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مرداد ماه5931

امور تدوين استانداردها
پيشگفتار
 -1اين استاندارد  /دستورالعمل به منظور استفاده خصوصي در شركت ملي گاز ايران و شركتهاي فرعي وابسته تهيه شده است .
 -2شررركت ملرري گرراز ايررران در مررورد نيازهرراي عمررومي از اسررتانداردهاي وزار

نفررت ) (IPSو در مررورد نيازهرراي اختصاصرري از

استانداردهاي اختصاصي خود ) (IGSاستفاده مي نمايد .
 -3استانداردهاي شركت ملي گاز ايران ) (IGSتوسط كميته هاي تخصصي استاندارد متشكل از كارشناسان بخش هاي مختلر

و يرا

مشاور تهيه مي شود و توسط شوراي استاندارد ( منتخب هيئت مديره شركت ملي گاز ايران ) به تصويب مي رسند .
 -4در تنظيم متن استانداردهاي ) (IGSاز كليه منابع شناخته شده استانداردي  ،اطالعا

فني – تخصصي مربوط به صرنايع گراز دنيرا،

و تجربيا

كارشناسان و متخصصران داخلري برر سرب

مشخصا

فني توليدا

سازندگان معتبر جهاني و نيز از نتيجه تحقيقا

مورد استفاده مي شود  .همچنين به منظور استفاده از هر چه بيشتر از توليدا

داخلي قابليت هراي سرازندگان داخلري نيرز مرورد

توجه قرار مي گيرد .
 -5استانداردها از طريق پايگاه اينتر نتي شركت* و يا لوح فشرده ) (CDدر اختيار وا دها و كاربران قرار مي گيرد .
 -6استانداردها به طور متوسط هر  5سال يكبار و يا در صور

ض رور

زودتر  ،مرورد برازنگري و برروز رسراني قررار مري گيرنرد .

بنابراين كاربران بايد هميشه آخرين نگارش را مورد استفاده قرار دهند .
 -7هر گونه نظر و يا پيشنهاد اصالح در مورد استانداردها مورد استقبال و بررسي قرار خواهد گرفت و در صرور

تاييرد  ،اسرتاندارد

مربوطه نيز مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت .
تعاري
در متن استانداردهاي ) (IGSاز تعاري
" -1شركت" (

و اصطال ا

عمومي
زير استفاده ميشود.

 :) COMPANYمنظور از شركت " شركت ملي گاز ايران " و يا شركتهاي فرعي وابسته مي باشد .

" -2فروشنده " (  : ) SUPPLIER / VENDORبه فرد يا موسسه اي اطالق مري گرردد كره تعهردي را نسربت بره شرركت تقبرل
نموده است .
“ -3خريدار “ (

 : ) PURCHASERمنظور از خريدار  " :شركت ملي گاز ايران " و يا شركتهاي فرعي وابسته مي باشد .

 : "SHALL " -4در مواردي بكار برده مي شود كه انجام خواسته مورد نظراجباري است .
 : " SHOULD " -5در مواردي بكار برده مي شود كه انجام خواسته مورد نظر ترجيحي و درعين ال اختياري است .
 : " MAY " -6در مواردي بكار برده مي شود كه انجام كار به شكل مورد بحث نيز قابل قبول مي باشد .
*آدرس اينتر نتي ) ، (http://igs.nigc.irآدرس الكترونيكي )(nigc igs@nigc.ir
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مقدمه :
اولررين كتابچرره " مشخصررا

فنرري و راه انرردازي شرربكه هرراي گازرسرراني ب را لولرره هرراي پلرري اترريلن برره روش جوشرركاري

الكتروفيوژن" در سال  1372توسط امور مهندسي و خدما

فنري سرابق تهيره و تردوين گرديرد و در منراطق گازرسراني

مورد بهره برداري قرار گرفت و در ساليان اخير به سبب ايجاد تكنولوژي جديد ،سهولت در اجرا و ايمني بيشرتر چنردين
بار تجديد نظر گرديده است  ،ليكن با توجه به تغييرا

متعددي كه سره دهره در مشخصرا

فنري و اجرايري شربكه هراي
همرايش تخصصري شربكه

گازرساني پلي اتيلن بوجود آمد  ،امور مهندسي و فنآوري مديريت گازرساني براساس مصوبا

هاي پلي اتيلن ومصوبه شوراي محترم استاندارد تصميم به تهيه و تدوين "دستورالعمل جوشكاري و اجرا شبكه هاي پلري
اتيلن به روش با

فيوژن " براي جوشكاري لوله هاي پلي اتيلن در اقطار  125تا  225ميليمتر گرفت و بر اين اسراس برا

بهره گيري از تجارب ارزنده و مفيد كليه شركتهاي گاز استاني و تشكيل جلسا

متعردد تخصصري و كارشناسري در امرور

مهندسي و فناوري نسبت به تدوين دستورالعمل اضر اقدام نمود.
ايرررن مشخصرررا

فنررري بررراعنوان "دسرررتورالعمل جوشررركاري واجررررا شررربكه هررراي گازرسررراني بالولررره هررراي

پلي اتيلن در اقطار  125تا  225ميليمتر به روش با

فيوژن "تدوين و در جلسه شماره

شروراي اسرتاندارد و متعاقبرا

در جلسه  ......هيئت مديره محترم شركت ملي گازايران طرح و به تصويب رسيده است.
الزم به توضيح است كه :اين دستورالعمل فقط براي جوشكاري لوله هاي پلي اتيلن در قطرر هراي 125و161و211و225
ميليمتر تهيه و تدوين گرديده است  .لذا در جوشكاري لوله هراي پلري اتريلن در قطرر هراي 25و63و01و 111ميليمترر و
همچنين جوشكاري اتصاال

در تمامي سايزها ميبايستي همانند گذشته از جوشكاري الكتروفيوژن استفاده نمود.

همچنين اجراي كليه عمليا

جوشكاري و اجرا شبكههاي گازرساني با لولههاي پلياتريلن در اسرتاندارد اضرر بايسرتي

تحت نظار

و تاييد نماينده كارفرما انجام گيرد و تمامي فعاليتها و اقداما

منطبق با دستورالعمل

پيمانكار منردر در ايرن كتابچره مري بايسرت

پيمانكاران به شماره  10-111-13باشد.

در تدوين اين دستورالعمل تعاري

و اصطال ا

و گردش كار(شرح وظيفره) مربوطره بره تفكير

آورده شده است .
مراجع ومآخذ:
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اجرايي شبكه هاي گازرساني با لوله هاي پلي اتيلن در اقطار 125تا  225ميليمتر به روش جوشكاري لب
به لب

فهرست مطالب فصل اول

 -1-1تجهيز كارگاه
 -2-1تهيه نقشه اجرايي و تعيين مسير لوله گذاري و پياده نمودن آن
 ،شيراال

 -3-1تهيه مصالح شامل لوله  ،اتصاال

و ...

 -4-1روش بارگيري  ،مل ونقل  ،تخليه و انبار نمودن لوله  ،شيرآال

و اتصاال

 -5-1شكافتن آسفالت
 -6-1فر كانال ( ترانشه )
 -7-1ريسه نمودن و ردي

كردن لوله ها

 -1-1جوشكاري ( عمليا

اتصال ) لوله هاي پلي اتيلن به طريق با

 -0-1روشهاي بازرسي و آزمايشا
 –11-1بازرسي و عمليا

فيوژن

مخرب جوشكاري لوله هاي پلي اتيلن به طريق با

فيوژن

قبل از لوله گذاري

 -11-1لوله گذاري و پر كردن كانال
 -12-1بازسازي مسير به الت اوليه
 -13-1عبور از تقاطع هاي اصلي  ،بزرگراه ها  ،اتوبان ها  ،راه آهن و رودخانه
 -14-1ساختن وضچه شيرها
 -15-1نصب تابلو و مشخصا
 -16-1آزمايش نهايي  ،اتصال نهايي به شبكه گاز دار و راه اندازي

كليا
دستورالعمل مذكور فقط براي جوشكاري لوله هاي پلي اتيلن به يكديگردر قطر هراي 125و161و211و 225ميليمترر بره
روش با

فيوژن تهيه و تدوين گرديده است و جوشكاري اين لوله به اتصاال

همانند گذشته از جوشكاري الكتروفيوژن استفاده نمود.
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 -1-1تجهيز كارگاه
براي شروع عمليا

لولهگذاري بايستي تجهيزا

الزم (كه به تاييد نماينده كارفرما تكافوي شروع اجراي كار

و ابزارآال

را بنمايد تهيه نموده ) بعالوه دفتركارگاهي پيمانكار و دستگاه نظار  ،محل انبار،كارگاه و نگهبان به تعداد و انردازه كرافي
و سايرموارد مربوطه مهيا شود.
 -2-1تهيه نقشه اجرايي و تعيين مسير لولهگذاري و پياده نمودن آن
مرأخوذه از سرازمانهاي آب و بررق و مخرابرا

پيمانكار بايستي زير نظر نماينده كارفرما با توجه بره اطالعرا

مناسبي جهت فر كانال لولهگذاري انتخاب نمايد  ،سپس با تأييد نماينده كارفرما ايرن مسرير روي كا رذ

و ،...مسرير
بره صرور

كروكي ترسيم شود .قبل از شروع فاري الزم است ابتدا تعدادي چاله آزمايشي در مسير انتخاب شرده و فرر گرردد ترا
اجازه فر كانال با در نظر گرفتن مناسبترين مسير توسط نماينده كارفرما صادر شود  .پس از تعيرين و تاييرد مسرير در
صورتيكه الزم باشد قسمتهايي از اين مسير تغيير يابد  ،اين تغييرا
نقشه اجرايي توسط پيمانكار در دو نسخه براي گروههاي نظار
-3-1تهيه مصالح شامل لوله ،اتصاال  ،شيراال
پيمانكار موظ

قبال بايد به تاييرد نماينرده كارفرمرا رسريده و سرپس

تهيه گردد.

و...

است تمامي اقالم مورد نياز پروژه را كه تهيه آن به عهرده وي مري باشرد را انحصرارا از توليرد كننردگان و

تامين كنندگان مندر در ليست منابع تاييد شده توسط شركت ملي گاز و با تاييد كارفرما تامين نمايد.
بديهي است تمامي اقالم خريداري شده مي بايست تحت نظار
گيرد و در اين رابطه چنانچه پيمانكار عمليا
شرح بازرسي (
شخص ثالث در عمليا

نماينده كارفرما مورد بازرسري فنري وكنتررل كيفري قررار

بازرسي فني را براي محموله خريداري شده پيگيري مري نمايرد ،الزم اسرت

) را قبرل از خريرد بره تاييرد كارفرمرا برسراند .ضرمنا در صرورتيكه از بازرسريهاي
بازرسي فني استفاده شود ضرور

دارد شركت بازرسي شرخص ثالرث نيرز از شرركتهاي ا رراز

صال يت شده توسط بازرسي و كنترل فني شركت ملي گاز باشد.

 -4-1روش بارگيري  ،مل و نقل و تخليه و انبار نمودن لوله  ،شير و اتصاال
 )1-4-1جهت بارگيري  ،مل و نقل وتخليه لوله و اتصاال

(كليا

):

مي بايستي از وسايل مناسب كه داراي سرطوح صراو و فاقرد

اجسام تيز مانند ميخ و يره باشد استفاده شود.
 )2-4-1در صورتيكه لوله ها به صور

بسته بندي كارخانه از انبار شركت تحويل پيمانكار گردد مري بايسرتي ايرن بسرته

بندي ها تا زمان استفاده باز نشود  .لوله هايي كه زودتر توليد شده اند مي بايستي زودترر از انبرار خرار و مرورد اسرتفاده
قرار گيرد .
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بايد طوري انبار و نگهداري شوند كه امكان صدمه ديدن  ،فشرده شردن و يرا سروراد شردن آنهرا

وجود نداشته باشد  .پيمانكار مي بايستي لوله ها و اتصاال

را منحصرا در انبار سرپوشيده نگهدارد به طوريكره در معرر

نور خورشيد قرار نگرفته و نحوه انبار كردن طوري باشد كه باعث دو پهن شدن آنها نگردد .
 )4-4-1نگهداري لوله و اتصاال
سانتيگراد صور

پلياتيلن عرالوه برر رعايرت بنرد فروق نمري بايسرت در دمراي براالتر از

 41درجره

پذيرد  .در صورتيكه بر اساس شرايط محيط امكان رعايت دماي زير  41درجه سانتيگراد فراهم نشرود

و وضعيت مزبور به تاييد نماينده كارفرما برسد ،داكثر زمان نگهداري لوله شش ماه خواهد برود و پرس از انقيراي ايرن
و قبل از استفاده  ،مي با يست آزمايشا

مد

و

فقط

و

و

) انجام و چنانچه نتا يج هر كدام از آزمايشا

بر روي لوله ها و اتصاال
با مقدار مندر در استاندارد

لوله يا اتصال قابل استفاده نخواهد بود  .بديهي است لوله و اتصاال

(در مرورد اتصراال
مطابقت نداشته باشرد ،

وازده بايد بنحوي از چرخه استفاده خار گرردد كره

قابل استفاده مجدد نباشد.
 )5-4-1لوله هاي شاخهاي :
الزم است درپوش لولههاي شاخهاي در قطر هاي مورد نظر در اين دستورالعمل شامل قطرهاي  125ترا  225ميليمترر ترا
زمان جوشكاري بر روي لوله ها باقي بماند.
عالوه بر شرايط فوقالذكر موارد ذيل بايد در مورد لوله هاي شاخهاي رعايت گردد :
 -1-5-4-1هنگاميكه لولهها بصور

شاخهاي مل ونقل ميگردند داكثر بيش از 01سانتيمتر از طول آنها نبايد خار

از وسيله نقليه قرار گيرد.
 -2-5-4-1جهت بارگيري و تخليه لوله هاي شاخهاي كه بصور

بسرتهبنردي مريباشرند مريتروان از تسرمه برزنتري يرا

پالستيكي به طريق مناسب استفاده نمود .از سيم بكسل يا زنجير جهت بارگيري استفاده نكنيد .ولي در مواقعيكه لوله هرا
بصور

شاخه اي هستند تياالمكان از نيروي انساني و توسط دست جهت جابجايي آنها استفاده گردد .در هر صرور

از

كشيدن لولهها بر روي زمين و ايجاد خراش سطحي بايد خودداري نمود.
 -3-5-4-1عر
ي

پايههايي كه زير لولهها گذاشته ميشوند بايد داقل  11سانتيمتر و فاصله آنهرا از يكرديگر رداكثر

متر باشد.دوسر لولهها نيز بايد در فاصله  11سانتيمتر از انتها بر روي پايه قرار گيرد.

 -4-5-4-1براي انباركردن لولهها بايستي از پايههاي تير چوبي ويا انواع ديگر مناسب استفاده شود و سرطح پايرههرا بره
نحوي باشد كه به بدنه لوله صدمهاي وارد نشود ( .قرار دادن اليه اي از موكت بر روي پايه ها به نحروي كره بره بدنره لولره
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زمين بايد صاو و نسبتا تراز باشد همچنين در اطراو محل دپو بايد فياي كرافي جهرت

صدمه اي وارد نشود ) .ضمنا ك

مل ونقل و بارگيري لوله ها وجود داشته باشد .
 -5-5-4-1ارتفاع روي هم قراردادن لوله ها با توجه به جنس لوله ،اندازه  ،ضخامت و درجه رار
با نظر نماينده كارفرما بايد انجام گردد .ليكن در هر صور

محيط متغير بوده و

ارتفاع لولهها نبايستي از 1/5متر تجاوز نمايد.

 -6-5-4-1از قراردادن لولهها در داخل يكديگر بايستي اجتناب ورزيد .همچنين الزم اسرت درپروش لولره هرا ترا زمران
جوشكاري بر روي لوله ها باقي بماند.
 ) 6-4-1اتصاال
عالوه بر كليا

و شيرآال
مندر در بندهاي ( )1-4 -1الي ( )3-4-1موارد ذيل نيز بايد رعايت شود.

 -1-6-4-1اتصاال

پلياتيلن در تمامي سايزها ميبايستي تما به روش الكتروفيوژن جوشكاري گردد  ،لذا

و شيرآال

بايد تا زمان جوشكاري در بستهبندي مخصوص و مناسب (مثل كارتن مقوايي) كه مرانع از نفروذ و برخرورد نرور بره چنرين
اقالمي گردد تا زمان جوشكاري نگهداري شوند.
 -2-6-4-1به هنگام عمليا

جوشكاري از آلروده كرردن و دسرت زدن بره سرطح داخلري و المنرتهراي برقري اتصراال

الكتروفيوژن بايد اكيدا خودداري شود.
 -3-6-4-1شيرها بايد مجهز به درپوشهاي پالستيكي به منظور جلوگيري از ورود خاك و مواد زايد به داخل آنهرا باشرد.
درپوشهاي مذكور بايستي تا زمان جوشكاري بر روي شير باقي بماند.
 -4-6-4-1جهت انبار نمودن متعلقا

و اجناس و اتصاال

لوله از قبيل شيرآال

و يره بايد از انبارهاي مسق

و بطور

محفوظ و مناسب استفاده نمود.
 -5-1شكافتن آسفالت
آسفالت شكافي معموال توسط دستگاه برش(

) انجام ميشود ولي در صور

پيشنهاد پيمانكار استفاده از ماشينهاي

مخصوص آسفالت شكافي با كسب مجوز از مراجع قانوني ذيصالح نيز مجاز خواهد برود .برداشرتن قطعرا

شركافته شرده

آسفالت بايستي بالفاصله قبل از فركانال انجام گيرد.ضمنا آسفالت بايد بالفاصله بعد از برداشتن به خار از محيط كرار و
در محلي كه از نظر شهرداري و ...بالمانع است مل گردد .ممكن است در بعيي از خيابانها يا پيادهروهرا بجراي آسرفالت
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يا سنگ فرش استفاده شده باشد در اينصور

بايد سعي نمود كه داقل خسار

به آنها وارد شرود و پرس از

اجراي لوله گذاري ،مسير به الت اوليه باز گردانده شود.
 -6-1فر كانال (ترانشه)
 -1-6-1كندن كانال بوسيله بيل و كلنگ و ابزار دستي انجرام مريشرود و در صرور

اطمينران از عردم وجرود تاسيسرا

زيرزميني و پيشنهاد پيمانكار و با تاييد نماينده كارفرما استفاده از بيل مكانيكي مجاز خواهد بود.
 -2-6-1داقل عمق كانال يكصدوده سانتيمتر بعالوه قطر لوله و عر
نقشه استاندارد شماره
تبصره :در صور

آن برابر چهل سانتيمتر بعالوه قطرر لولره مطرابق

خواهد بود.

تاييد نماينده كارفرما در زمينهاي صخرهاي و سنگي داقل عمق كانال شصت سانتي متر بعرالوه قطرر

لوله خواهد بود.
كانال دو لوله مختل

 -3-6-1چنانچه بنا به ضرور

در ي

شماره

خواهد بود .در چنين شرايطي درتمام مسير به جز پيراده روهرا كره محرل ترردد (ماشرين

آال ) نمي باشد بايستي روي خاك نرم  ،موزايي

بايد كار گذاشرته شرود مشخصرا

فرر كانرال طبرق نقشره

از نوع ساده و مقاوم به ابعاد  31×31سانتي متر قرار گرفتره و روي آن

نوار زرد قرار داده شود .
 -4-6-1در نقاطي كه بايد عمليا

جوشكاري در داخل كانال انجام شود ابعاد كانال بايد آنقدر باشد كه جوشكار بتواند با

وسايل جوشكاري در داخل آن برا تي كار كند.
 -5-6-1در صورتيكه در مسير لولهكشي موانع و سرويسهاي زيرزميني وجود داشته باشرد ،لولره گراز بايرد از زيرر ايرن
موانع عبور داده شود.فاصله فوقاني لوله گاز تا زير موانعي از قبيل وضچه هاي مخابراتي،لولههاي آب و يره بايد رداقل
 41سانتيمتر باشد.اين فاصله در صور

محدوديت مكاني ،با نظر نماينده كارفرما قابل كاهش تا  35سرانتيمتر مريباشرد.

در تقاطع شبكههاي پلياتيلن با كابلهاي فشار قوي (باالتر از311ولت) يا لوله هاي اوي مواد قابل اشتعال ،رعايرت فاصرله
داقل ي

متر ضروري است اما در صور

رعايت ريم مشخص شده از طرو سازمان ذيربط و درصور

رعايت ريم فوق با نظر نماينده كارفرما تمهيدا

خاص (از جمله قرار دادن مصالح يا مواد عايق و نسوز و مناسب) اتخاذ

و عمل خواهد شد.
نكته  :در برخورد يا مجاور

عردم امكران

با ساير موانع رعايت فواصل مندر در پيوست شماره (  ) 4الزامي است .
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 -1-5-6-1در اجراي شبكههاي پلي اتيلن وبرخورد با موانع زيرزميني چنانچه موانرع داراي عمرق زيرادي بروده و امكران
اجراي لولههاي پلياتيلن از روي موانع با رعايت بند ( )2-6-1وجرود داشرته اقردام و در يرر اينصرور

برا نظرر نماينرده

كارفرما عمل شود.
 -6-6-1پيمانكار مسئول رعايت كليه موارد ايمني در رين عمليرا

فراري برراي عرابرين و سراكنين محرل و همچنرين

كاركنان خود بوده و در نتيجه ملزم به استفاده از وسايلي از قبيل  :تابلوهاي اخطاركننده و آگاهي دهنده  ،پايره هراي قابرل
طناب كشي و اسرتفاده از چررا هراي چشرم

زن گرردان (درخيابانهرا) و يرا نروار شربرنگ در شرب طبرق نقشره شرماره
ميباشد.

 -7-6-1طول كانال باز بنا بر مقتييا

مكاني و زماني بانظر نماينده كارفرما تعيين ميشود.

 -1-6-1براي كانالهايي كه بعلت نرم بودن زمين يا عوامل ديگر امكان ريزش در آنها وجود دارد پيمانكار موظر
و مال ظرا

بر اساس دستورالعمل فراري بره شرماره
شروع به كندن كانال تا زمان پركردن آن  ،امكانا

اسرت

مرورد تاييرد كارفرمرا از زمران

استحفاظي از قبيل پوشش ،تختهكشي  ،ايل و پايه و امثال آنرا ايجاد

نمايد.
 -0-6-1فاري همزمان در دو طرو معابري كه قرار است دو طرو آن لولهگذاري شود مجاز نمي باشرد ،مگرر برا نظرر
نماينده كارفرما .
 – 11-6-1در ارتباط با فاري  ،ايجاد و كار در كانال مي بايست اصول ايمني و دسرتورالعملهاي

شرركت ملري گراز

رعايت و پروانه هاي الزم اخذ گردد.
 -7-1ريسه نمودن و ردي
 -1-7-1پيمانكار موظ

كردن لولهها
است فقط مصارو روزانه خود را از انبار به محل كار منتقل نمايد.

 -2-7-1لولههايي كه در كنار كوچه يا خيابان روي هم ريسه ميشوند بايد در دو طرو آنها از درپوشهاي مناسرب جهرت
جلوگيري از نفوذآب ،خاك و يره استفاده گردد و الزم است درپوش لوله ها تا زمان جوشركاري برر روي لولره هرا براقي
بماند .از قراردادن لولهها در معر

صدما

ا تمالي و در مسير و مجاري آب و فاضالب خودداري گردد.

 -3-7-1لولهها بايستي در طرفي از كانال ريسه شوند كه داقل عبورو مرور را داشته باشد.
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 -4-7-1براي ريسه كردن لولهها بايستي از پايههاي مناسب استفاده شده و بستر پايهها بنحوي باشرد كره بره بدنره لولره
صدمهاي وارد نشود.
 -1-1جوشكاري (عمليا

اتصال) لوله هاي پلي اتيلن در اقطار 125ميليمتر و باالتربه طريق با
جوشكاري به روش لب به لب مطابق مشخصا

آمادهسازي لولهها و اجراي عمليا

فيوژن

فنري و دسرتورالعملهراي منردر در

فصل دوم ميباشد.
 -0-1روشهاي بازرسي و آزمايشا

مخرب

بازرسي فني جوشها در جوشكاري لب به لب مطابق مشخصا
 -11-1بازرسي و عمليا
 -1-11-1ك

فني و دستورالعملهاي مندر در فصل سوم خواهد بود.

قبل از لولهگذاري

و ديواره كليه كانالها قبل از لولهگذاري بايستي تسطيح و رگالژ شده و از خرده سنگ و مرواد زايرد پراك
31سانتيمتر از خرده آسفالت و يره پاكسازي و تميرز شرود .پرس

گردد .همچنين الزم است طرفين خار كانال به عر

از آن خاك نرم زير لوله در كانال به ضخامت 21سانتيمتر ريخته شود.
به هنگام اجراي پروژه و عمليا

جوشكاري بايد دقت كنيم كه در اثر جابجاي ونقل و انتقال لوله به داخل كانرال و تثبيرت

محل آن ،بدنه لوله به اجسام و سنگهاي تيز و اجسام نوك تيز ديگر گير نكرده و خراش بيش از  %11ضرخامت لولره برر
روي آن ايجاد نگردد.
 -2-11-1جوشها بايستي مورد بررسي ظاهري قرارگرفته و كنترل شده و تاييد آنها محرز گردد.
 -3-11-1لولهها و اتصاال

مورداستفاده بايد قبل از لولهگذاري از لحاظ سالم بودن سطح خارجي مطابق مشخصا

فنري

و دستورالعملهاي مندر در فصل سوم مورد بازديد عيني نمايندگان پيمانكار و نماينده كارفرما قرار بگيرند.
 -11-1لولهگذاري و پركردن كانال
-1-11-1جهت قرار دادن لوله در كانال بايستي از كليه وسايل مناسب نظير قرقرههاي مناسرب زيرر نظرر نراظر اسرتفاده
شود  ،بطوريكه هيچگونه آسيبي به بدنه لولهها نرسد.
 -2-11-1چنانچه قرار است در ي
يكديگر طبق نقشه شماره

كانال دو لوله مختل

كار گرذارده شرود مريبايسرت فاصرله افقري و عمرودي آنهرا از

باشد.
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و يررا در تقرراطع بررا لولرره هرراي گرراز دار موجررود مرري بايسررت بررا اخررذ مجرروز از
گيرد.

 - 3-11-1بايد هنگام لولهگذاري پيشبينيهاي الزم جهت رفع پيامدهاي ناشي از انقبا

و انبساط لوله بنحوي كه مرورد

تاييد نماينده كارفرما باشد بعمل آيد.
 -4-11-1قبل از خاكريزي روي لوله بايد اطالعا
(

كاملي از كار اجراشرده جهرت تهيره نقشرههراي  1/211يرا 1/1111

) برداشته شده و همچنين عالمتگذاري محل شيرهاي نصب شده بر روي ديوار مجاور و يا در صرور

عردم

امكان بر روي پايههاي مخصوص بعمل آيد.
 -5-11-1نظر باينكه لوله هاي پلي اتيلن داراي ضريب انبساط رارتي بااليي مي باشد  ،خاكريزي برر روي لولره بايسرتي
در دماي محيط بين  2تا  31درجه سانتيگراد انجام شود و چنانچه قرار باشد لولهگذاري در ساعا

گررم روز انجرام شرود

قبل از اتصال نهايي قسمت اجرا شده به قسمت لولهگذاري شده قبلي بايستي به خاكريزي خاك نرم تا نروار اخطرار زرد برا
نظر ناظر اكتفا نموده و پس از متعادل شدن دماي محيط ،اتصال نهايي و عمليا

خاكريزي از روي نوار اخطارانجام شود.

 -6-11-1بررر روي لولرره بايررد خرراك نرررم برره ميررزان الزم ريخترره بطوريكرره ضررخامت خرراك نرررم نهايتررا و بررا توجرره
به عمليا

مندر در بند بعد به  31سانتيمتر برسد و سپس نوار زرد اخطاردهنده به عر

 41سانتيمتر روي خراك نررم

كشيده شود به نحوي كه مركز لوله با مركز نوار زرد يكسان باشد.
 -7-11-1پس از ريختن خاك نرم روي لوله و قرار دادن نوار اخطار بايستي به اندازه نصر

عمرق باقيمانرده كانرال را از

خاكهاي زبره (خاك گود برداري شده) پر نموده و متعاقبا كانال رقاب شرود .در مر لره پايراني مري بايسرت تمرام كانرال
) تا رد ترراكم الزم (مرورد تاييرد نماينرده

بوسيله خاك زبره پر شده و توسط دستگاه متراكم كننده (

كارفرما ) متراكم گردد  .داكثر قطر دانه بندي خاك برگشتي به كانال نبايستي ازده سانتيمتر تجاوز نمايد.
 -1-11-1خاك نرم مي تواند از خاك برگشتي كانال باشد مشروط بر اينكه از سرند مناسب با چشرمه هراي  1ميليمترري
سرند شده و فاقد سنگ و اشياء نوك تيز و مصالح ساختماني از قبيل آه
در ير اينصور

پيمانكار موظ

و خاك آ شته به مواد هيردروكربوري باشرد و

به تأمين خاك رس يا ماسه بادي طبق نظر نماينده كارفرما ميباشد.

 -12-1بازسازي مسير بحالت اوليه
بازسازي كليه قسمتهاي مسير لولهگذاري اعم از بتن و موزايي

يا چمن،آسرفالت،جوي و كانرال تأسيسرا

يره بايد پس از پركردن كانال انجام پذيرد در صورتيكه در شرايط پيمان اجراي عمليا
پيمانكار نباشد قسمتهاي آسفالتي  ،بتن و موزايي

آسفالت،بتن و موزايي

مسير به الت اوليه بازسازي نخواهد شد.
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 -13-1عبور از تقاطع هاي اصلي -بزرگراه ها  ،اتوبانها  ،راهآهن و رودخانه
 -1-13-1قبل از شروع عمليا

 ،پيمانكار ضمن اخذ مجوزهاي الزم بايد تمام وسايل ومصالح و اقالم مورد لزوم را كه بره

تاييد نماينده كارفرما رسيده باشد را در محل كار اضر نموده و كادر فني ورزيدهاي را جهت اين كار انتخاب نمايد.
 -2-13-1عبررور لولرره بررا ررالو فرروالدي از زيررر اتوبررانهررا و بزرگررراه هررا ,جررادههرراي اصررلي بايررد طبررق نقشرره
انجام گيرد.براي اينكار اوال بايد لوله عمرود برر جراده يرا

و از زير راهآهن طبق نقشه

راهآهن باشد يعني زاويه تقاطع 01درجه باشد (درشرايطي كه رعايت اين زاويه بنا بر موقعيت محل و عوامل ديگر امكان
پذير نباشد از  61،درجه نبايد كمتر باشد).
ثانيا جهت عبور لوله از موانع مهم كه اجازه فاري دستي داده نمي شود بايد با دستگاه بورينگ (مته نقب زننده) اقردام بره
ايجاد سوراد و عبور لوله نمود  .در صور

عدم دسترسي به دستگاه بورينگ و كسب مجوز از سازمانهاي ذيرربط و تاييرد

نماينده كارفرما مي توان با فاري دستي و ايجاد كانال سيماني(نصب كول) طبق دستورا

نماينده كارفرمرا و نقشره

براي تقاطع ها اقدام به عبور لوله با الو نمود.
 -3-13-1در مكانهاييكه جهت عبور از موانع بايد از كانالهاي عميق زيرزميني اسرتفاده شرود ابعراد كانرال بايرد طروري
انتخاب شود كه كاركنان فاري و جوشكاري بتوانند برا تي در داخل آن كار كنند و ضمنا در محل هايي كه امكان ريزش
سق

كانالها وجود دارد بايد با ايجاد سق

هاي موقت چوبي  ،گچي و يره از ريزش آنها جلوگيري شود .برديهي اسرت

كه در اين نوع مكان ها بايد از داكثر امكانا

و تجهيزا

ايمني از قبيل نردهكشي اطراو محفظههاي ورودي و خروجري

كانال زيرزميني جهت جلوگيري از بروز وادث اس تفاده نمود و در صور

برروز روادث بايرد وسرايل مقابلره برا آن نيرز

آماده باشد.
 -14-1ساخت وضچه شيرها
پيمانكار موظ

است كه براي كليه شيرها وضچه مناسب بر طبق نقشههاي اجرايي بسازد .بديهي است كه تهيه و تدارك

كليه وسايل و ماشين آال

و مواد مصرفي ( به جز مصالحي كه طبق پيمان به عهده كارفرما مي باشرد ) بره عهرده پيمانكرار

است .
 -15-1نصب تابلو مشخصا
 -1-15-1براي مشخص شدن محل دقيق شيرهاي خطوط شربكههراي شرهري از تابلوهراي نشرانگر كوچر
آلومينيومي با ابعاد معين طبق نقشههاي شماره

فروالدي يرا

كه بر روي ديوار و يرا پايرههراي فلرزي و

سيماني نصب ميشود مي بايستي استفاده نمود.محل نصب اين تابلوها بايرد در مكرانهرايي باشرد كره اوال در معرر
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قرارداشته باشد و ثانيا از محل نصب شير زياد دورنبوده و محل آن در نقشرههراي

مشرخص گرديرده و نهايترا

مورد تاييد نماينده كارفرما باشد.
 - 2-15-1نصب نشانگرهاي خطوط (

) در دو طرو تقاطع با جاده ها  ،اتوبانها  ،رودخانه يا آبروها  ،خطوط

لوله  ،راهآهن و ....همچنين در محلهراي نصرب رالو هراي مخصروص تغييرر مسريرها و مسريرهاي خرار
روستاها با فواصل مشخص ميبايست طبق نقشه شماره

از شرهرها و

باشد.

 -16 -1آزمايش نهايي،اتصال نهايي به شبكه گازدار و راهاندازي
آزمايش مقاومت و نشتي خطوط شبكه كار گذاشته شده و همچنين انجام اتصال نهرايي و راهانردازي طبرق مشخصرا
مندر در فصل سوم خواهد بود.
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جوشكاري (عمليا

اتصال با

فيوژن ) لوله هاي پلي اتيلن در اقطار 125تا  225ميليمتر
فهرست مطالب فصل دوم
فيوژن

 -1-2آماده سازي لوله هاي پلي اتيلن قبل از جوشكاري به طريق با
 -1-1-2بازرسي لوله ها
 -2-1-2تميز كردن لبه لوله ها
 -3-1-2برش لوله ها
 -4-1-2جهت و انحراو لوله
 -5-1-2لوله هاي وازده شده
 -2-2تعيين صال يت جوشكار
 -3-2جوشكاري ( عمليا

جوشكاري ) لوله ها به روش با

 -4-2روشهاي جوشكاري لوله و اتصاال

فيوژن

پلي اتيلن

 -1-4-2جوشكاري به روش الكتروفيوژن (
 -2-4-2جوشكاري لب به لب (

)
)
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 -1-2آماده سازي لوله هاي پلي اتيلن قبل از عمليا

جوشكاري

آماده سازي لوله ها شامل بازرسي و تميز كردن و برش لوله ها قبل از جوشكاري مي باشد.
 -1-1-2بازرسي لوله ها :
هر شاخه لوله قبل از آماده سازي بايد بازرسي گردد  .لوله هايي كه داراي هر نوع عيب از قبيل كج بودن و دو پهن بودن
دهانه  ،برآمدگي  ،شيار و فرورفتگي  ،خراش و فره باشد بايستي كناره گذارده شوند تا توسط نماينده كارفرما و در
صور

لزوم بازرس فني كارفرما بررسي و دستور وازده شدن  ،تعمير و يا برش آنها جهت از بين بردن نقص داده شود.

قبل از جوشكاري لوله ها به يكديگر بايستي اطمينان اصل نمود كه داخل لوله ها عاري از هر گونه خاك و اشياء خارجي
ميباشد.
تذكر :چنانچه تامين كاال بعهده پيمانكار باشد  ،در صور

وجود اقالم فاقد كيفيت  ،كارفرما يا نمايندگان وي مي بايست

بنحو مقتيي از عدم ورود مجدد اين اقالم به ساير پروژه هاي شركت ملي گاز اطمينان اصل نمايند.
 -2-1-2تميزكردن لبه لوله ها :
قبل از اتصال لوله ها بايستي سطوح داخلي و خارجي آنها با پارچه مناسب از خاك وساير مواد خارجي تميز شود.
 -3-1-2برش لوله ها :
برش لوله ها بايستي توسط وسايل مخصوص برش كه مورد تأييد نماينده كارفرما يا بازرس مي باشد انجام گيرد .مقطع
بريده شده بايد عمود برمحور طولي لوله باشد  .برش فارسي بر (

) جهت لوله مجاز نمي باشد.

 -4-1-2جهت و انحراو لوله :
كماني شدن لوله :كماني شدن لوله براي تغيير جهت مجاز بوده و داقل شعاع كماني لوله (

) بوده ولي قرار

گرفتن جوش در مسير كماني شدن لوله مجاز نمي باشد و بايد به صورتي انجام شود كه لوله دچار چين و چروك
نگرديده و دو پهن نشود .هرگاه چنين نواقصي ايجاد گردد لوله وازده خواهد شد و در صورتيكه خم با شعاعهاي خيلي
كوچ

مورد نظر باشد مي بايست از زانو استفاده نمود.

 -5-1-2لوله هاي وازده شده :
لوله هاي وازده شده مي بايست با رنگ متمايز ( نقره اي يا سربي ) با عالمت (وازده ) مشخص گردند و طبق بند (-4-1
 )4به نحوي از محل كار خار شوند كه قابل استفاده مجدد نباشد.
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 -2-2تعيين صال يت جوشكار
كل يه جوشكاران بايد در دوره هاي آموزشي مورد تأييد كارفرما شركت نموده و دوره هاي مربوطه را مطابق دستورالعمل
آموزش  ،ارزيابي و صدور گواهينامه جوشكاران لوله و اتصاال

پلي اتيلن به روش جوشكاري لب به لب

(در دست تدوين) را با موفقيت گذرانيده و گواهينامه مربوطه را دريافت نمايند.
تذكر  :داقل مدرك تحصيلي جوشكاران مي بايستي ديپلم متوسطه ( يا سيكل با  5سال سابقه در جوشكاري به طريقه
با

فيوژن ) باشد.

 - 3-2جوشكاري ( عمليا

جوشكاري ) لوله هاي پلي اتيلن به طريق لب به لب
فني اكم بر جوشكاري لوله هاي پلي اتيلن به روش لب به لب و دستگاهها و وسايل

مطالب زير شامل داقل مشخصا
مورد استفاده آنها مي باشد.

 -1-3-2بازرسان فني كارفرما مجاز خواهند بود كه در تمام اوقا
جوشكاري  ،آزمايشا

مربوط به

از كارگاه بازديد نموده و به كليه اطالعا

جوش و يره دسترسي داشته باشند.

 - 2-3-2انواع جوشكاري توسط دستگاههاي مختل

و با استفاده از روشهاي مندر در بند چهارم اين فصل انجام خواهد

شد .
 -3-3-2شرح كاال و تجهيزا

مورد استفاده در پروژه از جمله لوله و اتصاال

و دستگاههاي جوشكاري با

گيره هاي ميزان كننده سر لوله ها  ،دستگاهها و ابزار برش و تراش و ديگر تجهيزا
بايست مطابق مشخصا
مشخصا

فيوژن،

و نيز محلول تميز كننده مي

فني پيمان مورد تاييد نماينده كارفرما بوده و در وضعيت خوب نگهداري شوند .تعيين و تطابق با

فني و عملكرد دستگاهها و تجهيزا

مي بايست مورد تاييد بازرسي فني قرار گيرد .

 -4-3-2نماينده كارفرما مشخص خواهد نمود كه آيا اوضاع جوي جهت جوشكاري مناسب است يا خير .در هر ال
جوشكاري در دماي محيط كمتر از  3درجه سانتيگراد و همچنين درهواي برفي  ،باراني ،طوفاني و نامناسب بدون استفاده
از چادر مخصوص مجاز نخواهد بود.
زمان كامل جوشكاري(شامل مد

زمان كامل

 - 5-3-2با رعايت عدم اعمال تنش به محل جوش پس از طي مد

نمودار جوشكاري) مي توان گيره هاي دستگاه جوش را از روي لوله ها باز نموده اجازه دهيم مر له خن

شدن محل

جوش تا دماي محيط در بيرون از دستگاه صور

پذيرد.
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 - 6-3-2درخاتمه هرروز كاري يا هر قسمت از كار و همچنين درتقاطعهاي مختل

 ،دهانه ابتدا و انتهايي كليه لوله هاي

جوشكاري شده بايد توسط درپوش مناسبي بسته شوند تا از ورود خاك و زباله و يوانا

كوچ

و آب و ديگر اجسام

خارجي جلوگيري گردد .اين در پوشها تا زمان شروع مجدد كار نبايستي برداشته شوند.
 -7-3-2داقل فاصله دو جوش متوالي در روي خطوط لوله پلي اتيلن با ا تساب اينكه
نيست صرفا در د عملي بودن و امكان استفاده از تجهيزا

در چنين اقالمي مطرح

جوشكاري مي باشد.

 -1-3-2جوشكاري لوله ها در محل خم مجاز نمي باشد.
 -0-3-2هر جوشكار بايد شماره اي ( كد شناسايي ) را كه توسط نماينده كارفرما در زمان ارزيابي و آزمايش براي او
تعيين شده با قلم مخصوص مجاور قسمتي از جوش كه بوسيله خود او انجام شده در ربع باالي لوله يادداشت كند .براي
عالمت گذاري جوشها بايستي قلم مخصوص توسط پيمانكار در اختيارجوشكاران قرار داده شود .اگر جوشكار به هردليل
كار را ترك كند شماره وي ( كد شناسايي ) نبايستي توسط جوشكار ديگري مورد استفاده قرار گيرد.
شش ماه جوشكاري ننموده و مايل به بازگشت به سر كار خود باشد الزم است

چنانچه جوشكار به هر دليل بيشتر از مد
مجددا در آزمايش ( مطابق بخش آزمايشا

) شركت نمايد و در صور

در استاندارد

قبولي ،

شماره ( كد شناسايي ) جديدي به وي داده خواهد شد .
تذكر :جوشكاري اتصال نهايي (

در داخل كانال (

) و اتصاال

) بايد با دقت كامل و

صرفا به روش الكتروفيوژن مطابق روش مربوط (پيوست شماره  ) 3و با يور و تاييد نماينده كارفرما انجام گردد.
دراين اال

لوله ها بايد به دقت ميزان شوند بطوريكه تنشهاي بجا مانده يا تنش هاي واكنشي اصل از جوشكاري به

داقل برسد .براي جفت كردن لوله ها هنگام جوشكاري
باشد ( .

) و تزريق گاز داقل ي

 -4 -2روشهاي جوشكاري لوله واتصاال

ممكن است تغيير در شيب كانال يا خم كردن الزامي

ساعت پس از پايان جوشكاري بايد انجام پذيرد .
پلي اتيلن

 :1-4-2جوشكاري به روش الكتروفيوژن (
در اين نوع جوشكاري از اتصاال

):

نوع الكتريكي استفاده مي شود .اين روش به طور كامل در استاندارد شماره

آورده شده است.
 -2-4-2جوشكاري به روش لب به لب

)
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نظر به اينكه در اين روش وسايل جوشكاري نقش مهمي در امر كيفيت جوش ايفا مي نمايد ،بايستي دستگاههاي
جوشكاري مطابق استاندارد شركت ملي گاز ايران و مورد تاييد نماينده كارفرما باشد.
روش جوشكاري لب به لب شامل مقدماتي نظير رنده كردن(
اتو تا رشد
خن

) و سپس گرم كردن دو لبه لوله به وسيله صفحه

در د مشخص و سپس برداشتن اتو و متعاقبا جوش دادن آنها به يكديگر از طريق اعمال فشار و

كردن آنها تحت فشار در مد

زمان معين است.جوشكاري لب به لب بايد توسط اپراتور آموزش ديده و با

استفاده از دستگاه مناسب انجام شود.روش جوشكاري شامل مشخصا
اپراتور بايد قبل از شروع عمليا

جوشكاري و ميزان مهار
استاندارد جوش كاري ت

روش اتصال دهي ،پارامترهاي جوشكاري ،شرايط

در دسترس باشد .روش در نظر گرفته شده در اين
) مي باشد.

فشاري در فشار پايين (

:1-2-4-2تعاري :
در اين روش از تعاري

ذيل استفاده شده است:
)

-زمان ايجاد لبه اوليه(

زمان الزم براي ايجاد لبه پيوسته ،با ابعاد مشخص ،ول محيط سر لوله است
)

-فشار ايجاد لبه اوليه (

فشار وارد بر صفحه اتو توسط سر لوله در مر له ايجاد لبه در چرخه جوش لب به لب بعالوه فشار دراگ.
)

اندازه لبه اوليه (

اندازه لبه ايجادشده ول محيط سر لوله در مر له ايجاد لبه است كه بر سب ميلي متر بيان مي شود.
زمان نفوذ گرمايي (مد

)

زماني كه صفحه اتو به منظور نفوذ گرمايي در تماس با سر لوله است
)

-فشار نفوذ گرمايي (

فشار الزم براي نگه داري لوله در تماس با اتو ،ين گرمايش است (اين فشار معموال برابر با فشار
 -داقل اندازه لبه پس از نفوذ گرمايي(

مي باشد).

)

داقل مقدار اندازه لبه الزم پس از تكميل زمان گرمايش(
زمان برداشتن صفحه اتوزمان توق
مد

(

صفحه اتو (

)
)

زمان براي جدا سازي سر لوله از صفحه اتو ،برداشتن صفحه اتو و چسباندن سرهاي مذاب لوله به هم است.

زمان رسيدن به فشار نهايي اد ام و جوشكاريمد

زمان براي رسيدن به فشار نهايي هنگام چسباندن لبه مذاب دو لوله به هم است
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)

فشار نهايي اد ام و جوشكاري (فشار واقعي وارد شده برلبه لوله ها
زمان خنمد

ين اتصال دهي است
)

كاري تحت فشار در دستگاه (

زماني است كه محل اتصال جوش ،جهت خن

كاري درگيره هاي دستگاه ،تحت فشار و به صور

مهار شده

باقي مي ماند.
زمان خنمد

كاري بدون فشار در دستگاه يا خار از آن (

زمان خن

)

كاري اضافي كه ممكن است پس از زمان خن

كاري تحت فشار بويژه هنگام كار در محيطي با دماهاي

باال و قبل از جابجايي يا نصب لوله الزم باشد تا از استحكام بهينه محل اتصال اطمينان اصل شود.
)

-فشار كشش لوله ها (

مقدار فشار الزم براي لبه بر نيروي اصطكاك ناشي از كشش لوله بين دستگاه جوش و لوله ميباشد.
)

-فشار گيج (

فشار واقعي خوانده شده توسط گيج دستگاه جوش لب به لب
)

-دماي صفحه اتو

دماي سطح صفحه اتو ،در محلي كه مقطع لوله با آن در تماس است
)

-اپراتور دستگاه جوش (

فردي كه مجاز به جوشكاري لوله ها ي پلي اتيلني برمبناي روش جوش لب به لب مي باشد.
)
ضخامت جداره لوله طبق استاندارد
-2-2-4-2اصول كلي روش جوشكاري لب به لب
اصول كلي در روش جوشكاري لب به لب شامل موارد ذيل مي باشد
 -1تميزكاري لبه هاي لوله  ،سطوح رنده و اتو.
-2مهار كردن لوله هاييكه كه قرار است جوش داده شود در دستگاه جوش لب به لب ممكن است تكيه گاه از نوع
لط

جهت اطمينان از هم محور بودن لوله ها و كاهش نيروي دراگ مورد نياز باشد .سپس هم محور شدن دو سر

لوله (ترازكردن) به صور

مشخص و ي

اقدام مهم انجام مي شود.

 3تراشيدن(رنده كردن) لبه هاي لوله و گونيا شدن لبه آنها.
 4اندازه گيري فشار كشش لوله ها (

) و لحاظ كردن در فشارهاي مرا ل مختل

جوشكاري .

 -5در صورتيكه لبه لوله ها به هر دليلي همچون تماس دست  ،ريختن خاك و  ...آلوده شود بايستي لبه لوله ها با دستمال
سفيد آ شته به الل مجاز تميز گردد.
6

رار

دادن وخميري كردن لبه لوله ها توسط اتو و ايجاد
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-7برداشتن اتو از بين دو سر لوله
 1فشار دادن لبه لوله ها به يكديگر جهت اتصال دهي تا فشار نهايي .
 0نگه داشتن لبه لوله ها تحت فشار نهايي طي مد
 11تكميل مد

زمان خن

زمان خن

كاري در دستگاه.

كاري بدون فشار در دستگاه يا درصور

لزوم خار از دستگاه

-1-2-2-4-2تميزكاري لبه لوله ها  ،سطوح رنده و اتو
لوله ها بايداز نظر يكسان بودن نسبت ابعاد استاندارد(

) و جنس مواد

بررسي شود.

قبل از قرار دادن لوله در دستگاه ،سطوح داخلي و بيروني آنها را بويژه در نا يه محل اتصال با پارچه ي بدون
كرك و پرز به منظور ذو گرد و خاك تميز كنيد تمام مواد خارجي بايد از موضع جوش پاك شود .از سرد بودن
اتو و قطع بودن برق رنده اطمينان اصل نماييد .سطوح رنده مي بايست با پارچه بدون كرك و پرز تميز گردد تيغه
هاي رنده روزانه بررسي شده و درصور

وجود هرگونه آلودگي از قبيل گرد و بار ،چربي ،رطوبت ،پليسه و يره

با استفاده از پارچه و الل مناسب ،تميز شوند.
براي تميزكاري صفحه اتو از پارچه نخي ،نو ،تميز ،خش  ،جاذب ،بدون پرز ،سفيدو آ شته به الل مجاز استفاده
شود براي پاك كردن صفحه اتو از الل صد درصد فرار با درصد خلوص باال ايزوپروپانول يا اتانول ويا استن با
درجه خلوص 00/1درصد بدون آب)استفاده شود .نبايد هيچ گاه از آب يا پارچه نم دار براي تميز كردن سطوح در
دست جوش كاري استفاده شود صفحه اتو عالوه بر كنترل روزانه،بايد براي هر عمليا
شوند.تميز بودن تجهيزا

جوشكاري نيز تميز

جوش كاري به ويژه صفحه اتو و تيغه هاي رنده تعيين كننده است هنگام تميز كردن

صفحه اتو توسط الل ،به منظور ل شدن آلودگي ها و جلوگيري از تبخير سريع الل،صفحه بايد سرد باشد
همچنين يكنواختي و عدم كندگي پوشش صفحه اتو كنترل شود .قبل از رنده كاري ،سطح مقطع لوله به ويژه لبه
داخلي و خارجي سطح لوله به دقت با دستمال خش

 ،تميز نموده تا خاك و بار برداشته و تيغ ها را كند ننمايد.

-2-2-2-4-2مهار كردن لوله
لوله ها را در دستگاه جوش لب به لب جهت دستيابي به هم محوري مناسب مهار نماييد .لوله ها به نحوي در
دستگاه جوش قرار داده شود كه با دستگاه هم محور باشد گيره هاي دستگاه محكم بسته شده تا از ركت هاي
طولي و جانبي لوله ها در خالل عمليا

جوشكاري جلوگيري شود

ميزان فياي آزاد در محل جوش كاري بررسي و كنترل شود فياي آزاد اطراو محل جوش كاري به نحوي باشد
تا جوش كار و تجهيزا

جوش كاري به آساني قابليت فعاليت و ركت داشته باشند جهت اطمينان از هم محور

بودن لوله ها و كاهش نيروي كشش (

) از تكيه گاه ( لط ) استفاده شود
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 -3-2-2-4-2هم محور كردن (تراز كردن لوله ها
پليسه ها را ازلبه لوله ها جدا كنيد از دست زدن به سطوح رنده كاري شده ،خودداري شود وضعيت ظاهري دو
چشمي بررسي شود در صور

سطح لوله به صور

نياز لبه لوله ها را با پارچه آ شته به الل مناسب تميز

نماييد.لبه لوله ها را از نظر ناصافي،وجود فره و يا ساير عيوب بازرسي نموده سپس آن ها را جهت اطمينان از هم
محوري مناسب كنترل نماييد .قبل از خميري كردن انتهاي لوله يا اتصال ،سطوح تميز شده نبايد دوباره كثي

شده يا

با دست لمس شود؛ در ير اين صور  ،سطوح بايد دوباره تميز شود .پس از تميزكاري و صا فكاري سطوح اتصال
با استفاده از ف
گيري شود

متحرك دستگاه ،دو سر لوله رابه يكديگر چسبانده تا داكثر انحراو از هم محوري آنها اندازه
داكثرميزان ناهم محوري ده درصد ضخامت ديواره لوله مي باشد.

≤

-4-2-2-4-2رنده كردن لبه لوله ها
براي ايجاد سطوح تميز و موازي  ،لبه لوله ها بطور همزمان و منطبق با هم تراشيده مي شود ،صفحه رنده بين دو لوله
قرار گيرد و با استفاده از ف

متحرك ،دو سر لوله به صفحه رنده متصل و رنده كاري شود تا سطوح كامال صاو و

تخت اصل شود .تما دقت شود دستگاه رنده در پايان كار و پس از ذو فشار  ،خاموش شود چون در ير اين
صور

لبه هاي لوله از الت مناسب و صاو در خواهد آمد .بنابراين الزم است ابتدا فشار را به صفر رسانيده و سپس

دستگاه رنده خاموش گردد.
--5-2-2-4-2اندازه گيري فشار كشش(

)

فشار الزم براي لبه بر نيروي كشش دستگاه و لوله را اندازه گيري كنيد پس از قرار دادن لولره هرا در دسرتگاه ،برا
افزايش تدريجي فشار دستگاه ،فشار مربوط به نقطه آ از ركت ف

متحرك دستگاه ثبت مري شرود ايرن فشرار،

دراگ نام داشته و داقل فشار الزم براي رسيدن به آستانه ركت لوله (كشيدن لوله)خواهد بود فشار كشش بايد
قبل از هر جوشكاري اندازه گيري شده تا به فشار ايجاد لبه اوليه و فشاراتصال دهي افزوده شرود فشرار دراگ بره
طور معمول بايد كمتر از فشار اتصال دهي باشد گيج هراي دمرا و فشرار در دسرتگاه جروش بايرد كراليبره باشرند و
دستگاه جوش روي ي

سطح تميز ،هموار و محكم قرار گيرد از زمانيكه سر

لوله ها توسط رنده صاو شده و اليه اكسيد و هرگونه آلودگي رفع مي گردد ،بايستي از تماس دست به سر
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لوله ها و يا هرگونه آلودگي ممانعت شود.چنانچه پس از مر له رنده كردن تا اين مر له  ،ناخواسته و به هرر دليلري سرر
لوله ها به عنوان محل جوشكاري از طريق دست ،ريزش خاك ،چربي ،آب باران و  ...آلوده شود بايستي تمرا برا دسرتمال
سفيد نخي آ شته به الل مجاز تميزكاري گرديده و سپس مر له بعدي را انجام دهيم.
--6-2-2-4-2خميري كردن سر لوله يا اتصال
سطح صفحه اتو كه در تماس با لبه لوله ها قرار مي گيرد ،بايد تميز و عاري از رو ن بوده وبا روكش مناسب (كه
از چسبندگي پالستي

مذاب به سطح آن جلوگيري كند)پوشش داده شده باشد.به منظور كنترل صحت عملكرد

دماسنج دستگاه اتو ،قبل از شروع جوش كاري ،دماي صفحه اتو با استفاده از دماسنج كاليبره شده از قبيل ليزري،
ميله اي و

اندازه گيري شده و با دماي صفحه اتو مقايسه شود .دماي صفحه اتو بستگي به ضخامت لوله پلي اتيلن
)داشته و توسط سازنده دستگاه اعالم مي گردد .نبايد براي جبران سردي هواي محيط ،دماي

و جنس مواد (

صفحه اتو افزايش داده شود در چنين شرايطي بايد زمان گرمايش را متناسبا افزايش داد .شرايط محيطي از قبيل
وزش باد،تابش نور خورشيد و يا شرايط نامناسب جوي بررسي شود و در صور
استفاده از ي

نامساعد بودن ،محل جوش كاري با

چادر مناسب پوشانده و محافظت شود .در اين مر له  ،صفحه اتو را در دستگاه جوش قرار داده و لبه

لوله ها را به صور

همزمان در تماس كامل با صفحه قرار داده و فشار را به صور

مي رسانيم تا سر لوله ها خميري شده و تقريبا به ضخامت ي

تدريجي (نه يكباره و آني) به دي

چوب كبريت (يا اندازه اي كه تعيين شده) روي صفحه اتو

برگردد.
در خالل اين مر له و زمان جوشكاري بايد انتهاي آزاد لوله با درپوش مناسب بسته شود تا از ايجاد جريان هوا داخل
لوله(كوران) و كاهش دماي صفحه اتو جلوگيري شود پس از رشد

در د ضخامت تعيين شده توسط سازنده ،

مر له نفوذ گرمايي شروع مي شود .در مر له نفوذ گرمايي ،فشار كاهش داده مي شود ولي دقت شود كه داقل
بايستي فشار كشش فظ شود تا تماس تمامي سطح خميري شده لوله ها با صفحه اتو باقي بماند .مد
مد

زمان را برابر

زمان نفوذ گرمايي بدون قطع تماس بين صفحه اتو و لبه لوله ها تنظيم نماييد .معموال در مر له نفوذ گرما بايستي

فشار دراگ صرفا اعمال شود ولي چنانچه سازنده دستگاه جوش ،فشار خاصي را توصيه كرده باشد بايستي با ا تساب
فشار دراگ (كه به آن اضافه مي شود) اعمال گردد.
--7-2-2-4-2فشار دادن لبه لوله ها به يكديگر جهت جوشكاري
پس از تكميل زمان نفوذ گرمايي،سريعا لبه لوله ها را از صفحه اتو جدا نماييد .هنگام جداسازي سطوح اتصال از
صفحه اتو ،نبايد مواد مذاب به صفحه اتو بچسبد بدين منظور همواره بايستي سطوح اتو قبل از جوشكاري تحت
بازرسي عيني قرار گرفته و كامال تميز و عاري از هرگونه ذرا

باقي مانده از جوشكاري هاي قبلي ياشد .تي چنانچه الزم

باشد بايستي پوشش سطوح اتو تعويض گردد.در زمان جدا كردن اتو ،معموال ي

سرلوله از آن به سهولت جدا نميشود

در چنين شرايطي مي توان با ضربه آرام دست  ،اتو را از لوله جدا نمود ولي اين اقدام نبايستي به گونه اي باشد كه در
موقع جدا شدن اتو از سر لوله  ،به سر لوله ديگر برخورد و موجب تغيير شكل سر لوله شود .پس ازجداسازي،بايستي طي
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زمان كوتاهي وضعيت سر لوله ها به صور

چشمي بررسي شود سطح ذوب شده لوله ها بايد كاماليكنواخت ،صاو

و هموار و عاري از هرگونه مواد خارجي باشد در ير اين صور

پس از برش دو سر لوله ذوب شده ،بايد مرا ل

جوشكاري از ابتدا تكرار شود
عمليا

جداسازي صفحه اتو ،بازرسي لبه ها و اتصال دو سر لوله ها به يكديگر بايد در كمترين زمان ممكن انجام

شود سپس دو لبه ذوب شده لوله را  ،تحت كنترل و به آرامي به هم نزدي

كنيد .محل اتصال تدريجا طي مد

زمان تعيين شده به د فشار تعيين شده برسد در مر له جوشكاري سرهاي دو لوله  ،بايد سرعت برخورد تقريبا به
صفر رسيده باشد (به عبار
افزايش يابد در صور

ديگر نبايد با سرعت بهم برخورد كنند) و فشار اتصال دهي تا د امكان به صور

خطي

اعمال فشار ير كنترل شده و اضافه ،مواد مذاب ممكن است از محل اتصال بيش از اندازه

به بيرون رانده شده و نوعي اشكال در جوشكاري به نام اتصال سرد (
فشارخيلي كم اعمال شود  ،فره (

) و نوا ي با چسبندگي ضعي

)تشكيل شود

ال چنانچه،

در محل جوشكاري تشكيل مي شود .هنگام

اعمال فشار در مر له اتصال دهيِ ،لبه هاي ذوب شده لوله بايد به صور

يكنواخت به عقب برگشته و نبايد هيچ

گونه نشانه اي ازشكاو  ،باب  ،مواد آالينده و يا هرگونه شكل ير طبيعي و الت نامتقارن در آن مشاهده شود.در
صورتيكه در هر ي

از مرا ل جوشكاري خللي وارد شود مي بايست پس از برش دو سر لوله ذوب شده ،مرا ل

جوشكاري ازابتدا تكرار شود
-1-2-2-4-2خن

كاري انتهاي لوله يا اتصال

0-2-2-4-2تكميل مد

زمان خن

محل جوشكاري بايد براي مد

كاري بدون فشار

زمان تعيين شده به عنوان زمان خن

كاري دردستگاه جوش تحت فشار بي ركت

نگه داشته شود به منظور ايجاد استحكام و دستيابي به يكپارچگي در محل جوش ،سپري شدن زمان كافي براي
خن

كاري تحت فشار قبل از برداشتن گيره هاي مهار دستگاه ،از اهميت بسزايي برخوردار است ،فشار اتصال دهي

بايد تا زماني كه دماي فصل مشترك به پايين تر از دماي ذوب تبلور مجدد پلي اتيلن (
)كاهش يابد ,فظ شود خن
صور

كاري اضافي ،بويژه هنگام كار در محيط با دماي باال ،مي تواند به

بدون فشار در دستگاه يا خار از دستگاه انجام شود .همچنين در مواقعي كه دماي محيط باال بوده توصيه

مي شود زمان خن

كاري افزايش يابد محل اتصال نبايد تا قبل از سرد شدن تحت تنش و جابجايي قرار گيرد

بايد تا زماني كه دماي سطح جوشكاري به كمتر از 41نرسيده از نصب لوله ها اجتناب شود .جوشكاري لب به لب
براساس روش ت

فشاري در فشارپايين مطابق با جدول ارايه شده توسط سازنده انجام مي شود.
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فصل سوم
بازرسي و آزمايشا
شبكه هاي گازرساني در لوله هاي پلي اتيلن با جوشكاري با

فيوژن

فهرست مطالب فصل سوم

 -1-3بخش اول  :بازرسي ها
 -1-1-3ا راز صال يت جوشكاران و بازرسي دستگاهها و متعلقا
 -2-1-3بازرسي عيني ( ظاهري ) لوله و اتصاال
 -3-1-3بازرسي ين جوشكاري براي جوش با
 -4-1-3ثبت مشخصا

جوشكاري به طريق با

قبل از جوشكاري
فيوژن

جوش

 -5-1-3كنترل هاي بعد از جوشكاري
 -2-3بخش دوم  :آزمايشا

مخرب

 -1-2-3روش نمونه گيري
 -2-2-3تجهيزا

 ،اهداو  ،آماده سازي نمونه ها و روش انجام آزمايشا

 -3-2-3ارزيابي جوش
 -4-2-3گزارش آزمايشا
 -3-3بخش سوم  :آزمايش شبكه هاي گازرساني با هواي فشرده
 -1-3-3كليا
 -2-3-3روش انجام آزمايش
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 -1-3بخش اول – بازرسي ها
به منظور صول اطمينان از كيفيت مطلوب عمليا
طريق با

فيوژن  ،بازرسي و آزمايشا

اجرايي شبكه هاي گازرساني با لولههراي پلري اتيلنري و جوشركاري بره

مختلفي بعمل مي آيد كه در اين فصل به آنها پرداخته مي شود.

توضيحا اقالم مصرفي در پروژه هاي پلي اتيلني شامل لوله و اتصاال
اسرررتاندارد و مشخصرررا

فنررري شرررركت ملررري گررراز ( لولررره هررراي پلررري اتررريلن

پلي اتيلن

 ،اتصاال
شيرآال

پلي اتيلن بره فروالد

پلي اتيلن

 ،اتصررراال
 ،اتصراال

زينري الكتروفيروژن

) و با تاييد كارفرما تدارك شوند.

 -1-1-3ا راز صال يت جوشكاران و بازرسي دستگاهها و متعلقا
-

شبكه و انشرعابا

بايرد براسراس آخررين ويررايش

جوشكاري بطريق با

فيوژن

كليه جوشكاران بايد آموزش ديده و داراي گواهينامه بوده و اعتبار گواهينامه هاي آنها مورد بررسي و تأييد
نماينده كارفرما ( براساس استاندارد
دستگاههاي جوشكاري بايد در تطابق با مشخصا

پلي اتيلن(( )117

) قرار گيرد .
فني شركت ملي گاز ايران (دستگاه جوشكاري با

فيوژن لولههراي

) بوده و سرالمت و كرارآيي دسرتگاه وكراليبرهبرودن سراالنه آن مرورد بررسري و تاييرد

نماينده كارفرما قرار گيرد.
* در صررورتي كرره دسررتگاه جوشرركاري برره هررر دليررل دچررار عيررب گررردد الزم اسررت بالفاصررله تحررت تعميررر و
كاليبراسيون مجدد قرار گيرد و در اين صور
-

ساير متعلقا

مد

زمان يكسال مالك نخواهد بود .

و ابزار مورد استفاده براي جوشكاري از جمله الل هاي تميز كننده از نقطه نظر مجاز بودن ،

كارآيي و خلوص بايستي در شروع پروژه مورد بررسي و تاييد نماينده كارفرما قرار گرفته و در ادامه پروژه توسط
ناظر مقيم كنترل گردد .
 -2-1-3بررسي عيني ( ظاهري ) لوله ها قبل از جوشكاري به طريق با

فيوژن

لوله ها قبل از مصرو بايد از نقطه نظرهاي زير توسط عوامل پيمانكار دقيقا مورد بازديد و بررسي قرار گيرد :
ال

 :سطوح ظاهري لوله ها سالم بوده و عاري از هرگونه

الت دانه دانه  ،باب  ،تاول ،ترك  ،شيار  ،برآمدگي و يا

فرورفتگي هاي ير قابل قبول باشد .
-

داكثر عمق شيار يا خراش سطحي تحت هيچ شرايطي نبايد بيشتر از  11درصد ضخامت لوله باشد .

ب  :لوله ها بايد گرد و مدور بوده و فاقد دو پهني هاي ير قابل قبول باشد.
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ابعاد لوله هاي مصرفي از نظر رواداري ( تلرانس ) قطر خارجي و ميزان مجاز دوپهني به شرح جدول شماره  1ميباشد:
قطر اسميلوله
(

داقل و داكثر قطر متوسط

)

داكثر اختالو قطر و يا دوپهني لوله

مجاز لوله

جدول شماره 1
و مقادير دو پهنري مجراز صررفا در ارتبراط برا سراختار لولره بروده و ربطري بره موضروع مهرم

نكته مهم  :جدول شماره ي

جوشكاري ندارد .بنابر اين در صورتيكه قرار باشد لوله اي جروش داده شرود  ،رداكثر اخرتالو قطرر ( دوپهنري ) داخلري
اتصال و لوله در منطقه جوش نبايد از
 -در صور

قطر اسمي تجاوز نمايد.
معيوب  ،اين اقالم بايد جداسازي و با توجه به توضيحا

مشاهده لوله و اتصاال

فوق جهت بررسي و

تصميم گيري نهايي به نماينده كارفرما ارايه شود.
 -3-1-3بازرسي ين جوشكاري براي جوش با
فرآيند جوشكاري مشتمل بر عمليا

فيوژن

زير بايد به صور

كامل و با دقت توسط عوامل پيمانكار كنترل گردد.

 -1-3-1-3اطمينان از سالمت دستگاه جوشكاري و وسايل و ابزار مورد استفاده
 -2-3-1-3مدور و عمود بودن سر لوله
 -3-3-1-3تميزكاري سطوح جوشكاري
 -4-1-3ثبت مشخصا
كليه اطالعا

جوش :

مربوط به هر سرجوش ( شماره جوش  ،محل جوش  ،مشخصا

كنترل هاي ده گانه بند  2-2-4-2مي بايست در ي
و سهولت مراجعا

برگه چ

جوشكار  ،تاريخ و ساعت ) همراه برا نترايج

ليست كه ضمنا شناسنامه جوش ميباشد بمنظرور رديرابي

بعدي ثبت گردد .

 -5-1-3كنترل هاي بعد از جوشكاري
با پايان يافتن فرآيند جوشكاري موارد زير بايد توسط عوامل پيمانكار به طور كامل مورد بازديد عيني قرار گيرد :
عالوه بر كنترل دايمي عمليا

اجرايي جوشكاري پيمانكار كه توسط ناظر مقيم انجام مي گيرد نماينده كارفرما نيز بايد

ترتيبي اتخاذ نم ايد كه با اعزام اتفاقي نماينده از سن انجام موارد فوق اطمينان اصل نموده و به منظور بررسي كيفيت
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جوشهاي پروژه نسبت به نمونه گيري الزم جهت انجام آزمايشا

كشش و يا هيدرو استاتي

بشرح مندر در بخش

بعد اقدام نمايد.
پاره اي از كنترل هاي عيني از قرار زير است:
 -سطح

در جوشكاري بايستي دور تا دور عاري از هرگونه خط ،خش و شكل ير طبيعي و به صور

 -شكاو بين

نبايستي آنقدر عميق باشد كه به سطح لوله برسد .به عبار

ديگر عمق شكاو وسط

صاو و براق باشد.
بايستي باالتر از

سطح لوله باشد.
 دو بخش -عر

دور تا دور لوله بايستي تي االمكان متقارن باشد.
بايستي در دود عر

كلي

باشد.اگر اختالو فا شي با عر

جوشكاري مناسب قبلي (كه با نظار

و بطور كامال صحيح انجام شده )با همان سايز

بدست آمده داشته باشد ،اكي از اشكال در جوشكاري است.

 -2-3بخش دوم – آزمايشا

مخرب در جوشكاري لوله هاي پلي اتيلن به روش با

تهيه نمونه تست و انجام آزمايشا

مخرب با روشهاي كشش

ارزيابي آنها براي جوشهاي نوع با

فيوژن مطابق استاندارد

فيوژن
و هيدرو استاتي

و

(در دست تدوين) به شرح زير انجام مي شود :
-1تست كشش بر اساس استاندارد
-2تست هيدرو استاتي

در دماي 11درجه سانتيگراد به مد

-3پيمانكار كارفرما يا نماينده او (بازرس فني ) موظ

161ساعت و تنش محيطي 12

است عمليا

نمونه گيري سرجوشها از سر خط را انجام داده و

آنها راجهت تست به مر كز ذيصالح ارسال نموده و پس از انجام آزمايشا

 ،گزارشا

مربوطه را جهت تاييد جوشهاي

خط تنظيم نمايد.
 -3-3بخش سوم – آزمايش شبكه هاي گازرساني با هواي فشرده
 -1-3-3كليا

:

 -1-1-3-3آزمايش شبكه هاي گازرساني
لوله گذاري و قبل از بهره برداري آنها انجام مي گردد.

آزمايشا

زير بعد از اتمام عمليا

آزمايشا

توسط هوا انجام شده و فشار آزمايش  111پوند بر اينچ مربع خواهد بود .

توضيح اينكه شبكه تحت آزمايش بايستي الاقل در عمق  41سانتيمتر زير خاك قرار گرفته باشد .
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 -2-1-3-3دستگاهها و اجناس الزم
بايد توسط پيمانكار تامين گردد .

كليه اجناس و ابزار زير جهت آزمايشا

اين دستگاهها و وسايل عموما به شرح زير بوده ولي محدود باين دستگاهها نخواهد بود  .اتصاال
وسايل اندازه گيري فشار و درجه رار
اتفاقا

موقت  ،كمپرسورها ،

 ،ژنراتور برق  ،وسايل مل و نقل  ،دستگاه جوش و دستگاههاي الزم براي

از قبيل  ،وسايل و لوازم ايمني و يره  .كليه دستگاههاي فوق بايستي مورد تاييد نماينده كارفرما قرار گيرد .

 -3-1-3-3برنامه آزمايشا
پيمانكار موظ

را داقل ي

است روش و برنامه جزء به جزء آزمايشا

ماه قبل از شروع تهيه و به تاييد نماينده

كارفرما برساند.
كليه آزمايشا

بايستي طبق برنامه تاييد شده انجام گيرد .

 -عالوه بر برنامه آزمايشا

بايستي نقشه شبكه اجراء شده ( با مقياس ) نيز آماده گردد  .نقشه مذكور بايستي د و

دود شبكه تحت ازمايش را به دقت نشان دهد.
 -كليه آزمايشا

بايستي در يور نماينده كارفرما انجام پذيرد و مي بايستي نامبرده داقل ي

هفته قبل از آزمايش

مطلع گردد.
 -4-1-3-3ايمني
از نظر ايمني پيمانكار بايد كليه جوانب امر را در نظر گرفته و مسئول هرگونه اتفاقي كه در طول آزمايشا

ادث مي

شود خواهد بود.
 -5-1-3-3اطمينان از درست كار كردن دستگاههاي اندازه گيري
كليه دستگاههاي اندازه گيري بايستي توسط كارفرما يا ي

سازمان مورد تاييد كارفرما كنترل شده و براي آنها گواهي

صحت كاركرد صادر گردد.
اين گواهي در موقع شروع آزمايشا

بايستي از طريق نماينده كارفرما كنترل گردد.

 -6-1-3-3تعميرا
پيمانكار با يستي در موقع آزمايشا

هرگونه تعميري كه الزم باشد انجام داده و اگر آزمايش مورد قبول واقع نگردد

بايستي از خط  ،رفع عيب نموده و آنرا مجددا آماده تست نمايد .
 -7-1-3-3گزارش نهايي مرا ل انجام آزمايش
بعد از اتمام كليه عمليا

 ،پيمانكار بايستي گزارش نهايي و كامل را تهيه و به انيمام كليه اصل چارتها به نماينده كارفرما

جهت بررسي و تاييد نهايي تحويل نمايد.
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 -2-3-3روش انجام آزمايش
 -1-2-3-3دستگاهها و لوازم اندازه گيري
) فشار

ال
-

دستگاه فشارسنج وزنه اي  5الي  211پوند بر اينچ مربع با دقت اندازه گيري تا  1/1پوند بر اينچ مربع
فشار با درجه بندي صفر تا  151پوند بر اينچ مربع و با دقت اندازه گيري تا  1/5پوند بر اينچ مربع

دستگاه ثبا

ب ) درجه رار
براي اندازه گيري درجه رار

خط و دماي محيط از دستگاه رار

سنج ثبا

و دماسنج جيوه اي استفاده

مي گردد كه دقت آنها  1/5درجه سانتيگراد مي باشد .
دود كار دستگاه ثبا
رار

و دماسنج جيوه اي از   30 Cتا   65 Cمي باشد  .فاصله نقاط براي اندازه گيري درجه

شبكه  511متر مي باشد  .چنانچه طول شبكه بيشتر از  6كيلومتر باشد در هر دو كيلومتر
بيشتر از شش نقطه در ي

مي توان ي

نقطه را در نظر گرفت .در هر صور

طوريكه مد

زمان خواندن تمام نقاط بيشتر از نيم ساعت وقت نگيرد .

آزمايش نمي توان در نظر گرفت به

 -2-2-3-3نصب دستگاههاي اندازه گيري
دستگاههاي اندازه گيري فشار بايد در محلي نصب گردد كه تغييرا
رار

سنج ثبا

درجه رار

 ،داقل ممكنه باشد .دستگاههاي

مطابق شكل  1پيوست شماره  1روي شبكه قرار ميگيرند .براي بقيه نقاط از دماسنج جيوه اي يا

ديجيتال شكل 2پيوست  1استفاده مي گردد.
 -3-2-3-3تميزكردن شبكه
قبل از آزمايشا

بايستي شبكه بوسيله هواي فشرده كامال" تميز گردد و ميزان تميز بودن به تاييد نماينده كارفرما

برسد.
 -4-2-3-3آزمايش مقاومت و نشتي
پس از تاييد عمليا
دستگاههاي ثبا
بايستي براي مد

تميزكاري شبكه بوسيله هواي فشرده و تاييد آن توسط نماينده كارفرما و نصب و راه اندازي

فشار و درجه رار

 ،فشار داخل شبكه با هوا به  111پوند بر اينچ مربع رسانده شده  ،سپس شبكه

 24ساعت جهت متعادل شدن درجه رار

و فشار بحال خود قرار داده شود  .ضمنا كنترل شود

دماي لوله در محل تزريق هوا بيشتر از  51درجه سانتيگراد نگردد  .همچنين بايستي دقت نمود كه كليه شيرهاي موجود
در شبكه مورد آزمايش كامال باز باشند.
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پس از متعادل شدن ( يكنواخت شدن ) فشار  ،بايستي درجه رار

و فشار به مد

 41ساعت ديگر با دستگاه ثبت

گردد .در صورتيكه جم خط بيش از  111متر مكعب باشد بازاي هر  51متر مكعب اضافه مي بايست مد

آزمايش

نشتي  24ساعت تمديد گردد .افزايش جم و افزايش زمان بايستي در د متداول و محدود باشند .در پايان دوره بر
اساس  41ساعت انتهاي آزمايش و مطابق محاسبا
دستگاههاي ثبا

مربوطه نتيجه نهايي مشخص خواهد شد .در ضمن عالوه بر
با دماسنج جيوه اي كه روي خط در چند نقطه تعبيه شده هر

فشار با فشارسنج وزنه اي و درجه رار

دو ساعت يكبار اندازه گيري شده و در فرم مخصوص يادداشت گردد .
پس از پايان آزمايش  ،چارتها و فرم مخصوص تحت بررسي قرار گرفته و از فرمولهاي بند (  ) 5-2-3-3جهت محاسبه
استفاده مي گردد  .تاييد نهايي آزمايش به عهده نماينده كارفرما مي باشد.
 -5-2-3-3بررسي آزمايش
 41ساعت آزمايش با فشار  111پوند بر اينچ مربع  ،براي نتيجه گيري  ،چار

پس از پايان مد

گرفته و از فرمولهاي زير جهت محاسبه استفاده مي گردد .

ها تحت بررسي قرار

T1  T 2
Tm  273

> P 

پوند بر اينچ مربع
درجه رار

شروع آزمايش

T1 

درجه رار

خاتمه آزمايش

T2 

درجه رار

متوسط

Tm 

P1 

فشار شروع آزمايش

P2 

فشار خاتمه آزمايش

Pm 

فشار متوسط
تغييرا

فشار بعلت تغييرا

درجه رار
P 

داكثر افت فشار مجاز

در صورتي آزمايش مورد قبول خواهد بود كه افت فشار خط يا شبكه پس از پايان آزمايش كمتر از  1/2پوند
بر اينچ مربع باشد  ( .خطاي دستگاههاي آزمايش  1/2پوند بر اينچ مربع در نظر گرفته شده است ) .
در صورتيكه

=  Pباشد آزمايش تمديد گردد

در صورتيكه

<  Pباشد آزمايش مردود بوده و با نظر نماينده كارفرما نسبت به تمديد ،تكرار و يا رد آزمايش

تصميم گيري خواهد شد.
3
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 -6-2-3آزمايش چهارساعتهبراي لوله هايي كه مورد آزمايش قرار مي گيرند چنانچه جم آنها كمتر از ي
ساعت مي باشد .براي تست از فشارسنج دقيق و مناسب

متر مكعب باشد زمان آزمايش چهار
با قطر صفحه

 6اينچ با دامنه  1-211پوند بر اينچ مربع و دقت  1پوند بر اينچ مربع استفاده شود .در طول آزمايش هيچگونه افت
محسوسي قابل قبول نمي باشد .
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پيوست شماره 2

شركت ملي گاز ايران
وا د
پروانه عمليا
تاريخ  ....................محل انجام عمليا

شركت گاز استان ...

تخليه هوا  ،تزريق گاز و راه اندازي شبكه هاي گازرساني
 ..............................منطقه  .......................شماره و شرح پيمان.......................
بلي خير

شرايط مورد بازرسي
روش پرسنل  ،تجهيزا

 -1آيا راه اندازي بر اساس روش مدون و مصوب انجام مي گردد ؟
 -2آيا افراد بكار گرفته شده در عمليا

 ،آموزشهاي الزم را ديده و تجربه كافي در راه انردازي دارنرد

؟
-3آيا وسايل نقليه  ،ارتباطي و ابزار آال

مناسب به تعداد كافي پيش بيني گرديده است؟

 -4آيا آمبوالنس  ،خاموش كننده هاي الزم و ساير و سايل امداد در محل موجود است ؟
 -5آياپست امدادمنطقه و وا دهاي تعميراتي ذيربط در جريان تزريق گاز قرار گرفته اند؟
شيرها  ،اتصاال

 -6آيابه عاليم بازوبسته شدن شيرها وهماهنگي اين عاليم وضعيت واقعي پالك باتوپي شيردقيقا توجه
شده است ؟
 -7آيا شيرها قبل از راه اندازي گريسكاري و روان شده اند ؟
 -1آيا اتصاالتيكه براي انجام آزمايشا

نشت و مقاومت نصب و مورد استفاده قرار گرفته اند  ،قبرل از

 ،نقاط

راه اندازي برداشته شده و يا بطور اصولي و استاندارد مسدود شده اند ؟
 -0آيا كليه نقاط انتهايي به وسيله مسدودكننده مطمئن(عالوه بر شير) مسدود شده اند ؟
 -11آيا اطمينان كافي از عدم وجود شعله هاي باز و ايمن بودن منطقه تخليه به عمل آمده است ؟

ايمني محل تخليه گاز

 -11آيا محل انتخاب شده براي تخليه از نظر عدم وجود موانع در مسير تخليره گراز ماننرد سريم هراي
هوايي برق و شاخه هاي درختان و همچنين عدم مجاور

با ساختمانهاي مرتفع مناسب مي باشد ؟

 -12آيا هماهنگي هاي الزم باوا دهاي انتظامي براي كنترل عبور و مرور درمحرل تخليره بعمرل آمرده
است؟
 -13آيا گاز مورد استفاده در تزريق به شبكه ( يا خطوط تغذيه ) بودار شده است ؟
 -14آيا زمان و شرايط جوي براي انجام عمليا

كامال مناسب است ؟

توضيح  :انجام تزريق گاز منوط به مثبت بودن كليه موارد  14گانه فوق مي باشد  .در صرورتيكه در ير

يرا چنرد مرورد عينرا

شرايط مطلوب فراهم نباشد صرفا به تشخيص نماينده ايمني منطقه و با انجرام پريش بينري هراي معرادل ( در صرور
تزريق گاز امكان پذير خواهد بود .
مال ظا

:
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كليه شرايط فوق را شخصا بازرسي كرده ام و خطوط آماده تزريق گاز مي باشد .
نام و امياء ناظر ارشد طرح
كليه وضچه ها  ،شيرها  ،نقاط انتهايي و تخليه و ساير نقاط قابل دسترسي بازديد شده و خطوط آماده تزريق گاز مي باشد .
نام و امياء نماينده بهره برداري

نام و امياء مسئول تزريق گاز

كليه جوانب ايمني در نظر گرفته و خطوط آماده تزريق گاز مي باشد .
نام و امياء نماينده ايمني منطقه
كد مدرك:
زرد  :نماينده بهره برداري

توزيع نسخ  :سفيد  :مسئول تزريق گاز

سبز  :نماينده ايمني منطقه

آبي  :ناظر ارشد طرح
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پيوست شماره سه
پاره اي از نكا

شبكه هاي

الزم الرعايه در عمليا

)كه از روش الكتروفيوژن

( روش

استفاده مي شود.
-

بايستي برطرو شود  .بره عبرار

هر گونه جستن يا دويدن يا تاب خوردن لوله ها
مدفوني كه قرار است تعمير و يا تحت عمليا

ديگرر لولره هراي

قررار گيررد  ،بايسرتي كرامال همراسرتا گردنرد .برديهي اسرت

خاكبرداري بيشتر ( از نظر طولي ) از روي لوله هاي مدفون كم

به آزاد شدن و همترازي لوله هاي مدفون خواهد

نمود .
-

تا دو سانتي متر كمتر از فاصله بين دو لولره مردفون باشرد  .ضرمنا بايسرتي طرول مربوطره

طول لوله جايگزين  ،ي

در دي باشد كه امكان جوش دادن صحيح ( از يث كراربرد

) برقررار و برا توجره بره طرول دو

مورد استفاده تنظيم گردد .
-

برره منظررور ررذو زايررده داخررل
 -2قلم و چكش  – 3قطعه اي لوله

مرري ترروان از  -1 :چرراقوي مناسررب
و ضربه دست استفاده نمود ولي در هر صرو

قطع گردد و يا صدمه اي به
-

نبايستي المنت داخل كوپلر

وارد شود .

با توجه به ثابت بودن و در عمق قرار داشتن لوله هاي مدفون و ساسيت و اهميت موضوع تراشيدن  ،الزم است به
جاي

از

استفاده شود و پرس از ترراش كامرل اليره اكسريد شرده  ،روي لولره و

داخل كوپلر توسط پارچه تميز و سفيد نخي و الل مجاز و خالص( ) %07كامال تميز گردد .
-

بخش تعمير يا
بايستي

شده بايستي تست شود  .در صورتي كه امكان آزمون متداول مقاومت و نشتي فراهم نباشرد
صور

پذيرد و متعاقبرا آثرار كر

و صرابون كرامال شسرته و برطررو شرود .

متناسب با فشار سيال اعمالي بوده و در صورتي كه فشار در رد

باشرد  ،الزم اسرت رداقل ير

سراعت

براي زمان سردشدن آخرين جوش منظور و سپس قطعه تعمير شده تحت فشار قرار گيرد .
-

براي دفن قسمت تعميري /

شده بايستي موضوع آماده سازي بستر مناسب اطراو لولره و

و رقاب كردن ) به خاطر پيشگيري از فرونشيني و صدما
-

طي اين عمليا

بعدي به لوله كامال رعايت گردد .

و به دليل ا تمال بيشتر دو پهن شدن قبلي لوله ها  ،بايستي ضمن رعايرت كليره مرا رل و مروازين

جوشكاري به پارامتر مهم
تما از

(

توجه ويژه گردد و چنانچه دو پهني لوله ها بيش از  %1/5قطر اسمي لوله باشد

استفاده و عنداللزوم تي در خالل جوشكاري نيز برجا باقي بماند.
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پيوست شماره چهار
ريم خطوط تغذيه و شبكه هاي توزيع گاز
رعايت فواصل به شرح جدول ذيل از جداره لوله گاز در موقعيت اجرايي از طررو افرراد قيقري و قروقي از جملره آبفرا،
برق  ،مخابرا

 ،شهرداري و ...الزم االجرا مي باشد.
ريم خطوط تغذيه و شبكه هاي توزيع گاز در محدوده شهرها  ،شهركها و روستاها

ردي
1

شرح

داقل فاصله

داقل فاصله

در مسيرهاي

درمسيرهاي

موازي

متقاطع

مال ظا

از جداره كابلهاي زيرزميني برق
* استفاده از سازه مناسب بتوني (

)و

رعايت موارد ايمني ضروري است .
*51سانتي

در موارد خاص و با تشخيص كارشناسان

متر

شركت ملي گاز اين فاصله با در نظر گرفتن

1-1

ولتاژ  221-311 :ولت

 1متر

2-1

ولتاژ  21-63 :كيلو ولت

 1متر

 1متر

3-1

ولتاژ  132كيلو ولت

 2متر

 1/5متر

تمهيدا

الزم و فاظت فيزيكي تا 51

سانتي متر قابل كاهش خواهد بود.
در موارد خاص و با تشخيص كارشناسان
شركت ملي گاز و با استفاده از سازه مناسب
بتوني (

) بين كابل و لوله فلزي در

محل تقاطع اين فاصله تا 51سانتي متر قابل
كاهش خواهد بود.

2

و رعايت موارد ايمني ضروري است .

از پايه دكلها و تير هاي برق و خطوط هوايي انتقال نيرو

1-2

ولتاژ  221-311 :ولت

 1متر

 1متر

2-2

ولتاژ  21 :كيلو ولت

 2متر

 2متر

3-2

ولتاژ 63 :كيلو ولت

 3متر

 3متر

4-2

 استفاده از سازه مناسب بتوني (

)

از پستهاي برق  21كيلو
ولت

 2متر

37
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 از جداره لوله
بارعايت باندينگ در فواصل مورد نياز براي

از جدار لوله هاي فلزي
مدفون آب و فاضالب و لوله
3

هاي امل مايعا

سوختي

 1متر

كه داراي سيستم فاظت از

 51سانتي
متر

زنگ مي باشد.

درتقاطع خطوط پلي اتيلن با لوله هاي
امل مواد قابل اشتعال رعايت فاصله ي
متر ضروري است .

از جدار لوله هاي ير فلزي
4

خطوط فلزي گاز.

مدفون آب و فاضالب با قطر

 1متر

 11اينچ و باالتر

41
سانتي متر

با رعايت موارد ايمني و استفاده از سازه
مناسب بتوني (

)

با رعايت موارد ايمني و استفاده از سازه
از جدار لوله هاي ير فلزي
5

مدفون آب و فاضالب با قطر
كمتر از  11اينچ

 51سانتي

41سانتي

متر

متر

مناسب بتوني (

)

در موارد خاص در صور

محدوديت

مكاني با نظر كارشناسان شركت ملي گاز تا
 35سانتي متر قابل كاهش خواهد بود .

ادامه جدول ريم خطوط تغذيه و شبكه هاي توزيع گاز در محدوده شهرها  ،شهركها و روستاها

شرح

ردي

داقل فاصله

داقل فاصله

در مسيرهاي

درمسيرهاي

موازي

متقاطع

مال ظا
در موارد خاص با نظر كارشناسان شركت

6

از ديواره بيروني وضچه ها
و چاههاي آب و فاضالب

 41سانتي
متر

ررر

ملي گاز و رعايت تدابير الزم از جمله تقويت
طوقه چيني  ،داقل فاصله تا  21سانتي متر
قابل كاهش خواهد بود.
در مورد اگوي اصلي و عميق كه بعيا در

از جوي هاي آب و اگوهاي
7

جمع آوري آبهاي سطحي ( از
ك )

 41سانتي

 41سانتي

متر

متر

زمان ا داث و قالب بندي امكان آسيب
رساني به لوله گاز و خاك سرندي اطراو
آن را دارد  ،رعايت نكا

عملياتي و ايمني

براي لوله گاز الزامي است .
1

از كابلها و تاسيسا

مخابراتي
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( ير از كابلهاي

 41سانتي

 41سانتي

متر

متر

فيبر نوري)

در موارد خاص با نظر كارشناسان شركت
ملي گاز تا  35سانتي متر قابل كاهش
خواهد بود.

از كابل هاي فيبرنوري يا
2-1

جدار لوله هاي الفي كه

 61سانتي

 41سانتي.

داراي چندين رشته كابل

متر

متر

زيرزميني مي باشد.
3-1

جعبه هاي مخابرا

 2متر
 براي لوله گاز داكثر تا قطر " 1صادق

0

 1متر

از مستحدثا

--

است ،

در موارد خاص و قطر باالتر از

" ، 1اين فاصله برطبق نظر شركت ملي گاز
تعيين مي گردد.

ريم
11

علمكهاي گاز
از

علمكهاي

 31سانتي

تلفن
علمكهاي

متر
 51سانتي
متر

برق

رر
رر
كاشت هرگونه درخت در فاصله كمتر از

11

درختكاري

 1/2متر

رر

 1/2متر از جداره لوله گاز  ،ممنوع مي باشد
.

تمامي فواصل فوق از جداره لوله گاز مي باشد.
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ريم خطوط تغذيه و شبكه هاي توزيع گاز در خار از محدوده شهرها و روستاها

ردي

1
1-1

شرح

داقل فاصله

داقل فاصله

در مسيرهاي

در مسيرهاي

موازي

متقاطع

مال ظا

از پايه دكلها و تير هاي برق و خطوط هوايي انتقال نيرو
ولتاژ 21-63 :كيلو ولت

 15متر

 0متر

 21متر

 12متر

 51سانتي

 51سانتي

متر

متر

در موارد خاص با نظر كارشناسان شركت
ملي گاز اين فاصله با درنظرگرفتن تمهيدا

2-1

ولتاژ  132-411:كيلو
ولت

قابل كاهش خواهد بود.

از كابلهاي زيرزميني
3

مخابرا

( ير از كابلهاي

فيبر نوري)
از كابل هاي فيبرنوري يا
1-3

جدار لوله هاي الفي كه
داراي چندين رشته كابل

در موارد خاص با نظر كارشناسان شركت
 1متر

 1متر

با رعايت باندينگ در فواصل مورد نياز براي

از جدار لوله هاي فلزي
مدفون آب و فاضالب و
لوله هاي امل مايعا

1متر

سوختي كه داراي سيستم

 51سانتي
متر

فاظت از زنگ مي باشد.
5

از جدار لوله هاي يرفلزي
مدفون آب و فاضالب
از ديواره بيروني وضچه

6

ها و چاههاي آب و

ملي گاز اين فاصله ترا  61سرانتي مترر قابرل
كاهش خواهد بود.

زيرزميني مي باشد.

4

الزم جهت ذو يرا عردم القاءجريران

،

لوله هاي فلزي گاز
 درتقاطع خطوط پلي اتيلن با لوله هاي
امل مواد قابل اشتعال  ،رعايت فاصله ي
متر ضروري است .

1متر

 51سانتي

در موارد خاص با نظر كارشناسان شركت

متر

ملي گاز اين فاصله قابل كاهش خواهد بود.
در موارد خاص بانظر كارشناسان شركت

 2متر

رر

ملي گاز اين فاصله با رعايت ضوابط اجرايي
قابل كاهش خواهد بود.

فاضالب و لبه نهرهاي
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داقل فاصله ي

آبياري و كشاورزي
ومستحدثا

متر از لبه هاي نهرتا

كانال لوله گاز و رعايت عمق مناسب
ضروري است .

7

درختكاري

 2متر

رر

كاشت هرگونه درخت در فاصله كمتر از 2
متر از جداره لوله گاز ممنوع مي باشد .

تمامي فواصل فوق از جداره لوله گاز مي باشد.
تبصره :در موارد خاص و وجود محدوديت در رعايت فواصل فوق الذكر ( تي با در نظر گرفتن ستون مال ظرا
)  ،پس از بررسي كارشناسي و با تصويب مدير عامل شركت گاز استاني ذيربط و با در نظر گرفتن تمهيردا
تغيير فواصل مذكور وجود خواهد داشت.
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پيوست شماره 5
تعاري
در اين دستورالعمل تعاري
كارفرما  :كارفرما عبار
اجراي عمليا

وگردش كار(شرح وظاي )

ذيل نيز مورد استفاده قرار گرفته اند:

است از شركت ملي گاز ايران و يا شركتهاي تابعه كه ي

طرو اميا كنندگان پيمان است و

موضوع پيمان را به پيمانكار واگذار مي نمايد  .جانشينان و يا نمايندگان كارفرما در چهارجوب مفاد پيمان

در كم كارفرما محسوب مي شوند.
جانشينان كارفرما ( اعم از اشخاص قيقي يا قوقي ) كه جايگزين كارفرما مي شوند توسط شركت تعيين و كتبا به
پيمانكار ابالع مي گردد .
نماينده كارفرما/مهندس  :شخصي است اعم از قيقي يا قوقي كه به منظور نظار

بر سن اجراي عمليا

موضوع

پيمان و امور مربوط به آن طبق شرايط خصوصي پيمان از طرو كارفرما تعيين مي گردد .
نماينده مهندس  :شخصي است اعم از قيقي يا قوقي و يا اداره اي است كه از طرو مهندس و به نيابت مشاراليه تعيين
و به پيمانكار معرفي مي گردد .
دستگاه نظار

 :سازماني است كه در محل كار از طرو مهندس مامور نظار

مي باشد  .سرپرست دفتر نظار
( شرح وظاي

بر سن اجراي عمليا

پيمان

مقيم توسط مهندس يا نماينده وي تعيين و كتبا به پيمانكار معرفي مي گردد .

)

نماينررده كارفرمررا بنررا برره صررال ديد و متناسررب بررا نرروع فعاليررت هررايي كرره در اجررراي پررروژه هرراي گازرسرراني صررور
مرري گيرررد ،مرري توانررد شررخص يررا اشخاصرري را جهررت نظررار

و تاييررد فعاليررت هرراي جرراري و صررور

گرفترره ترجيحررا

بر اساس تقسيم بندي ذيل تعيين نمايد.
ال

 -نماينده كارفرما /مهندس

تاييد تغييرا

در مسير (.)2-1

تاييد صخره اي يا سنگي بودن مسير جهت تعيين عمق كانال (  61سانتي متر ).)2-6-1( .
تاييد كاهش فواصل لوله گاز با ساير تاسيسا
تصميم گيري نهايي در صور

در صور

مشاهده لوله و اتصاال

فرستادن نماينده براي سن انجام عمليا

عدم امكان رعايت ريم هاي اعالم شده)5-6-1( .
معيوب)2-1-3( .

جوشكاري)5-5-1-3( .

 -تصميم گيري درخصوص ادامه جوشكاري پس از نمونه برداري از سرجوش ها و انجام تست هاي مربوط)1-2-3( .

ب – نماينده مهندس
-

در بخش تجهيز كارگاه ،تاييد تكافوي تجهيزا

و ابزار آال

مربوط)1-1( .
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-

تاييد انتخاب مسير مناسب جهت فر كانال لوله و ترسيم كروكي)2-1( .

-

تاييد فاري همزمان در دو طرو معابر)0-6-1( .

-

تاييد وسايل و مصالح و اقالم مورد نياز هنگام عبور از تقاطع هاي اصلي)13-1( .

-

تاييد فاري دستي پس از كسب مجوز از سازمان هاي ذيربط براي عبور لوله از موانع مهم بجراي عمليرا

مكرانيزه .

()2-13-1
-

تاييد وسايل مخصوص برش لوله ها)3-1-2( .

-

انتخاب ي

-

تاييد وسايل الزم در عمليا

نمونه سرجوش از اولين  25سرجوش انجام شده)1-2-3( .
آزمايش شبكه ها)2-1-3-3( .

 پيش بيني الزم جهت رفع پيامدهاي ناشي از انقباتطابق دستگاه جوشكاري با استاندارد

و انبساط لوله درزمان لوله گذاري و پر كردن كانال)13-11-1( .

)1-1-3( .

-

كنترل گواهي سالمت ودقت دستگاههاي اندازه گيري)5-1-3-3( .

-

رد يا تكرار آزمايش )5-2-3-3( .
 -دستگاه نظار

:

 -تاييد شرايط انبار داري و نگهداري لوله ها و اتصاال

از نظر دماي محيط و مسق

بودن انبار )4-4-1( .

 تعيين ارتفاع روي هم قرار گرفتن لوله ها با توجه به ضخامت و جنس و شرايط محيطي ( درجه رار ) ()5-6-4-1-

تاييد استفاده از بيل مكانيكي براي فر كانال درصور
تعيين طول كانال باز بنا بر مقتييا

اطمينان از عدم وجود تاسيسا

زيرزميني)1-6-1( .

مكاني و زماني )7-6-1( .

-

بازرسي عيني لوله ها و اتصاال

-

تاييد تراكم الزم خاك برگشتي به كانال)7-11-1( .

-

تعيين نوع خاك ( رس يا ماسه بادي ) براي پركردن كانال لوله ها )1-11-1( .

-

تاييد محل نصب تابلو مشخصا )1-15-1( .

-

بازرسي لوله ها قبل از جوشكاري)1-1-2( .

-

تاييد مناسب بودن اوضاع جوي براي عمليا

قبل از لوله گذاري)3-11-1( .

جوشكاري)4-3-2( .

د -سرراير فعاليتهررايي كرره در تقسرريم بنرردي فرروق در نگرديررده نيررز بنررا برره تشررخيص نماينررده كارفرمررا /مهنرردس
مي تواند تفويض گردد.
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