبط بـا    -
HSE  

مختلف مهندسی گرایش هاي  -
ــات،   ( ــنایع، تاسیس ــاً ص ترجیح

  )برق

آمـار و  ریـزي وتهیـه    خدمات برنامـه   37
    گزارشات

نفر نیـروي پیمانکـار، نماینـده     10تا  §
پیمانکار نیـز   HSEپیمانکار، مسئول 

  .باشد می
نفر نیروي پیمانکار،  100تا  10از : م §

 )روز در هفتهHSE)1نفر مسئول  1
مانکـار،  نفرنیروي پی 50تا  10از :غ م §

  )روز در هفتهHSE)1نفر مسئول  1

تمامی رشته هاي مـرتبط بـا    -
HSE  
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  ١٣٩٠آبان                                          جلد دوم پیمان                                           شركت ملي گازایران                      

٢٨١ 
 

الزم براي  HSEحداقل تعداد نیروي   مشاغل کارگري و کارمندي   خدمات / عنوان فعالیت   ردیف 
 پیمان مورد نظر

 HSEتخصص نفرات 

خدمات مهندسی و نظارت مکانیـک،    38
    برق، ابزاردقیق وراه و ساختمان

نیـروي پیمانکـار، نماینـده     نفـر  5تا  §
پیمانکار نیز  HSEپیمانکار، مسئول 

  .می باشد
 1نفر نیروي پیمانکـار،   50تا  5از : م §

 )تمام وقت(HSEنفر مسئول 
 1نفرنیروي پیمانکار،  25تا  5از : غ م §

  )تمام وقت(HSEنفر مسئول 

گرایش هـاي مختلـف ایمنـی،    -
مکانیـــک، بـــرق، الکترونیـــک، 

 عمران
/ اي شت حرفـه رشته هاي بهدا-

  صنعتی

    خدمات آزمایشگاهی  39

نفـر نیـروي پیمانکـار، نماینـده      5تا  §
پیمانکار نیز  HSEپیمانکار، مسئول 

  .می باشد
 1نفر نیروي پیمانکـار،   50تا  5از : م §

 )تمام وقت(HSEنفر مسئول 
 1نفرنیروي پیمانکار،  25تا  5از : غ م §

  )تمام وقت(HSEنفر مسئول 

ط بـا  تمامی رشته هـاي مـرتب  -
HSE  

  گرایش هاي مختلف شیمی-

ور کـاال و  امـ ر خدمات کارشناسی د -  خدمات امور کاال  40
  رانبا

نفر نیروي پیمانکـار، نماینـده    10تا  §
پیمانکار نیز  HSEپیمانکار، مسئول 

  .باشد می
نفر نیروي پیمانکار،  100تا  10از : م §

 )روز در هفتهHSE)2نفر مسئول  1
پیمانکـار،   نفرنیروي 50تا  10از :غ م §

  )روز در هفتهHSE)2نفر مسئول  1

تمامی رشـته هـاي مـرتبط بـا     -
HSE   

 PIMS(خدمات کارشناسی در امور   41
    )GISو

نفر نیروي پیمانکـار، نماینـده    10تا  §
پیمانکار نیز  HSEپیمانکار، مسئول 

  .باشد می
نفر نیروي پیمانکار،  100تا  10از : م §

 )روز در هفتهHSE)3نفر مسئول  1
نفرنیروي پیمانکـار،   50تا  10از :غ م §

  )روز در هفتهHSE)3نفر مسئول  1

/ اي رشته هاي بهداشت حرفـه -
 صنعتی

گرایش هـاي مختلـف ایمنـی،    -
مخــابرات، بــرق، الکترونیــک،    

  کامپیوتر

    )PM(امور  خدمات  کارشناسی در  42

نفر نیروي پیمانکـار، نماینـده    10تا  §
پیمانکار نیز  HSEپیمانکار، مسئول 

  .باشد می
نفر نیروي پیمانکار،  100تا  10از : م §

 )روز در هفتهHSE)3نفر مسئول  1
نفرنیروي پیمانکـار،   50تا  10از :غ م §

  )روز در هفتهHSE)3نفر مسئول  1

/ اي رشته هاي بهداشـت حرفـه  -
 صنعتی 

گرایش هـاي مختلـف ایمنـی،    -
  مخابرات، برق، الکترونیک

    خدمات کارشناسی آموزش  43

روي پیمانکـار، نماینـده   نفر نی 10تا  §
پیمانکار نیز  HSEپیمانکار، مسئول 

  .باشد می
نفر نیروي پیمانکار،  100تا  10از : م §

 )روز در هفتهHSE)2نفر مسئول  1
نفرنیروي پیمانکـار،   50تا  10از :غ م §

  )روز در هفتهHSE)2نفر مسئول  1

تمامی رشته هـاي مـرتبط بـا    -
HSE -  ،گرایش هاي مختلف آمـوزش
  مدیریت

    یورزش و خدمات رفاهی  44

نفر نیروي پیمانکـار، نماینـده    10تا  §
پیمانکار نیز  HSEپیمانکار، مسئول 

  .باشد می
نفر نیروي پیمانکار،  100تا  10از : م §

 )روز در هفتهHSE)2نفر مسئول  1
نفرنیروي پیمانکـار،   50تا  10از :غ م §

  )روز در هفتهHSE)2نفر مسئول  1

تمامی رشته هـاي مـرتبط بـا    -
HSE -   ،گرایش هـاي مختلـف ورزش
  مدیریت

کاري عملیات پـاالیش   خدمات نوبت  45
  زدائی ونم

ب وبـرق  آ خدمات نوبتکـاري واحـد   -
  وبخار

خدمات نوبتکاري عملیـات پـاالیش    -
  ونم زدائی

 ,خــدمات محوطــه شــیرین ســازي  -
  اق کنترلتا زدائی و نم

نفـر نیــروي پیمانکـار، نماینــده    5تـا   §
پیمانکار نیـز   HSEپیمانکار، مسئول 

  .می باشد
 1نفر نیروي پیمانکـار،   50تا  5از : م §

 )تمام وقت(HSEنفر مسئول 
 1نفرنیروي پیمانکار،  25تا  5از : غ م §

  )تمام وقت(HSEنفر مسئول 

گرایش هـاي مختلـف ایمنـی،    -
مکانیک، برق، شـیمی، عمـران،   

 صنایع
/ اي رشته هاي بهداشت حرفـه -

  صنعتی
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الزم براي  HSEحداقل تعداد نیروي   مشاغل کارگري و کارمندي   مات خد/ عنوان فعالیت   ردیف 
 پیمان مورد نظر

 HSEتخصص نفرات 

  خدمات مشترکین  46
  کنتورخوان -
ــترکین و  - ــیان، مش ــدمات متقاض  خ

  رایانه اي اسناد

نفر نیـروي پیمانکـار، نماینـده     10تا  §
پیمانکار نیـز   HSEپیمانکار، مسئول 

  .باشد می
نفر نیروي پیمانکار،  100تا  10از : م §

 )روز در هفتهHSE)1نفر مسئول  1
نفرنیروي پیمانکـار،   50تا  10از :غ م §

  )روز در هفتهHSE)1نفر مسئول  1

تمامی رشته هـاي مـرتبط بـا     -
HSE -  گــرایش هــاي مختلــف علــوم

 انسانی، مدیریت
  گرایش هاي مختلف کامپیوتر -

  امدادرسان -  بهره برداري وامدادخدمات   47

نفـر نیـروي پیمانکـار، نماینـده      5تا  §
پیمانکار نیز  HSEپیمانکار، مسئول 

  .می باشد
 1نفر نیروي پیمانکـار،   50تا  5از : م §

 )تمام وقت(HSEنفر مسئول 
نفرنیروي پیمانکـار،   25تا  5از : غ م §

  )تمام وقت(HSEنفر مسئول  1

تمامی رشته هـاي مـرتبط بـا     -
HSE )  ــاي ــرایش ه ترجیحــاً گ

  )مختلف ایمنی

48  
ــتگاه  ــرات ایس ــداري وتعمی ــا نگه ، ه

 بـرق وحفاظـت از  و  شبکه وانشعابات
ــگ ــعابات  و  زن ــارت برنصــب انش نظ

  وتجهیزات

خدمات تعمیـرات بـرق، ابزاردقیـق،     -
  مکانیک لوله و حفا ظت اززنگ

تکنیســـین نگهـــداري وتعمیـــرات  -
  ها ایستگاه

تکنیسین نگهداري وتعمیرات شبکه  -
  وانشعابات

تعمیـرات بـرق   تکنیسین نگهداري و -
  زنگ وحفاظت از

  نصب انشعابات وتجهیزاتناظر -

نفـر نیـروي پیمانکـار، نماینـده      5تا  §
پیمانکار نیز  HSEپیمانکار، مسئول 

  .می باشد
 1نفر نیروي پیمانکـار،   50تا  5از : م §

 )تمام وقت(HSEنفر مسئول 
نفرنیروي پیمانکـار،   25تا  5از : غ م §

 )تمام وقت(HSEنفر مسئول  1
  

ش هـاي مختلـف ایمنـی،    گرای-
 مخابرات، برق، الکترونیک

/ اي رشته هاي بهداشت حرفـه  -
  صنعتی

ــواحی    49 ــابداري در نـ ــدمات حسـ خـ
  حسابدار -  گازرسانی

نفر نیروي پیمانکـار، نماینـده    10تا  §
پیمانکار نیز  HSEپیمانکار، مسئول 

  .باشد می
نفر نیروي پیمانکار،  100تا  10از : م §

 )در هفتهروز HSE)1نفر مسئول  1
نفرنیروي پیمانکـار،   50تا  10از :غ م §

  )روز در هفتهHSE)1نفر مسئول  1

تمامی رشته هـاي مـرتبط بـا     -
HSE 

  رشته هاي علوم انسانی -

50  

  کلیه فعالیت هاي
  مربوط به 

ساخت و ساز 
(CONSTRUCTION) و  

پروژه هاي اجرایی، مهندسی و 
کارهاي تعمیراتی شرکت ها و 

  مناطق تابعه

  

نفـر نیـروي پیمانکـار، نماینـده      5تا  §
پیمانکار نیز  HSEپیمانکار، مسئول 

  .باشد می
نفر نیروي پیمانکـار،   100تا  5از : م §

 )تمام وقت(HSEنفر مسئول  1
 200نفر به باال به ازاء هر  100از : م §

 HSEبازرس زیر نظر مسئول  1نفر، 
 )تمام وقت(پیمانکار اضافه می گردد

پیمانکـار   نفرنیـروي  50تا  5از : غ م §
نفـــر  1کیلــومتري،   50در فاصــله  

 )تمام وقت) (نفر اول( HSEمسئول 
 50نفر به باال بـه ازاء هـر    50از :غ م §

 HSEبازرس زیر نظر مسئول  1نفر، 
 )تمام وقت(پیمانکار اضافه می گردد

 5کیلومتر به باال نیز تـا   50هر : غ م §
همـان نفـر    HSEنفر نیرو مسـئول  

نفر نیروي  5اول و در صورت بیش از 
پیمانکار، مطابق بند قبل عمـل مـی   

  .شود

تمامی رشته هـاي مـرتبط بـا     -
HSE 

گرایش هاي مختلف مهندسی  -
  )مرتبط با نوع فعالیت(

  دیگر فعالیت هاي قابل واگذاري  51

مورد نیـاز دیگـر پیمـان هـا و فعالیـت هـاي قابـل واگـذاري بـه           HSEبراي مشخص نمودن تعداد و تخصص نیروهاي 
نیـاز باشـدکه در ایـن جـدول پـیش بیایـد،       ... پـروژه و  / طـرح / منطقه/ اران و یا تغییراتی که بنا به شرایط شرکتپیمانک

گـردد   اي که به همین منظور تشکیل مـی  می توانند از کمیته) به عنوان کارفرما(زیرمجموعه هاي شرکت ملی گاز ایران 
  .استعالم نمایند

واحـد   -3واحد بهداشت  -2) رئیس کمیته(شرکت ملی گاز  HSE -1: سرپرستان/ اعضاي این کمیته عبارتند از روسا -
در صـورت نیـاز  توسـط رئـیس      -6، )دبیر کمیتـه (واحد آموزش و ارزیابی عملکرد    -5واحد محیط زیست     -4ایمنی 

  . کمیته، نماینده از طرف درخواست کننده نیز دعوت می گردد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١٣٩٠آبان                                          جلد دوم پیمان                                           شركت ملي گازایران                      

٢٨٣ 
 

ري، مراکـز تأسیسـاتی نظیـر    همچـون سـاختمان هـاي ادا   ) کیلـومتري  50شعاع حداکثر تا (پروژه هاي : متمرکز) م(

  هاي تقویت فشار، پاالیشگاه ها، تاسیسات ذخیره سازي در یک منطقهایستگاه

همچون اجراي خطوط لوله، جاده سازي، خطوط انتقـال  ) کیلومتر 50با شعاع بیش از (پروژه هاي : غیرمتمرکز) غ م(

  ک پیمان براي نواحی مختلف گاز استانی برق، دکل هاي مخابراتی، ی

در صورتی که تعداد نفرات نیروهاي پیمانکار در حدي است که نماینده پیمانکار مسئولیت مسائل مربـوط بـه   : 1تذکر 

HSE      را به عهده دارد، نماینده پیمانکار موظف اسـت مـوارد مطروحـه در دسـتورالعملHSE    ًپیمانکـاران را کـامال

کارفرمـا موظـف اسـت در زمـان هـاي       HSEهمچنین نماینده . بق مستندات دفترچه عمل نمایدرعایت نموده و مطا

  .بازرسی به عمل آورد HSEمختلف از نحوه عملکرد پیمانکار در مورد مسایل 

  .حداقل تحصیالت مورد نیاز فوق دیپلم می باشد: 2تذکر 

، زیرمجموعـه هـاي شـرکت    )5ن شماره ستو(تخصص هاي ذکر شده در جدول فوق در صورت محدود بودن : 3تذکر 

پیمانکـاران اسـتفاده    HSEمی توانند از جدول صفحه بعد نیز براي تـامین نفـرات   ) به عنوان کارفرما(ملی گاز ایران 

  .نمایند
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  مورد نیاز پیمانکاران HSEجدول امتیاز دهی نفرات 
  

حداکثر امتیاز   موضوع
  ممکن

امتیاز 
  مکتسبه

مدرك 
  تحصیلی

ه هاي دانشگا
  دولتی

  لیسانس به باال
    25  مرتبط

    15  نیمه مرتبط
    10  غیر مرتبط

  فوق دیپلم
    15  مرتبط

    10  نیمه مرتبط
    5  غیر مرتبط

دانشگاه هاي غیر 
  دولتی

  لیسانس به باال
    20  مرتبط

    10  نیمه مرتبط
    5  غیر مرتبط

  فوق دیپلم
    10  مرتبط

    5  نیمه مرتبط
    0  غیر مرتبط

  سابقه
    30  )سال 10امتیاز و حداکثر تا  3هر سال (مرتبط 

    20  )سال 10امتیاز و حداکثر تا  2هر سال (نیمه مرتبط 
    10  )سال 10امتیاز و حداکثر تا  1هر سال (غیر مرتبط 

    35  مصاحبه تخصصی
    10  گواهینامه هاي دوره هاي آموزشی

    100  جمع حداکثر امتیاز
  

  :در صورت استفاده از این جدول رعایت موارد ذیل الزامی است

 .می باشد 65حداقل امتیاز قابل قبول  .1

 .الزم براي پیمان هاي مورد نظر در جدول اصلی تامین گردد HSEحداقل تعداد نیروي  .2

 .فقط تخصص هاي نامبرده شده در جدول اصلی به عنوان مدرك تحصیلی مرتبط شناخته می شود .3

 HSEتحصیلی نیمه مرتبط و سوابق مرتبط و نیمه مرتبط افراد می بایستی مورد وثوق رئـیس   مدارك .4

 .کارفرما باشد

مدرك تحصیلی، سوابق کار، گواهینامه هـاي دوره هـاي آموزشـی، نتـایج مکتـوب      (مدارك مربوط به هر مورد 

  .به صورت مستند وجود داشته باشد ) مصاحبه تخصصی
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 پیمانکاران HSEی عملکرد چک لیست ارزیاب: 2پیوست 

  اطالعات عمومی
  :نام شرکت پیمانکاري  /....):ناحیه/ منطقه/ شرکت(نام کارفرما 

  :نوع پیمان  :تاریخ خاتمه پیمان  :تاریخ شروع پیمان
  ):خالصه(موضوع فعالیت 

  :پیمانکار HSEنام مسئول  :نام نماینده کارفرما
  :فن پیمانکارآدرس و شماره تل  :کارفرما HSEنام نماینده 

  :در ماه HSEتعداد بازدید 

  اطالعات آماري
  :تعداد آزمایش مثبت مواد مخدر  :تعداد افراد از کار افتاده  :تعداد افراد فوتی  :تعداد حوادث

  :از سوي مراجع قانونی HSEمیزان اعمال جریمه براي مشکالت   :تعداد اخطار شفاهی  :تعداد اخطار کتبی
  ، داشته است؟HSEآیا توقف عملیات اجرایی به علت عدم رعایت مقررات  :نفر روز کاري از دست رفته  :ارنفر رور کاري پیمانک

  ):ریال(پیمان  HSEهزینه   ):ریال(مبلغ پیمان 

  جدول ارزیابی

ف
ردی

  

  شرح شاخص هاي ارزیابی

رد
رب

 کا
ون

بد
  

  عملکرد
  خیلی خوب  خوب  متوسط  ضعیف  خیلی ضعیف

  %100تا 85  %85تا  65  %65تا 35  %35تا 15  %15تا  0

  امتیاز  4   امتیاز  3  امتیاز   2  امتیاز   1  امتیاز  0
             HSEچگونگی پیروي از خط مشی   1
              چگونگی اجراي طرح هاي مدیریت بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی  2
              )مدیریت ریسک( HSEچگونگی ارزیابی و بازنگري خطرات   3
و به موقع  (HSE)زارش حوادث و شبه حوادث، تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج چگونگی گ  4

 بودن آن
            

              )شرکتی و کشوري( HSEچگونگی همکاري با بازرسین و ممیزین مرتبط با   5
             HSEچگونگی تهیه رویه هاي مستند براي شناسایی، ارزیابی، پیشگیري و کنترل خطرات  6
 دامات کنترلی و پیشگیرانه مناسب به منظور حذف یا کاهش ریسک هايچگونگی انجام اق  7

HSE  
            

              و ارائه نتایج به کارفرما در فواصل زمانی معین HSEچگونگی بازنگري عملکرد   8
              ...ها و  MSDS، همچون تابلوها، HSEچگونگی تهیه و نصب عالئم هشداردهنده   9
              ت با تجربه و مرتبط براي فعالیت هاي مختلفچگونگی استفاده از نفرا  10
              ... ، کمک هاي اولیه، اطفاء و HSEبه کارکنان همانند رعایت مقررات  HSEچگونگی آموزش موارد  11
اي، گزارش دهی، آغاز به  دوره( HSEچگونگی برگزاري و حضور در جلسات مرتبط با   12

  ...)کار و 
            

             HSEاي مختلف در جهت ارتقاء فرهنگ چگونگی فعالیت ه  13
               HSEچگونگی تبعیت از مصوبات مراجع قانونی در ارتباط با   14
              توسط پیمانکار HSEو ممیزي و بازرسی منظم  HSEچگونگی گزارش آمار و عملکرد مرتبط با   15
             HSEبدون خطر در زمینه چگونگی تهیه طرح واکنش در شرایط اضطراري و ارائه روش هاي کاري  16
             HSEچگونگی انجام مانورهاي عملیاتی   17
              چگونگی ارائه برنامه مدون جهت شناسایی عوامل زیان آور محیط کار  18
              چگونگی پایش عوامل زیان آور محیط کار و ارائه نتایج  19
              راي کارکنان خودب... چگونگی انجام معاینات پزشکی اولیه، دوره اي و   20
              چگونگی تهیه و تکمیل پرونده بهداشتی براي کارکنان  21
              چگونگی فراهم نمودن موارد بهداشتی مطابق شرایط و ضوابط بهداشت عمومی، محیط و فردي  22
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              )استفاده از تاسیسات و دستگاه هاي ایمن(چگونگی تامین ایمنی ابزارآالت و تجهیزات   25
              ... و  چگونگی فراهم نمودن تجهیزات ایمنی و آتش نشانی از جمله تجهیزات حفاظت فردي  26
              جهت تعمیر و نگهداري چگونگی تدوین و اجراي برنامه مدون  27
              چگونگی تعمیر و تعویض به موقع تجهیزات ایمنی و آتش نشانی در حیطه فعالیت خود  28
              چگونگی استفاده کارکنان از وسایل حفاظت فردي تحویلی  29
              چگونگی فعالیت هاي مربوط به عدم بروز آلودگی و تخریب زیست محیطی  30
              کسازي، بهسازي و عادي نمودن شرایط محل کار پس از انجام کارچگونگی پا  31
              چگونگی مدیریت آالینده هاي آب، خاك و هوا در محدوده فعالیت  32
              چگونگی پاکسازي مناطق آلوده در اسرع وقت و اطالع به کارفرما  33
              اشتی و صنعتی تصفیه شده به محیطچگونگی فعالیت هاي مربوط به عدم تخلیه هرگونه فاضالب بهد  34
              چگونگی کاهش تولید زائدات ناشی از سوخت و ساز فعالیت هاي بهره برداري  35
              چگونگی جداسازي زائدات خطرناك از سایر زائدات  36
              چگونگی بازسازي مناطق تخریب شده ناشی از فعالیت پیمانکاري  37
              پسماند و دستورالعمل اجرایی آن در طول پیمان چگونگی اجراي قانون  38
چگونگی تمهیدات الزم به منظور مواجهه با حوادث احتمالی در مجاورت اماکن عمومی و مناطق   39

  مسکونی
            

              چگونگی فعالیت هاي مرتبط با کنترل ذرات گرد و غبار ناشی از فعالیت پیمانکار  41
              اي جمع آوري فاضالب بهداشتی و صنعتیچگونگی فعالیت ها بر  42
              چگونگی جمع آوري مواد زائد و زباله ها و اجراي ضوابط مربوط به ضبط و ربط در فعالیت ها  43
              چگونگی مدیریت مناسب مواد شیمیایی و هیدروکربن ها  44
              انکارچگونگی جمع آوري و ساماندهی یا دفع مواد شیمیایی مصرف نشده پیم  45

            :جمع هر ستون
  جدول نتایج

A (خیلی   امتیاز                             :جمع کل امتیاز کسب شده
  خیلی خوب  خوب  متوسط  ضعیف  ضعیف

B (امتیاز                             :                                    حداکثر امتیاز قابل اکتساب از این جدول  

C (100درصد  : .................................................... درصد امتیاز کسب شده×=
B
AC                    0  15تا%  

تا 15
  %65تا 35  35%

تا  65
  %100تا 85  85%

  .ارزیابی می گردد........................................................... درصد امتیاز کسب شده، .......................................  با    ،HSEبنابراین عملکرد این شرکت از نظر 

  ):کارفرما/ ... (ناحیه/ منطقه/ شرکت HSEنام و امضاء رئیس
  :تاریخ

  

  ):کارفرما(نام و امضاء مدیر مربوطه 
  :تاریخ

  .، امتیازات داده شده در هر مورد بایستی با مستندات موجود مطابقت داشته باشدجدول ارزیابیدر  :1ح توضی
نـابراین  ب. امتیـاز اسـت   180در پیمان مورد نظر کاربرد داشته  باشند،  برابـر   جدول ارزیابی) ردیف ها(در صورتی که تمام موارد  (B)حداکثر امتیاز قابل اکتساب ،جدول نتایجدر  :2توضیح 

  .گردد نمی ، لحاظ(B)، قسمت حداکثر امتیاز قابل اکتسابجدول نتایجعالمت زده شده و امتیاز آن در  "بدون کاربرد"براي هر موردي که در پیمان کاربردي ندارد، ستون 
 100شدت و حدت موارد، می تواند امتیاز کسب شـده توسـط پیمانکـار را  تـا     با توجه به نوع پیمان و همچنین  "اطالعات آماري"، اطالعات موجود در قسمت چک لیست ارزیابیدر  :3توضیح 

دبیـر  (کارفرمـا   HSE ، رئـیس )رئـیس کمیتـه  (باالترین مقام کارفرمـا  : این تصمیم توسط کمیته اي با عضویت. برساند "خیلی ضعیف"درصد کاهش داده و امتیاز عملکرد پیمانکار را به مرحله 
  .شود ر پیمان مذکور و رئیس امور پیمان هاي کارفرما گرفته می، نماینده کارفرما د)کمیته

  .پیمانکاران استفاده نمود HSEدر طول دوره پیمان نیز می توان  از این جدول، براي ارزیابی عملکرد  :4توضیح 
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  305  نحوه تعیین حریم   - 2 -6
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  کلیات ، مبانی و تعاریف  –فصل اول 

  کلیات -1-1

  اهداف – 1-1-1

  ر تدوین این مقررات ، جنبه هاي ایمنی ، زیست محیطی ، مهندسی و بهره برداري خطوط لوله گاز د

  :داف اصلی زیر را تامین نماید ، مد نظر است  به نحوي که حداقل اه

ایمنی ساکنین و یا کاربران ابنیه و تاسیسات و اراضی اطراف خطوط لوله و تاسیسات شرکت ملی گاز و  )الف

  به حداقل رساندن خسارات ناشی از نشت احتمالی گاز ، انفجار و آتش سوزي 

ور به خطوط لوله و تاسیسات شرکت ملی گاز در اثر پیشگیري یا کاهش ورود صدمات احتمالی ازنقاط مجا )ب

عملیات و فعالیتهاي گوناگون سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی نظیر ساخت و ساز ، حفاري ، تردد ، اجراي 

  تاسیسات ، تاثیرات القایی الکتریکی و غیره

حیطهاي زیست به حداقل رساندن خسارات ناشی از احداث خطوط لوله و تاسیسات شرکت ملی گاز به م )ج

  انسانی و طبیعی و مناطق حفاظت شده ، اراضی کشاورزي ، باغات ، مراتع ، جنگلها و سایر عوارض طبیعی

راهنمایی طراحان خطوط لوله و تاسیسات شرکت ملی گاز از نظر رعایت فاصله مناسب از ابنیه ، خطوط  )د

ان و کاربران تاسیسات متعلق به سایر اشخاص و همچنین راهنمایی طراحان ، سازندگ... انتقال نیرو ، راهها و

  حقیقی یا حقوقی از نظر رعایت فاصله مناسب از خطوط لوله گاز

  دامنه و کاربرد  - 1-1-2

  :دامنه شمول این مقررات ، موارد ذیل می باشد 

  : حریمهاي ایمنی و اختصاصی ) الف

  محدوده شهرها حریم هاي ایمنی و اختصاصی کلیه خطوط لوله گاز در داخل و خارج
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  :فواصل ) ب

فواصل مجاز خطوط لوله و خطوط تغذیه و توزیع از ابنیه و تاسیسات مجاور آنهـا در داخـل و خـارج محـدوده     

  .شهرها که به منظور ایمنی و یا تسهیل شرایط تعمیر و نگهداري آنها باید رعایت گردد

  :محل تاسیسات ) ج

  و مالحظات زیست محیطی مربوط  ضوابط تعیین محل استقرار تاسیسات صنعت گاز

  :فشار خطوط لوله و تاسیسات گاز ) د

این . خطوط لوله گاز است)  MAOP( منظور از فشار در این مقررات ، حداکثر فشار بهره برداري مجاز 

پوند بر اینچ مربع ، خطوط تغذیه گاز با فشار  1440تا فشار  400مقررات براي خطوط لوله انتقال گاز از فشار 

  . پوند بر اینچ مربع اعمال می گردد 60پوند بر اینچ مربع و شبکه هاي توزیع گاز با فشار  250

پوند بر اینچ مربع تابع مقررات خطوط لوله انتقال  400و کمتر از  250خطوط لوله گاز با فشار بیش از : تبصره 

  .گاز نمی باشند

  :قطر خطوط لوله گاز ) هـ

  اعمال 56"این مقررات براي خطوط لوله تا  قطر . قطر اسمی لوله است منظور از قطر در این مقررات ،

  . می گردد

فوق ، می بایست از شرکت »  هـ « و » د « براي فشارها و قطرهاي باالتر از ارقام مندرج در بندهاي :  تبصره

  .ملی گاز کسب نظر گردد

  :خطوط لوله گاز ترش ) و

موجود در   H2Sآن عالوه بر قطر ، فشار و ضخامت لوله ، میزان  نظر به ویژگی خطوط لوله گاز ترش که در 

گاز نیز در تعیین حریم موثر بوده و این میزان براي منابع مختلف گازي عدد متفاوتی خواهد داشت ، لذا 

و انتشار گاز در زمان    HAZOPتعیین حریم براي هر یک از خطوط مذکور می بایست بر اساس مطالعات 

در این خصوص الزم است مهندسین طراح هم زمان با . ي و یا در زمان وقوع حادثه انجام پذیردتخلیه اضطرار
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با توجه به نوع و کاربري ( طراحی مسیر ، نسبت به انجام مطالعات فوق و تعیین فاصله ایمن از مستحدثات 

  . و تاسیسات اقدام نمایند) آنها 

  مبانی  -1-2

  .ات بعنوان حریم بر اساس مبانی زیر می باشدکلیه فواصل تعیین شده در این مقرر

  مبانی قانونی و مقرراتی - 1-2-1

این مقررات بر مبناي قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصوب سی ویکم 

لحاظ  ضمناً قوانین و آئین نامه هاي زیر در تهیه این مقررات مورد. شمسی تدوین گردیده است 1350خرداد 

  :قرار گرفته اند 

  قانون اساسنامه شرکتهاي ملی نفت و گاز ایران) الف

الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه هاي عمومی ، عمرانی و نظامی دولت  )ب

  )شوراي انقالب (  17/11/1358مصوب 

  )1362مصوب سال ( قانون معادن 36ماده  )ج

   1363قانون بودجه سال  66نامه اجرایی تبصره آئین  16ماده  )د

آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی به منظور احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم  )هـ

  )27/2/1355مصوب ( شهرها 

  ) 1362تیر  15مصوب ( قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوري  )و

  )  14/10/1384مصوب ( شهر ، روستا و شهرك و نحوه تعیین آن  قانون تعاریف محدوده و حریم )ز

  و سایر قوانین ذیربط مبناي تعاریف شهر و روستا 

  قوانین و مقررات حریم سایر وزارت خانه ها و سازمانها از جمله وزارت راه و ترابري و وزارت نیرو )ح
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  ) 31/4/1374 مصوب( ها  قانون اصالح قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ )ط

آئین نامه مستند سازي و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) ي

  )دستگاههاي اجرائی 

به منظور انطباق مقررات حاضر با قوانین و مقررات موضوعه ، در صورت بازنگري مجدد ، مقررات  :توجه 

  .گرفت جاري روز مورد امعان نظر قرار خواهد

  کدها و استانداردها -1-2-2

معیار طراحی خطوط لوله در شرکت (  ASME B-31.8کدها و استانداردهاي بین المللی ، عمدتاً مقررات 

و مقررات مشابه سایر کشورها ، در تدوین این مقررات مورد بررسی قرار ) فرعی / ملی گاز و شرکتهاي وابسته

  .گرفته اند

  خطوط لوله گاز ارزیابی ریسک در  -1-2-3

این ارزیابی بر اساس شدت و تواتر حوادث احتمالی ناشی از نشت و انفجار گاز که اتفاق افتاده و یا ممکن 

است در خطوط لوله یا تاسیسات روي دهد ، صورت پذیرفته و نتایج آن در تعیین حریم مورد توجه قرار 

  .گرفته است

  نحوه نگهداري خطوط لوله و تاسیسات  - 1-2-4

  هاي مناسب  ورياامکانات و تجهیزات بهره بردار ، وجود دستورالعملهاي مکتوب و مدون و روشهاي موثر و فن

  .ثر می باشندؤدر امر نگهداري از نکات دیگري است که در انتخاب حریم براي خطوط لوله یا تاسیسات م

  شرایط فرهنگی و اجتماعی  -1-2-5

. را به هیچ وجه نمی توان در تعیین ضوابط حریم نادیده گرفت نقش شرایط فرهنگی و سطح آگاهی اجتماعی

درجه احترام به قوانین و جدي تلقی کردن آنها ، رعایت حقوق متقابل فی مابین اشخاص حقیقی یا حقوقی و 

به همین لحاظ شرایط فرهنگی و اجتماعی . شناخت حقوق فردي و جمعی در جوامع مختلف یکسان نیستند
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حاضر حتی المقدور منظور گردیده و سعی شده مقررات و ارقام و فواصل تعیین شده ، در تدوین مقررات 

در راستاي منافع فردي ) اعم از حقیقی یا حقوقی ( مشخص و روشن و غیر قابل تفسیر توسط اشخاص 

  .باشند

  شرایط اقتصادي  - 1-2-6

ارزش زمین ، نقش زمین در عواملی نظیر . مباحث اقتصادي در تدوین مقررات حریم اهمیت جدي دارند

اقتصاد شهري و روستایی ، مقایسه قیمت فوالد و سایر مصالح خط لوله با قیمت زمین یا ساختمان در شهر و 

روستا و در عین حال محدودیتهاي جدي در تأمین اراضی مورد نیاز جهت احداث شهرهاي جدید یا توسعه 

  . عیین حریم می باشندشهرها و روستاهاي موجود از جمله عوامل مؤثر در ت

  حد نهایی حریم  - 1-2-7

لذا هرگـاه  .  متر از طرفین خطوط لوله انتقال گاز تعیین شده است 250حد نهایی حریم طبق قانون ، حداکثر 

حریم خط لوله اي بر مبناي قطر ، فشار و ضریب طراحی اولیه یا نوع گاز و با دخالت دادن کلیه عوامل مندرج 

متر تجاوز نماید ، می بایست با تغییر ضریب طراحی و یـا اتخـاذ سـایر     250از سقف   2- 1در بندهاي بخش 

متر یا کمتر اقدام نمود و در صورت عدم امکـان ، نسـبت بـه     250تمهیدات ممکن ، نسبت به کاهش حریم به 

  .اخذ مجوزهاي قانونی در خصوص افزایش حریم اقدام گردد

  تعاریف -1-3

 : شرکت ملی گاز -1-3-1

نامیده می شود ، یکی از چهار شرکت اصلی تابع وزارت نفت بوده که مسؤول  شرکتکه در این مقررات 

سیاست گذاري ، ایجاد تأسیسات و راهبري امور پاالیش ، انتقال ، توزیع و تحویل گاز طبیعی در اشکال گاز ، 

خانگی در سطح کشور و  مایع و مایعات استحصالی از گاز به مصرف کنندگان اعم از صنعتی ، تجاري و

  .همچنین واردات و صادرات گاز می باشد
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 : فرعی / شرکتهاي وابسته -1-3-2

که زیر  ...شرکتهاي پاالیش و گاز استانی ، شرکت انتقال گاز ایران ، شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و

  .مجموعه شرکت ملی گاز می باشند

  :کمیته رسیدگی به مسائل اجرائی حریم  -1-3-3

این کمیته در ستاد شرکت ملی گاز به منظور رسیدگی به مسائل اجرائی حریم در سطح این شرکت و 

  .فرعی تشکیل و عالی ترین مرجع تصمیم گیري در خصوص مسائل حریم می باشد/ شرکتهاي وابسته

 : حریم اختصاصی  -1-3-4

ن نیازهاي اجرایی و عملیاتی خطوط نواري است از سطح زمین به عرض ، طول و عمق الزم که به منظور تأمی

  . عرض این نوار متناسب با قطر لوله تعیین می شود. لوله گاز توسط شرکت تحصیل می گردد

 : حریم ایمنی  ) 1-3-5

نواري است از سطح زمین به موازات و به محوریت خط لوله انتقال گاز که به موجب قانون، احداث ابنیه و 

حریم ایمنی متناسب . مگر آنکه اجازه کتبی و قبلی شرکت کسب شده باشدتاسیسات در آن ممنوع است ، 

 با قطر ، فشار و ضریب طراحی خط لوله با توجه به نوع کاربري ابنیه و جمعیت استفاده کننده از آنها تعیین

  .می گردد

بچه به دالیل متر می باشد ، لیکن در مواردي که در این کتا 250حداکثر این حریم به موجب قانون : توضیح 

متر اعالم شده است ، می بایست با تغییر ضریب طراحی و یا اتخاذ  250فنی و ایمنی حریم هاي بیش از 

  .تمهیدات دیگر شرایط ایمنی را تامین نمود
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  ابنیه  محل تجمع  -1-3-6

ر شرایط عادي ، اطالق می گردد که د) به صورت مجزا یا متصل ( به ابنیه یا تأسیسات یا مجموعه اي از آنها 

  در آن حضور پیدا ) متناوب یا مداوم ( نفر به طور همزمان و به مدت حداقل سه ماه در سال  20حداقل 

این ساختمانها و تاسیسات به منظور فعالیتهاي گوناگون از جمله ارائه خدمات اداري ، آموزشی ، . می کنند

ي ، صنعتی ، معدنی ، تولیدي ، ورزشی ، نظامی و مذهبی ، بهداشتی ، اقامت و پذیرایی یا فعالیتهاي تجار

  .انتظامی و گردشگري مورد استفاده قرار می گیرند

است ) اعم از واحد مسکونی و یا صنعتی ( منظور از ابنیه مجزا یا متصل در این بند ، تعداد ابنیه :   1تبصره 

  .که حداکثر در طولی معادل یک صد متر قرار می گیرند

نچه ابنیه یا تاسیساتی خارج از مصادیق ذکر شده ذیل باشد ، ارائه نامه کتبی مالکین در مورد چنا:   2تبصره 

  .مدت زمان حضور و تعداد نفرات ساکن ، مالك عمل خواهد بود

  :فهرست مصادیق این ابنیه به شرح ذیل است 

  مدارس ، دانشگاهها ، کودکستانها ، مهدکودکها و کلیه مراکز آموزشی از هر نوع  )1

  مساجد ، حسینیه ها ، کلیساها و سایر مراکز مذهبی  )2

  کتابخانه ها ، فرهنگسراها ، سینما ، تئاتر ، سالنهاي سخنرانی و برگزاري مراسم  )3

 ادارات دولتی ، شرکتها ، دفاتر پست و تلفن )4

 )هاي پزشکی  هاي پزشکان ، آزمایشگاه ها ، ساختمان درمانگاه (پزشکی دیگر  ها و مراکز بیمارستان )5

 پذیرها و مسافرخانه ها ها ، مهمان ها ، متل هتل )6

 هاي حمل و نقل مسافربري و کاالي زمینی ، هوایی و دریایی ترمینال )7

 هاي راه آهن ایستگاه )8

 هاي عمومی  پارکینگ )9

 بازار ، بازارچه ، پاساژ و فروشگاههاي بزرگ   )10
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 ها هاي دانشجویی و  انواع شبانه روزي خوابگاه  )11

 فرودگاهها   )12

 هاي تفریحی ، آموزشی ، پرورشی و ورزشی اردوگاه  )13

 هاي سالمندان ، جانبازان ، معلوالن و بیماران خاص  اقامتگاه  )14

 زندانها  )15

 گورستان شهرها  )16

 و تیر) مانور ( هاي تمرینی  مراکز نظامی ، پادگانها ، اردوگاهها ، میدان  )17

  زشی ، تله کابین ، هاي ورزشی ، پیست هاي ور میدانهاي ورزشی روباز و سر پوشیده ، سالن  )18

 تله اسکی، تله سی یژ

 کارخانجات و کارگاههاي صنعتی ، معادن و شیالت   )19

 ها  رستورانها و غذاخوري  )20

 ها ها و شهربازي هاي تفریحی ، پارك مکان  )21

 سدها و نیروگاهها  )22

 هاي تجاري و صنعتی  نمایشگاه  )23

 ها  کشتارگاه  )24

 : ابنیه خطر ناك  -1-3-7

  : اطالق می گردد که به ابنیه یا تأسیساتی 

کاربري آنها در شرایط معمولی کاري و یا در صورت وقوع حادثه و در شرایط غیر عادي دیگر ، خطراتی  )الف 

  .را متوجه خط لوله گاز نماید

در صورت وقوع انفجار ، آتش سوزي و نشت گاز در خط لوله و یا تخلیه گاز در زمان عملیات ، آثار )ب 

ایجاد خطرات ثانویه براي خط لوله گاز ، تأسیسات و یا مردم ساکن در اطراف آنها  بر آنها موجب  مترتب  

  .گردد
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  :فهرست مصادیق این ابنیه به شرح ذیل است 

  و پمپ بنزین  CNGجایگاه  )1

 پاالیشگاهها  )2

  تاسیسات پتروشیمی  )3

  کارخانجات شیمیایی  )4

  کارخانجات مهمات سازي و زاغه هاي مهمات )5

  جایگاه سیلندر پرکنی  )6

  نبار مواد سوختی وشیمیایی قابل اشتعال و انفجارا )7

 : ابنیه عادي  -1-3-8

به ابنیه و تأسیسات غیر از ابنیه محل تجمع و خطرناك که تعداد کارکنان و یا ساکنین آنها درشرایط عادي 

 واحدهاي مسکونی یک یا دو طبقه ، کارگاههاي خدماتی و صنعتی. نفر باشد ، اطالق می گردد 20کمتر از 

  .کوچک ، دفاتر اداري ، تجاري و پزشکی ، نمونه هایی از ابنیه عادي هستند

 :خطوط لوله انتقال گاز  - 1-3-9

نامیده می شود ، شامل خطوط لوله و تاسیسات انتقال )  گاز ( که در این مقررات به اختصار خطوط انتقال 

  . می باشد)  CGSي ایستگاهها( به مبادي مصرف ) پاالیشگاهها ( گاز از مبادي تولید 

 : خطوط تغذیه گاز  -1-3-10

(شامل خطوط تغذیه و تاسیسات مربوط 1 (CGS  پوند بر اینچ مربع  بوده که براي تغذیه گاز  250با فشار

  .به ایستگاههاي درون شهري و روستائی و صنایع مورد استفاده قرار می گیرد
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 : ز شبکه هاي توزیع گا -1-3-11

(شامل خطوط توزیع و تاسیسات مربوط  2 ,TBS 3  (DRS پوند بر اینچ مربع و کمتر بوده که  60با فشار

  .قابلیت نصب انشعاب را دارا بوده و می تواند از نوع پلی اتیلن و یا فوالدي باشد

 : ایستگاه شیر گاز  -1-3-12

نقاطی از طول خطوط انتقال که شیر قطع و وصل جریان گاز  به منظور تامین اهداف ایمنی محلی محصور در 

  .و عملیاتی در آن نصب می گردد

 : تاسیسات تقویت فشار گاز  -1-3-13

  .  مجموعه اي از تاسیسات که در نقاطی از طول خطوط انتقال به منظور افزایش فشار گاز احداث می گردد

 : از پاالیشگاه گ -1-3-14

  مجموعه اي از تاسیسات که عملیات تصفیه و یا نم زدایی و یا تفکیک اجزا تشکیل دهنده گاز طبیعی 

   .در آن انجام می گردد. . . ) متان ، اتان و ( 

  :واحد ردیف تراکم  - 1-3-15

ه متر  ک 400متر و عرض  1650تراکم ساختمانهاي اطراف خطوط انتقال گاز  در هر محدوده اي به طول 

محور خط در امتداد طولی و در وسط آن قرار گرفته ، اندازه گیري می شود که به آن واحد ردیف تراکم 

  .اطالق می گردد

 : مسیر  - 1-3-16

در معناي عام به انواع مناطقی که خطوط انتقال گاز از آنها عبور می نماید از جمله مناطق بیابانی ، کشاورزي، 

در معناي خاص انواع مسیر خطوط انتقال گاز بر . اطالق می شود ...شهري و جنگلی ، کوهستانی ، روستایی ،

  حسب تراکم ابنیه یا جمعیت و یا بافت شهري و غیر شهري موجود در واحد ردیف تراکم تقسیم بندي 

  . می گردند
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 :ضریب طراحی لوله  -1-3-17

مل فنی ذیربط ، مندرج در ضریبی است که در محاسبه ضخامت خط لوله ، متناسب با نوع مسیر و عوا

  .و استانداردها و مقررات شرکت تعیین می گردد   ASME B31.8استاندارد 

  روستا -1-3-18

وضع طبیعی ، اجتماعی ، فرهنگی و ( واحد مبدا تقسیمات کشوري است که از لحاظ محیط زیستی 

نفر اعم  100خانوار یا  20ل همگن بوده که با حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که حداق) اقتصادي

  .از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند

  شهر - 1-3-19

محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیائی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی ، اشتغال و 

دائمی آن در مشاغل  سایر عوامل ، داراي سیمائی با ویژگیهاي خاص خود بوده به طوري که اکثریت ساکنان

کسب ، تجارت ، صنعت ، کشاورزي ، خدمات و فعالیتهاي اداري اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهري از 

خود کفائی نسبی بر خوردار و کانون مبادالت اجتماعی ، اقتصادي ، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ 

  .  دپیرامون خود بوده و حداقل داراي ده هزار نفر جمعیت باش

 ) : شهرهاي سر ریز جمعیتی(شهرهاي جدید  -1-3-20

   مناطقی که توسط دولت به منظور جذب جمعیت اضافی شهرهاي بزرگ کشور در اطراف آنها تأسیس

  .می شود

  

  

1-CGS: City gate station                                2-TBS: Town board station               

   3-DRS: District regulating station  
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 : صنعتی ) شهرك ( شهر   -1-3-21

  . منطقه اي که توسط مراجع ذیصالح جهت استقرار انواع صنایع و کارخانجات تخصیص می یابد

 : محدوده شهر -1-3-22

عبارت است از حدکالبدي موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادي 

  .ه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن الزم االجراء می باشدشهر ک

 : حریم شهر  -1-3-23

عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداري در آن ضرورت 

  .دارد و از مرز تقسیمات کشوري شهرستان و بخش مربوطه تجاوز ننماید

 : محدوده شهرکها -1-3-24

ز شهرکهاي مسکونی و صنعتی یا سایر شهرکهایی که طبق مقررات و با مجوزهاي قانونی مربوط ایجاد و اعم ا

  .احداث می شوند در طرحهاي مصوب آنها تعیین و تصویب می گردد

 : محدوده روستا - 1-3-25

ه با عبارت است از محدوده اي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادي روستایی ک

  .رعایت مصوبات طرحهاي باالدست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط می رسد

تعاریف محدوده شهر ، حریم شهر ، محدوده روستا و محدوده شهرکها ، عیناً از قانون تعاریف محدوده  :توجه 

  .ستمجلس شوراي اسالمی نقل شده ا 14/10/84و حریم شهر ، روستا ، شهرك و نحوه تعیین آن مصوب 
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 : نوار تاسیسات خدمات زیربنایی راهها  -1-3-26

، نواري است  1379اصالحی قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب  17ماده  1براساس آئین نامه اجرایی تبصره 

متر براي راهها و راه آهنهاي کشور از ابتداي محدوده یک صد متري نظارتی راهها ، بالفاصله بعد  30به عرض 

، آب ، برق ،  بنایی نظیر خطوط گاز و نفت قانونی راه و راه آهن که فقط داراي کاربري تاسیسات زیر از حریم

     .فاضالب ، مخابرات و امثال آن خواهد بود
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  حریم ایمنی خطوط انتقال گاز در مجاورت ابنیه و تاسیسات –فصل دوم 

  کلیات - 2-1

 ی است که فاصله مجاز انواع ابنیه و تاسیسات را از خطوط انتقال گازاین فصل مشتمل بر مقررات -1- 2-1

  . تعیین می نماید

   شده یا که به موازات خطوط انتقال گاز احداث )1(مقررات این فصل شامل تاسیسات خطی -2- 2-1

یگر این و هر یک تابع مقررات ویژه خود بوده که در فصول د( می شوند یا آنها را قطع نموده یا می نمایند 

نبوده اما ابنیه و مستحدثات مرتبط با تاسیسات خطی ، مشمول مقررات ) کتاب به آنها پرداخته شده است 

کیلوولت و باالتر ، ترمینال مسافربري،  20به طور مثال فاصله مجاز پستهاي توزیع  برق . این فصل می باشند

از خطوط انتقال گاز ، طبق مقررات این فصل  ...ایستگاههاي راه آهن ، تلمبه خانه هاي خطوط لوله نفت و

  .تعیین می گردد

  .مقررات این فصل با در نظر گرفتن مبانی مندرج در فصل اول تدوین شده است -3- 2-1

مقررات این فصل در برگیرنده انواع مسیر خطوط انتقال گاز اعم از خارج یا داخل محدوده شهرها  -4- 2-1

عادي ، محل تجمع و (ریب طراحی هر خط انتقال و نوع ابنیه و تأسیسات بوده و متناسب با قطر ، فشار و ض

  .، حریم ایمنی را تعیین می نماید) خطرناك 

مصوب سی و یکم خرداد » قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز «  -5- 2-1

لذا چنانچه در زمان . بل اجرا می باشدیک هزار و سیصد و پنجاه شمسی ، فقط در خارج از محدوده شهرها قا

  اجراي خطوط انتقال گاز جدید ، ناچار از ورود آن به محدوده شهر باشد ، امالك واقع در حریم ایمنی 

الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي « می بایست تحصیل و حقوق قانونی مالک بر اساس 

  .پرداخت گردد» شوراي انقالب  1358/ 17/11نظامی دولت مصوب اجراي برنامه هاي عمومی ، عمرانی و 
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در صورتیکه ابنیه یا تاسیساتی بدون کسب موافقت کتبی و قبلی شرکت در حریم ایمنی خطوط  - 6- 2-1

انتقال گاز ساخته شود ، مالک اعم از حقیقی یا حقوقی متجاوز به حریم شناخته شده و شرکت مجاز است 

  .ت هیچگونه خسارت به وي نسبت به تخریب مستحدثات اقدام نمایدحسب قانون بدون پرداخ

زمان اجرایی شدن مقررات حریم براي خطوط انتقال گاز جدید ، پس  از تاریخ درج آگهی همراه با  -7- 2-1

  .کروکی مسیر در رسانه ها و جراید کثیر االنتشار می باشد

در حریم  7-1-2بل از زمان مشخص شده در بند در صورت نیاز به تخریب ابنیه و تاسیساتی که ق -8- 2-1

، شرکت کلیه خسارات وارده را طبق ) به منظور پاکسازي حریم ( ایمنی خطوط انتقال گاز احداث شده اند 

  .قوانین مربوط به مالک یا مالکین پرداخت می نماید

  داماتی نظیر هر گونه دخل و تصرف در حریم اختصاصی خطوط انتقال گاز ممنوع بوده و اق -9- 2-1

در امتداد یا ( به هر طول   ...شن ریزي ، آسفالت ریزي ، احداث ابنیه فنی از قبیل پل ، دال بتونی ، آب رو و 

  . مستلزم کسب مجوز از شرکت می باشد) در تقاطع با لوله 

ي ، ، فعالیتهاي کشاورزي ، باغبانی ، درختکارانتقال گاز در خارج از حریم اختصاصی خطوط  -10- 2-1

گونه ابنیه و تاسیسات و  هیچبه شرط عدم احداث ) غیر مسقف ( پرورش دام و طیور و آبزیان ، در فضاي باز 

  : یا صرفاً با احداث موارد زیر مجاز می باشد 

  

  

  

  

  

  
  .اطالق می گردد. . .  و راه آهن  وراهها مخابراتی ، ، خطوط   نیرو ،تاسیسات خطی به شریانهاي حیاتی زیر بنائی نظیر خطوط انتقال نفت ، آب ) 1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١٣٩٠آبان                                          جلد دوم پیمان                                           شركت ملي گازایران                      

٣٠٤ 
 

  متر مربع 12چاه آب کشاورزي و اتاق موتورخانه آن حداکثر به مساحت ) الف

  مشابه آن گلخانه هاي شیشه اي یا پالستیکی و) ب

  دیوار آجري حداکثر به ارتفاع یک متر) ج

  .حصارسیمی یا نرده اي ومانند آن به هر ارتفاع که امکان رویت ازبیرون به داخل وجود داشته باشد ) د

  متر مربع 8حداکثر به مساحت ) به ازاء هر زمین کشاورزي ( یک کانتینر غیر مسکونی ) ه

متر و به اندازه  5ه استخرها از منتهی الیه حریم اختصاصی به ترتیب حداقل فاصله چاه آب و دیوار: توضیح 

  .عرض باند فعال رعایت شود

  حریم ایمنی خطوط انتقال گاز  -2-2

با توجه به مفاد تبصره یک قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصـوب سـی و   

متـر مـذکور    250در مواردي که انتخاب فاصله , ن مجاز است شمسی ، شرکت ملی گاز ایرا 1350یکم خرداد 

بـراین اسـاس   . در این قانون را با توجه به مقتضیات فنی و محلی ضروري نداند ، فاصله کمتري را تعیین نماید

و با لحاظ کلیه مبانی ذکر شده در فصل اول ، حریم ایمنی خطوط انتقال گاز بر حسب قطر ، فشـار و ضـریب   

  و براي ابنیه محل تجمع و خطـر نـاك مطـابق جـدول     1-2براي ابنیه عادي مطابق جدول شماره  طراحی آنها

  .می باشد 2-2

  .در زمان طراحی ، حریم ابنیه عادي موجود تابع ضوابط طراحی خطوط انتقال گاز خواهد بود:  1 تبصره

نیه عادي کمتر از مقادیر جـدول  در زمان بهره برداري و در شرایط خاص که نیاز به  اعمال حریم اب:  2 تبصره

باشد ، بهره بر دار پس از انجام مطالعات مهندسی و ایمنی و تهیه آئین نامه هاي بهره برداري ، پیشـنهاد   2-1

  "رسیدگی به مسائل اجرایـی حـریم    "تقلیل این فواصل را با توجیهات فنی الزم، جهت اخذ تصمیم به کمیته 

    .ارجاع می نماید

ط انتهایی و نقاط تغییر ضریب طراحی خط انتقـال گـاز ، حـریم ایمنـی بـه شـکل دایـره و بـه         در نقا:  توجه

  ) مالك ضریب طراحی باالتر می باشد . ( مرکزیت آن نقطه خواهد بود
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  » ١-٢جدول شماره « 
  ) متر(حریم ایمنی خطوط انتقال گاز جهت ابنیه عادي موجود و منع احداث بنا از محور لوله

  
  ارحداکثر فش

 بهره برداري مجاز 
  پوند براینچ مربع  1050تا  400از 

 )بار  72تا  28از ( 
  پوند براینچ مربع 1440تا1050باالتراز
 )بار  100تا  72باالتر از (  

  ضریب طراحی
  قطراسمی

 )اینچ( لوله

 
72/0 6/0 5/0 4/0 72/0 6/0 5/0 4/0 

  56الی  48
  46الی  40
  38الی  32
  30الی 24
  22لی 18
  16الی  12
  10الی  6
 و پایینتر 4

250  
250  
200  
200  
150  
100  
50  
** 

250  
250  
200  
200  
150  
100  
50  
** 

55  
50  
40  
30  
25  
20  
15  
10 

20  
20  
20  
15  
15  
15  
10  

5/7 

250  
250  
250  
250  
200  
150  
75  
** 

250  
250  
250  
250  
200  
150  
75  
** 

100  
90  
70  
60  
50  
40  
30  
10 

30  
30  
30  
25  
25  
25  
15  
10 
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  » 2-2جدول شماره « 

  ) متر(حریم ایمنی خطوط انتقال گاز جهت ابنیه محل تجمع وخطر ناك موجود و منع احداث بنا از محور لوله
  حداکثر فشار

 بهره برداري مجاز 
  پوند براینچ مربع  1050تا  400از 

 )بار  72تا  28از ( 
  پوند براینچ مربع 1440تا1050باالتراز
 )بار  100تا  72تر از باال(  

  ضریب طراحی
  قطراسمی

 )اینچ( لوله

 
72/0 6/0 5/0 4/0 72/0 6/0 5/0 4/0 

  56الی  48
  46الی  40
  38الی  32
  30الی 24
  22لی 18
  16الی  12
  10الی  6
 و پایینتر 4

250  
250  
250  
250  
200  
200  
200  
** 

250  
250  
250  
250  
200  
200  
200  
** 

55  
50  
40  
30  
25  
20  
15  
10 

20  
20  
20  
15  
15  
15  
10  

5/7 

*400  
*300  

250  
250  
250  
200  
200  
** 

*400  
*300  

250  
250  
250  
200  
200  
** 

100  
90  
70  
60  
50  
40  
30  
10 

30  
30  
30  
25  
25  
25  
15  
10 

بـا   متـر تـوام   250متر ، در مواردي که به علت وجود ابنیه ، اعمال حریم ایمنـی  فراتـر از    250با توجه به محدودیت حریم قانونی * 
، کاهش فشار خط و یـا سـایر    F= 5/0با ضریب طراحی  )1(معضالت  قانونی گردد ،  حسب ضرورت می توان با استفاده از لوله حداقل

  .تمهیدات الزم ، نسبت به رعایت محدودیت حریم قانونی اقدام نمود
  مـورد اسـتفاده قـرار    6/0و  72/0ب طراحـی  در خطوط انتقال با این قطر ها  به علت  حداقل ضخامت مورد استفاده ، عمال ضـری ** 

  . نمی گیرد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خواهد  تابع شرایط منطقه منظور از لفظ حداقل این است که چنانچه منطقه از نظر تراکم ساختمانها مشمول مسیر نوع باالتر باشد ، ضریب طراحی در محدوده فوق الذکر )1(
 )  4براي مسیر نوع  F =4/0مثال ( بود 
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  حریم اختصاصی خطوط انتقال گاز -سوم فصل 

  

  ساختار حریم اختصاصی  -3-1

  و به  قرار گرفتهمورد استفاده  بهره برداري و تعمیرات اجرا ، جهت عملیات) 1-3شکل (حریم اختصاصی 

انتفاع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اجازه  وهر گونه دخل و تصرف . دو قسمت ذیل تقسیم می شود

   .شرکت در این حریم ممنوع است کتبی و قبلی

  فعال ) باند ( نوار  -3-1-1

به بوده و  انتقال گازنگهداري خط  اجرا و این قسمت محل تردد ، جابجایی و عملیات ماشین آالت و ابزار

  .مورد استفاده قرار می گیرد  R.O.Wعنوان جاده سرویس

   غیر فعال) باند ( نوار  -3-1-2

تعمیرات به عنوان محل ریختن خاك حاصل از حفاري کانال و عملیات مشابه  اجرا و این قسمت در زمان

  .مورد استفاده قرار می گیرد

، زمین مورد نیاز جهت ریختن خاك حاصل از مسیر سازي در طرفین انتقال گاز در زمان اجراي خط  :تبصره

  صیل و مورد استفاده قرارتح حریم اختصاصی با توجه به شرایط و ساختار مسیر و نیاز عملیات اجرایی ،

  .  می گیرد

 زیر صورته گاز ، عرض حریم اختصاصی و باندهاي فعال و غیر فعال ب انتقالبراي قطرهاي مختلف خطوط 

   : می باشد
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 عرض حریم اختصاصی باند غير فعال باند فعال  )اسمی ( قطر خط لوله 
         

ً12≤Ф   5/7 متر11 متر ٥/٣ متر 
      

ً24 ≤Ф < ً12  10متر14 متر 4 متر 
     

ً40 ≤Ф<  ً24  12متر17 متر 5 متر 
     

ً56 ≤ Ф< ً40  15متر21 متر 6 متر 
     

 »    1- 3شکل «  
  

  حریم اختصاصی خطوط انتقال گاز موازي  -3-2

ه مجاز آنها از یکدیگر و موجود اجرا گردد ، فاصلانتقال به موازات خط  جدیدي انتقال گازکه خط  در صورتی

  .خواهد بود 3-3و  2- 3شکلهاي عرض باندهاي فعال و غیر فعال در حریم اختصاصی مشترك بصورت 

  :  خط انتقال گاز جدید داراي عرض حریم اختصاصی معادل خط انتقال گاز موجود باشد  درصورتی که -1- 3-2

عرض کل حریم 
 اختصاصی

 براي دو خط لوله
 قطر اسمی

  خط لوله اول دوم خط لوله  
باند غیر فعال 

2 
 باند فعال مشترك

باند غیر فعال 
1 

      

 متر 5/3 متر 5/7 متر Ф   5/3 ≥12ً متر 5/14
   

      

 متر 4 متر 10 متر Ф < ً12    4  ≥ 24ً متر 18
   

      

 متر 5 متر 12 متر Ф < ً24   5 ≥ 40ً متر 22
   

      

 متر 6 متر 15 متر Ф <  ً40   6 ≥ 56ً متر 27
   

 محور لوله
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 »   2- 3شکل «  
  :درصورتی که خط انتقال گاز جدید داراي عرض حریم اختصاصی متفاوت با خط انتقال موجود باشد -2- 3-2

باند غیر فعال  .مشترك بوده و معادل باند فعال لوله بزرگتر می باشد، این حالت باند فعال بین دو لوله  در

  .تعیین می گردد 1-3براي هر لوله برحسب قطر آن از شکل 

حریم ، یا بالعکس  12" موجود انتقال گازجدید به موازات خط  40"به عنوان مثال در صورت احداث یک خط 

  .خواهد بود 3-3شکل مطابق جدا و مشترك  باندهاياختصاصی در 

  فواصل ممکن نباشد ، متقاضی پس این موازي با رعایت  گازانتقال درصورتی که اجراي خطوط :  1 تبصره

از انجام مطالعات مهندسی ، ایمنی و تهیه دستورالعمل هاي بهره برداري ، پیشنهاد تقلیل این فواصل را با 

  .می نماید  ارجاع "رسیدگی به مسائل اجرایی حریم " توجیهات فنی الزم ، جهت اخذ تصمیم به کمیته 

ت اجراي خطوط انتقال گاز موازي در عبور از باغات فاصله دو خط لوله به اندازه عرض باند در صور :2تبصره 

  .خواهد بود 3-3فعال در بخش 

  

 12حریم اختصاصی مستقل خط لوله ٌ  ٤٠حريم اختصاصي مستقل خط لولهً 
     

  متر 12
 

 متر 5/3 متر 5/7  متر 5

  
  خط لوله  
  جدید 12ً   

حریم اختصاصی 
 تركمش

  خط لوله 
 موجود 40ً

  خط لوله     
 جدید 40ً   

حریم اختصاصی 
 مشترك

  خط لوله 
 موجود 12ً

  
٥/٣ 

  متر
  
 

  
  متر ١٢

 

  
 متر ٥

   
  متر ٥
 

  
  
  
 

  
  متر ١٢

  
 متر ٥/٧

  
 متر 5/3

     
، به عرض 40بعد از خط ً 12در صورت اجراي خط ً

 .متر اراضی جدید باید تحصیل گردد 5/3
، به عرض 12بعد از خط ً 40اي خط ًدر صورت اجر 

 .اراضی جدید باید تحصیل گردد) 5+5/4(متر 5/9

  »   3 – 3شکل «  
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  عرض حریم اختصاصی در عبور از باغات -3-3

  :می باشد  4-3شکل به شرح  صاصی خطوط انتقال گاز در عبور از باغاتعرض حریم اخت
  

 عرض حریم اختصاصی باند غير فعال باند فعال  )اسمی ( قطر خط لوله 
         

ً12≤Ф   5/7 متر11 متر ٥/٣ متر 
      

ً24 ≤Ф < ً12  10متر14 متر 4 متر 
     

ً40 ≤Ф<  ً24  10متر14 متر 4  متر 
     

ً56 ≤ Ф< ً40  12متر17 متر 5 متر 
     

  »   4 – 3شکل «  
  

ست خاك مـازاد  ا اعمال می شود ، الزم 4-3کل شدر مواردي که عرض حریم اختصاصی به صورت  : 1تبصره 

حاصل از تسطیح و گودبرداري به خارج از باغ منتقل و از انباشت آنها در حاشیه مسـیر و یـا بـین درختهـاي     

  .کنار مسیر اکیداً خودداري گردد

شابه متر باشد ، عرض حریم اختصاصی در این فواصل ، م 500چنانچه فاصله بین باغات کمتر از :  2تبصره 

  .عرض حریم اختصاصی در عبور از باغات خواهد بود

  حریم اختصاصی در مناطق کوهستانی -3-4

در ایـن  ) درصـد  7بـا شـیب زمـین طبیعـی بـیش از      ( در مناطق کوهستانی  انتقال گازمسیر خط  -3-4-1

از بـه  در زمـین طبیعـی نیـ   انتقال تعریف به مسیرهایی اطالق می شود که براي اجراي حریم اختصاصی خط 

  .متر باشد 5ایجاد ترانشه دو طرفه با حداقل ارتفاع 

عرض مسیر بایستی به حدي تحصیل شود که عالوه بر پایداري شیب شـیروانی  ، در اجراي ترانشه  -3-4-2

  : باشد 5-3جدول ، عرض حریم اختصاصی باقیمانده در این مناطق به شرح  ترانشه

 محور لوله
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 عرض حریم اختصاصی ير فعالباند غ باند فعال  )اسمی ( قطر خط لوله 

         
ً12≤Ф   5/7متر11 متر ٥/٣ متر 

      
ً24 ≤Ф < ً12  10متر14 متر 4 متر 

     
ً40 ≤Ф<  ً24  10متر14 متر 4 متر 

     
ً56 ≤ Ф< ً40  12متر17 متر 5 متر 

     
  » 5 – 3شکل «  

  

الزم است خاك مازاد ناشـی از احـداث مسـیر    ، هستانی براي احداث حریم اختصاصی در مناطق کو:  1تبصره 

  .مناسب انباشت گردد شده در محل تحصیل

عـرض  ، متـر باشـد    500کمتـر از    1-4-3چنانچه فاصله بین دو ترانشه احداث شده با رعایت بند :  2تبصره 

  .خواهد بود 5-3حریم اختصاصی در این فواصل مشابه جدول 

وجـود داشـته باشـد ،     ...انشه یک طرفه نیز محدودیتهایی ماننـد روسـتا ، راه و  چنانچه در احداث تر : 3تبصره

  .مالك عمل خواهد بود 5-3تحصیل حریم اختصاصی مطابق شکل 

  تحصیل موقت اراضی - 3-5

عملیات اجرایی ، نیاز به اراضـی بـیش از   ، جهت انجام  انتقال گاز وطخطیا بهره برداري چنانچه در زمان اجرا 

/ باشد ، اراضی مازاد به طور موقت ، تصرف و خسارت مربوطه به مالـک   فصلی مندرج در این حریم اختصاص

   .مجددا تسطیح خواهد گردید و زمین پس از عملیات اجرایی مالکین مطابق قانون پرداخت
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  حریم تأسیسات صنعت گاز -فصل چهارم 

  تاسیسات صنعت گاز -4-1

  :می باشد تأسیسات صنعت گاز مشتمل بر موارد زیر 

ــاز  )1 ــا بوســتر ،   تأسیســات جمــع آوري گ   شــامل تأسیســات ســر چــاهی ، ایســتگاههاي کمپرســور ی

 جداکننده هاي مایعات و آب

 پاالیشگاههاي گاز و تاسیسات مرتبط  )2

  واحدهاي نم زدائی گاز  )3

  گاز تقویت فشار تاسیسات )4

  ، ایسـتگاههاي  نشـعاب  شـیرهاي ا  ، ایسـتگاههاي ارسـال و دریافـت توپـک    ، ایستگاههاي شیر بین راهی  )5

 اندازه گیري و ایستگاههاي کنترل فشار

براینچ  پوند250یا پایین تر به 1400(ورودي شهرها ، روستاها و صنایع) CGS( ایستگاههاي تقلیل فشار  )6

 )مربع یا مقدار مورد قرارداد 

 )مربع پوند بر اینچ  60به  250( درون شهري و صنعتی )   TBS،DRS( ایستگاههاي تقلیل فشار  )7

 براي تحویل به خودروهاي گاز سوز)  CNG( ایستگاههاي فشرده سازي گاز طبیعی  )8

 ایستگاههاي حفاظت از زنگ )9

  ایستگاههاي مخابراتی   )10
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  حریمهاي چهار گانه تأسیسات -4-2

  :گانه تأسیسات عبارتند از چهارحریمهاي 

  حریم اختصاصی  )1

 حریم ایمنی )2

 حریم امنیتی )3

 حریم زیست محیطی )4

  حریم اختصاصی تأسیسات -4-2-1

محدوده حریم اختصاصی هر یک از تأسیسات ، حصار یا دیوار آن تأسیسات به عـالوه جـاده گشـت حراسـت     

  . استپیرامونی بوده و در مواردي که حصار یا دیوار احداث نشده باشد ، حدود نهایی زمین تحصیل شده 

اس نیازهـاي عملیـاتی و ایمنـی ، توسـط طـراح      ، براسـ  با توجه به اینکه وسعت و حدود هر یک از تأسیسات

  .تعیین می شود ، لذا حریم اختصاصی تأسیسات مقدار ثابت و از پیش تعیین شده اي ندارد

  حریم ایمنی تأسیسات -4-2-2

حریم ایمنی تاسیسات برابر است با حداکثر حریم ایمنی لوله هاي داخل و یا خارج از آن هرکدام که بیشتر 

  .باشد

را به عنوان حریم ایمنی  لوله هاي ) متر  250(شرکت ملی گاز اختیار دارد تا حداکثر حریم قانونی  : 1تبصره

  .اعمال نماید خارج از محدوده شهرها موجود در تاسیسات

فرعی نسبت به هم حریم ویژه اي / خطوط لوله و تاسیسات شرکت ملی گاز و شرکتهاي وابسته:  2تبصره

رج از حریم اختصاصی یکدیگر با رعایت مالحظات بهره برداري و عملیاتی الزم ، ندارند و احداث آنها در خا

  . امکان پذیر است
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  حریم امنیتی یا حفاظتی -4-2-3

این حریم که به دالیل امنیتی و حفاظتی براي تأسیسات تعیین می شود ، تابع ضوابط خـاص خـود بـوده و از    

  .شمول مقررات حاضر خارج است

  محیطی  حریم زیست -4-2-4

  .این حریم بر اساس ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین می گردد
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  مقررات حریم خطوط انتقال گاز در مجاورت خطوط توزیع و انتقال نیرو -فصل پنجم 
 

و از جدار لوله هاي گاز حداقل فاصله نزدیکترین فونداسیون پایه دکل خطوط هوائی توزیع و انتقال نیر - 5-1

  :در مسیرهاي موازي به شرح زیر است 

 کیلومتر 5طول مسیرمشترك بیش از  کیلومتر و کمتر 5مشترك  مسیر طول ولتاژ
 متر 30 متر 20 کیلوولت 20
 متر 40 متر 30 کیلوولت 63
 متر 50 متر 40 کیلوولت 132
 متر 60 متر 50 کیلوولت 230
 ترم 60 متر 60 کیلوولت 400

  » 1 – 5شکل «  
  

حداقل ارتفاع پائین ترین سیم خط هوائی در بدترین شرایط از سطح زمین در محل تقـاطع بـا خطـوط     -5-2

  :انتقال گاز به شرح زیر است 

 ارتفاع ولتاژ
 متر 8 کیلوولت 20
 متر 9 کیلوولت 63
 متر10 کیلوولت 132
 متر 11 کیلوولت 230
 متر 12 کیلوولت 400

  » 2 – 5شکل «  
متـر و   20کیلوولـت   20حداقل فاصله نزدیکترین پایه دکل از محور لوله گاز ، در محل تقـاطع ، بـراي   - 5-3

  .متر می باشد 30کیلوولت و باالتر  63براي

متري خطوط انتقال گاز قرار می گیرند ، باید  200کلیه پایه هاي فلزي خطوط انتقال نیرو که تا فاصله  -5-4

  .ال زمین باشندمجهز به سیم اتص
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کابلهاي زیر زمینی برق در مسیرهاي موازي می بایست در خارج از باند حریم اختصاصی خطوط انتقال  -5-5

  .گاز اجرا گردد

حداقل فاصله جدار کابلهاي زیر زمینی برق از جدار لوله هاي گاز در محل هاي تقاطع یک متـر یـا بـه     - 5-6

  .د ، می بایست رعایت گردداندازه قطر لوله هر کدام که بیشتر باش

چنانچه رعایت فواصل داده شده امکان پذیر نباشد ، متقاضی پس از انجام ، در داخل محدوده شهرها  : تبصره

، پیشنهاد تقلیل  مطالعات مهندسی وایمنی و تهیه دستورالعمل هاي بهره برداري جهت حذف جریان القایی

  . ارجاع می نماید" ته رسیدگی به مسائل اجرایی حریم کمی" این فواصل را با توجیهات فنی الزم به 
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  راهها و راه آهن   موازاتگاز در  انتقالمقررات حریم خطوط   - فصل ششم 

  کلیات -6-1

یکـدیگر و   مـوازي گـاز   انتقـال راه آهـن و خطـوط   / این مقررات به منظور تأمین حداقل ایمنـی راه   )6-1-1

  .ابل به هر یک تدوین گردیده استپیشگیري ازصدمات احتمالی متق

 خط انتقـال راه آهن در این مقررات ، فاصله بین محور / و راه  خطوط انتقال گازمنظور از فاصله بین  )6-1-2

  .راه آهن می باشد/ تا محور راه 

بزرگـراه ، راههـاي اصـلی ،     ،آزادراه  ( تقسیمات وزارت راه و ترابري براي طبقه بندي راههاي کشـور  )6-1-3

  .عیناً در این مقررات به کار گرفته شده است) یی فرعی و روستا

شرکت ملی گـاز و   هايراه آهن ، برمبناي استاندارد / گاز در محل تقاطع با راه  انتقالخطوط  اجراي )6-1-4

راه اهن از روي خطوط انتقال گـاز  / در صورت عبور راه . گرفتخواهد صورت وزارت راه و ترابري  با اخذ مجوز

  .رکت ملی گاز الزامی می باشدرعایت استانداردهاي ش

 نحوه تعیین حریم -6-2

راه آهن باید به گونه اي تعیین شـود کـه حـریم    / انتقال گاز و محور راهفاصله بین محور خط حداقل  )6-2-1

 .راه آهن قرار گیرد/ اختصاصی خط انتقال گاز خارج از حریم قانونی راه 

راه آهـن ، ضـوابط   / انتقـال گـاز و راه    ، در صورت اجراي موازي خط 1-2-6با ملحوظ داشتن معیار  )6-2-2

 : ذیل می بایست رعایت گردد 

راه آهـن قـرار   / در صورتی که خط انتقال گاز در خارج از عرض نوار تاسیسات خـدمات زیربنـایی راه   ) الف 

  .راه آهن بالمانع می باشد/ گیرد ، اجراي موازي خط انتقال گاز و راه 

راه آهـن و  / گاز در داخل عرض نوار تاسیسات خدمات زیربنـایی راه  در صورت قرار گرفتن خط انتقال ) ب 

در خارج از حریم قانونی آن ، در مورد آزاد راهها ، بزرگراهها و راههاي اصلی ، خط انتقال حداقل با ضـریب  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١٣٩٠آبان                                          جلد دوم پیمان                                           شركت ملي گازایران                      

٣١٨ 
 

بـراي  (   F=6/0و در مورد راههاي فرعی و روستایی ، خط انتقال حداقل با ضریب طراحی  F=  5/0طراحی 

  .ضروري می باشد)  F=  5/0ضریب طراحی  2نوع مسیر 

  در صورتی که با موافقت وزارت راه و ترابري وشرکت ملی گاز ایران ، خط انتقال گـاز در حـریم قـانونی   ) ج

  :راه آهن قرار گیرد ، رعایت موارد زیر الزامی است / راه 

ــی  -1 ــریب طراح ــاز و راه    F= 4/0ض ــال گ ــط انتق ــه خ ــولی ک ــه/ در ط ــن ب ــرار   راه آه ــم ق ــوازات ه   م

  . می گیرند

راه آهن از محور خط انتقال گاز ، کمتر از عـرض بانـد فعـال    / حداقل فاصله منتهی الیه شانه خاکی راه  -2

  .خط انتقال نباشد

مقررات حریم خطوط انتقال گاز در مجاورت خطوط لوله نفت و آب ، معادن ، تقاطع با رودخانه ها   -فصل هفتم 
  اكو فعالیتهاي خطرن

  

  حریم خطوط انتقال گاز در مجاورت خطوط لوله نفت -7-1

متعلق به شـرکت  ( و خطوط لوله نفت ) متعلق به شرکت ملی گاز ( گاز  انتقالکه خطوط  در صورتی )1- 7-1

در مجاورت و موازي یکدیگر قرار گیرند ، رعایت فاصله بین دو لوله به شرح مندرج در جـدول ذیـل   ) ملی نفت 

 :ضروري است 

  
 حداقل فاصله بین محورهاي دو لوله )اینچ ( رگتر قطر بز
 تا از
 متر 10 24 -

 متر 12 40 30
 متر 15 56  42

  » 1-7شکل « 
لوله جدید بـه وسـیله هـر     اجرايکه رعایت فواصل مذکور به هر دلیل امکان پذیر نباشد ،  در صورتی )2- 7-1

  .موافقت نامه تعیین خواهد گردیدیک از طرفین ، منوط به موافقت کتبی طرف دیگر بوده و شرایط در 
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مشخصات ساختمانی خطوط لوله نفت و گاز در محلهاي تقاطع با یکدیگر ، برمبنـاي اسـتانداردهاي    )3- 7-1

  .مهندسی موجود تعیین می گردد

در صورت مجاورت و یا تقاطع لوله هاي نفت و گـاز ، الزم اسـت بـا همکـاري مسـئولین دو شـرکت        )4- 7-1

 .آزمایشات تداخل کاتدي انجام شود

چنانچه آثار تداخل کاتدي به اثبات برسد ، می بایست از طریق اتصـال دو لولـه بـه وسـیله مقاومـت       )5- 7-1

مشروح روش کار با توافق طـرفین تعیـین   . الکتریکی ویا از طریق دیگر از تداخل مذکور جلوگیري به عمل آید

  .خواهد گردید

ـ   برچنانچه  )6- 7-1  ، ه یکـدیگر متصـل شـده انـد    روي هر یک از خطوط لوله نفت و گاز که به طریـق فـوق ب

ئولین وسـیله مسـ  ه طور موقت اتصال الکتریکی بین دو خط به عملیات جوشکاري انجام شود ، الزم است قبالً ب

  .خطی که تحت تعمیر قرار می گیرد ، قطع گردد

ــازي   فاصــله )7- 7-1 ــات گ ــال مایع ــه انتق ــالخطــوط و خطــوط لول ــوازات   انتق ــه م ــه ب ــاز ک ــم گ ــرار ه   ق

  .تعیین می گردد 1-7ل شماره د ، مطابق شکنمی گیر

  حریم خطوط انتقال گاز در مجاورت خطوط لوله آب  -7-2

متر بـوده ، مشـروط بـر ایـن کـه تـداخلی در        15حداقل فاصله محور خط انتقال گاز و خط لوله آب ) 7-2-1

  .حریم اختصاصی دو لوله به وجود نیاید

بـا همکـاري مسـوولین دو شـرکت آزمایشـات       الزم است) فلزي ( در صورت تقاطع خطوط گاز و آب ) 7-2-2

  . تداخل کاتدي صورت پذیرد

در طولی که خطوط گاز و آب  به موازات هم قرار می گیرند و در محلهائی کـه شـیب عرضـی وجـود     ) 7-2-3

  .خط گاز اجرا گردد) در جهت شیب عرضی ( دارد ، خط آب می بایست در پائین دست 
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  اورت معادن حریم خطوط انتقال گاز در مج -7-3

بدون مجوز شرکت ملی  ، گاز انتقالمتري خطوط  250صدور هرگونه مجوز و برداشت از کلیه معادن تا فاصله 

وط به ارایه گزارش کارشناسی توسـط متقاضـی از مراجـع مربـوط و صـاحب      من صدور مجوز. گاز ممنوع است

 بر روي خـط انتقـال گـاز    شت از معدندم تاثیر منفی برداصالحیت همانند سازمان زمین شناسی ، مبنی بر ع

  .می باشد

  حریم خطوط انتقال گاز در محل تقاطع با رودخانه ها -7-4

متر در پـایین   1000متر در باال دست و  250 تا فاصله برداشت مخلوطهاي رودخانه ايصدور هر گونه مجوز و 

وط بـه  منـ برداشـت   دور مجـوز ص .گاز ، بدون اجازه کتبی از شرکت ملی گاز ممنوع است انتقال وطدست خط

ارایه گزارش کارشناسی از مراجع مربوط و صاحب صالحیت همانند سازمان آب منطقه اي مبنی بر عدم تـاثیر  

  .منفی برداشتهاي رودخانه اي بر روي خط انتقال گاز می باشد

وطهـاي  ، برداشـت مخل  در شرایطی که با توجه به شرایط خاص محلـی و شـدت جریـان آب رودخانـه     :تبصره 

بهـره بـرداري    واحـدهاي باعث به خطـر افتـادن لولـه گـردد ،      مقادیر یاد شده رودخانه اي در فواصل بیش از 

، از  محلـی ئول به منظور تأمین حفاظت لوله ، رأساً و با استفاده از همکاري سازمانهاي مسـ انتقال گاز خطوط 

  .خواهند نمود جلوگیري الزمانجام عملیات برداشت تا فاصله 

  انجام عملیات انفجاري در مجاورت خطوط انتقال گاز -7-5

گاز ، بدون اجازه کتبـی شـرکت    انتقالمتري خطوط  250انجام هر گونه عملیات انفجاري تا فاصله  -7-5-1

مربوط و صـاحب  صدور مجوز منوط به ارائه گزارش کارشناسی توسط متقاضی از مراجع . ملی گاز ممنوع است

 گـاز  انتقـال ئوفیزیک دانشگاه تهران ، مبنی بر عدم تاثیر منفی انفجار بر روي خـط  همانند موسسه ژ صالحیت

  .می باشد
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 متري خطوط انتقال گـاز ، منـوط بـه    1000متري تا  250انجام هر گونه عملیات انفجاري از فاصله  -7-5-2

ی بـر خـط انتقـال گـاز     ارائه گزارش فنی کامل از حوزه تاثیر ارتعاشات و سپردن تعهد مبنی بر عدم تاثیر منفـ 

  .خواهد بود

متـري از خطـوط    1000همراه با عملیات انفجـاري در شـعاع   ) رزمایش ( انجام هرگونه مانور نظامی  -7-5-3

  .انتقال گاز ممنوع می باشد

  عملیات دفن و سوزاندن زباله در مجاورت خطوط انتقال گاز -7-6

گاز بدون اجـازه کتبـی    انتقالمتري خطوط  250فاصله صدور هر گونه مجوز و دفن و سوزاندن هرنوع زباله تا 

  .شرکت ملی گاز ممنوع است
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  هاي مشابه مقررات خاص مناطق شمالی کشور و بافت -فصل هشتم  
  

با توجه به ویژگیهاي مناطق شمالی کشور از لحاظ تراکم جمعیت ، امکان توسعه بالقوه و ایجاد  )8-1

  ، بافت جنگلی و کشاورزي و  ه بین شهرها و روستاها ، قیمت باالي زمینبافتهاي مسکونی ، فاصل

خیزي خاك و سایر ویژگیهاي منحصر به فرد ، لزوم تدوین مقرراتی خاص این مناطق که ویژگیهاي  حاصل

  . فوق در آن به عنوان عوامل تاثیرگذار لحاظ شده باشند ، وجود دارد

  .، مازندران و گیالن می باشد ن گلستانمناطق شمالی کشور شامل محدوده سه استا )8-2

چنانچه به  .ی شبیه مناطق شمال کشور باشندی، مناطقی هستند که داراي ویژگیها بافتهاي مشابه )8-3

شمول بافتهاي  قرار گرفتن در شرایط، منطقه اي  تشخیص هر یک از واحدهاي زیر مجموعه شرکت ملی گاز

  .  ست با ذکر دالیل به هیئت مدیره شرکت ملی گاز ارائه گرددبای ، پیشنهاد مربوط می مشابه را داشته باشد

، منطقه مذکور در شمول بافتهاي مشابه قرار گرفته و مقررات این فصل در مورد  در صورت تائید هیئت مدیره

  .آن اعمال خواهد گردید

و   F = 4/0، در داخل محدوده شهرها و روستاها  در مناطق شمالی انتقال گازضریب طراحی خطوط  )8-4

  .بایست اجرا گردد می  F= 5/0در سایر نقاط 

  از باغات ، همانند حریم اختصاصی در عبور در مناطق شمالی انتقال گازحریم اختصاصی خطوط  )8-5

تحصیل حریم اختصاصی موقت جهت ریختن خاکهاي حاصل از حفر کانال و یا عملیات اجرایی در . می باشد

و متناسب با  براساس گزارش مطالعات زیست محیطیی بایست مناطق شمالی مجاز نبوده و خاك مذکور م

  .از محل پروژه منتقل گرددپیشرفت مراحل اجرائی 

با در نظر گرفتن مبانی  بایست فاصله بین ایستگاههاي شیر قطع جریان خودکار در مناطق شمالی ، می )8-6

ها از یکدیگر از مقادیر مندرج تعیین گردیده و در هر حال فاصله آن 4 و 3متناسب با مسیرهاي نوع  طراحی و

  .تجاوز ننماید   ASME B- 31.8 استاندارد در 
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خارج از محدوده در بینی شود که  هایی پیش باید در ایستگاه دائم) بلودان(لوله هاي تخلیه جریان  )8-7

 .گیرندمی و روستاها قرار  هاشهر
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  حریم خطوط تغذیه و شبکه هاي توزیع گاز  - فصل نهم 
  

به شرح جدول ذیل از جداره لوله گاز در موقعیت اجرائی از طرف افراد حقیقی و حقوقی از جملـه   رعایت فواصل

  .الزم االجرا می باشد. . . آبفا ، برق ، مخابرات ، شهرداري و 
  

 حریم خطوط تغذیه و شبکه هاي توزیع گاز در محدوده شهرها ، شهرکها و روستاها -9-1
 

  شرح  ردیف
حداقل فاصله 
ي در مسیرها
  موازي

حداقل فاصله 
درمسیرهاي 

  متقاطع 
  مالحظات

  از جداره کابلهاي زیرزمینی برق  1

سانتی óó50  متر ó1  ولت  220-380: ولتاژ   1-1
  متر

ó در موارد خاص و با تشخیص کارشناسان شرکت ملی
گاز این فاصله با در نظر گرفتن تمهیدات الزم و حفاظت 

  .اهد بودسانتی متر قابل کاهش خو 50فیزیکی تا 
óó  استفاده از سازه مناسب بتونی )Slab  ( و رعایت

  .موارد ایمنی ضروري است

  متر ó1  متر 1  کیلو ولت 20-63: ولتاژ   1-2

ó در موارد خاص و با تشخیص کارشناسان شرکت ملی
بین )  Slab( گاز و با استفاده از سازه مناسب بتونی 

سانتی  50اکابل و لوله فلزي در محل تقاطع این فاصله ت
  .متر قابل کاهش خواهد بود

 متر  ó5/1  متر 2  کیلو ولت  132 : ولتاژ  1-3
ó  استفاده از سازه مناسب بتونی )Slab  ( و رعایت

 .موارد ایمنی ضروري است

 از پایه دکلها و تیر هاي برق و خطوط هوایی انتقال نیرو   2

  متر 1  متر 1  ولت  220-380: ولتاژ   2-1
د،  تمهیـدات الزم جهـت حـذف جریـان     در تمامی موار

  در زمــان اجــرا و بهــره بــرداري ، ضــروري  ACالقــایی 
  .می باشد

  
ó از جداره لوله 

  متر 2  متر 2  کیلو ولت  20: ولتاژ   2-2

  متر 3  متر 3  کیلو ولت  63:  ولتاژ  2-3

 متر  ó2  کیلو ولت 20از پستهاي برق   2-4

3  
 از جدار لوله هاي فلزي مدفون آب و

فاضالب و لوله هاي حامل مایعات 
سوختی که داراي سیستم حفاظت از 

  .زنگ می باشد

سانتی  ó50  متر 1
  متر

صل مورد نیاز براي خطوط فلزي بارعایت باندینگ در فوا
  گاز
ó درتقاطع خطوط پلی اتیلن با لوله هاي حامل مواد قابل

  .اشتعال رعایت فاصله یک متر ضروري است

غیر فلزي مدفون از جدار لوله هاي   4
سانتی  ó40  متر 1  اینچ و باالتر  10آب و فاضالب با قطر 

 متر
ó با رعایت موارد ایمنی و استفاده از سازه مناسب بتونی
 )Slab ( 

از جدار لوله هاي غیر فلزي مدفون   5
سانتی ó40  سانتی متر 50  اینچ 10آب و فاضالب با قطر کمتر از 

 متر

óفاده از سازه مناسب بتونی با رعایت موارد ایمنی و است
 )Slab (  

در موارد خاص در صورت محدودیت مکانی با نظر 
   سانتی متر قابل  35کارشناسان شرکت ملی گاز تا 

 .کاهش خواهد بود
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 ادامه جدول حریم خطوط تغذیه و شبکه هاي توزیع گاز در محدوده شهرها ، شهرکها و روستاها

  

  شرح  ردیف
حداقل فاصله 
 در مسیرهاي
  موازي

حداقل فاصله 
درمسیرهاي 

  متقاطع 
  مالحظات

از دیواره بیرونی حوضچه ها و چاههاي   6
 ـــ  سانتی متر 40  آب و فاضالب 

در موارد خاص با نظر کارشناسان شرکت ملی گاز و 
رعایت تدابیر الزم از جمله تقویت طوقه چینی ، حداقل 

 .سانتی متر قابل کاهش خواهد بود 20فاصله تا 

جوي هاي آب و اگوهاي جمع آوري  از  7
  سانتی متر 40  سانتی متر 40  )از کف( آبهاي سطحی 

در مورد اگوي اصلی و عمیق که بعضاً در زمان احداث و 
قالب بندي امکان آسیب رسانی به لوله گاز و خاك 

سرندي اطراف آن را دارد ، رعایت نکات عملیاتی و ایمنی 
  .براي لوله گاز الزامی است

  ابلها و تاسیسات مخابراتی از ک  8

غیر از ( از کابلهاي زیرزمینی مخابرات   8-1
 35در موارد خاص با نظر کارشناسان شرکت ملی گاز تا   سانتی متر 40  سانتی متر 40  )کابلهاي فیبر نوري

  .سانتی متر قابل کاهش خواهد بود

8-2  
از کابل هاي فیبرنوري یا جدار لوله 

رشته  هاي غالفی که داراي چندین
  . کابل زیرزمینی می باشد

    متر. سانتی 40  سانتی متر 60

      متر 2  جعبه هاي مخابرات    8-3

  --   متر ó1  از مستحدثات   9
ó  صادق است  8"براي لوله گاز حداکثر تا قطر  

این فاصله برطبق ،  8"در موارد خاص و قطر باالتر از  
  .نظر شرکت ملی گاز تعیین می گردد

اي حریم علمکه  10
  گاز از

    ــ  سانتی متر 30  علمکهاي تلفن 

    ــ  سانتی متر 50  علمکهاي برق

متر از جداره  2/1کاشت هرگونه درخت در فاصله کمتر از   ــ  متر 2/1  درختکاري   11
  .لوله گاز ، ممنوع می باشد

  .از جداره لوله گاز می باشد فواصل فوق تمامی 
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  ١٣٩٠آبان                                          جلد دوم پیمان                                           شركت ملي گازایران                      

٣٢٦ 
 

  

  ه و شبکه هاي توزیع گاز در خارج از محدوده شهرها و روستاهاحریم خطوط تغذی  -9-2
  

  

  شرح  ردیف
حداقل فاصله 
در مسیرهاي 

  موازي

حداقل فاصله 
در مسیرهاي 
  متقاطع

  مالحظات

  از پایه دکلها و تیر هاي برق و خطوط هوایی انتقال نیرو  1

شناسان شرکت ملی گاز این در موارد خاص با نظر کارó  متر 9  متر ó15  کیلو ولت 20- 63: ولتاژ  1-1
فاصله با درنظرگرفتن تمهیدات الزم جهت حذف یا عدم 

  متر 12 متر ó20  کیلو ولت 132-400:ولتاژ   2-1  .، قابل کاهش خواهد بود ACالقاءجریان 

3  
غیر (از کابلهاي زیرزمینی مخابرات 

    سانتی متر 50  سانتی متر 50  ) از کابلهاي فیبر نوري

3-1  
فیبرنوري یا جدار لوله  از کابل هاي

هاي غالفی که داراي چندین رشته 
  .کابل زیرزمینی می باشد

ó1 متر  ó1 متر  ó در موارد خاص با نظر کارشناسان شرکت ملی گاز این
  .سانتی متر قابل کاهش خواهد بود 60فاصله تا 

4  
از جدار لوله هاي فلزي مدفون آب 
و فاضالب و لوله هاي حامل مایعات 

داراي سیستم حفاظت سوختی که 
  .از زنگ می باشد

  سانتی متر ó50  متر1

با رعایت باندینگ در فواصل مورد نیاز براي  لولـه هـاي   
  فلزي گاز

ó  درتقاطع خطوط پلی اتیلن با لوله هاي حامل مواد قابل
  .اشتعال ، رعایت فاصله یک متر ضروري است

5  
از جدار لوله هاي غیرفلزي مدفون 

در موارد خاص با نظر کارشناسان شرکت ملی گاز این ó  سانتی متر ó50  متر1  آب و فاضالب 
  .فاصله قابل کاهش خواهد بود

6  
از دیواره بیرونی حوضچه ها و 

چاههاي آب و فاضالب و لبه 
نهرهاي آبیاري و کشاورزي 

  ومستحدثات 

ó2 ــ  متر  

ó در موارد خاص بانظر کارشناسان شرکت ملی گاز این
  .ط اجرایی قابل کاهش خواهد بودفاصله با رعایت ضواب

حداقل فاصله یک متر از لبه هاي نهرتا کانال لوله گاز و 
  .رعایت عمق مناسب ضروري است

متر از جداره  2کاشت هرگونه درخت در فاصله کمتر از   ــ  متر 2  درختکاري   7
  .لوله گاز ممنوع می باشد

  .تمامی فواصل فوق  از جداره لوله گاز می باشد
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  حریم اختصاصی خطوط تغذیه و شبکه هاي توزیع گاز  - 9-3

1 (حریم اختصاصی ایستگاههاي تقلیل فشار برون شهري  ) 9-3-1  (CGS  :  
 . به فصل چهارم مراجعه شود

(حریم ایستگاههاي تقلیل فشار درون شهري  ) 9-3-2 2 ,TBS 3  (DRS :  

  .حصار ایستگاه ، به عنوان حریم اختصاصی تاسیسات درنظر گرفته شود )الف

  .فاصله حصار ایستگاه تا پایه دکلهاي برق براساس مقررات فصل پنجم رعایت گردد )ب
  حریم اختصاصی خطوط تغذیه و توزیع خارج از محدوده شـهرها و روسـتاها کـه فاقـد راه دسترسـی      ) 9-3-3

  : می باشند

  
 عرض حریم اختصاصی باند غير فعال باند فعال  )اسمی ( قطر خط لوله 

         
ً12≤Ф   3 متر 5 متر ٢ متر 

      
ً30 ≤Ф < ً12  5 متر 8 متر 3 متر 

     
"30 > Ф  7متر11 متر 4 متر 

     
  » 1- 9شکل « 

  
  

حتـی بـا در نظـر گـرفتن سـتون      (الـذکر  در موارد خاص و وجود محـدودیت در رعایـت فواصـل فـوق     : تبصره

، پس از بررسی کارشناسی و با تصویب مدیر عامل شرکت گاز استانی ذیـربط و بـا در نظـر    )مالحظات مربوطه 

  .وجود خواهد داشت 3-3-9و بند  2-9،  1-9گرفتن تمهیدات الزم ، امکان تغییر فواصل مذکور در جداول 

  
  
  
  
  

   1- CGS: City gate station                               2-TBS: Town board station                             3-DRS: District regulating station   

 محور لوله
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