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  مقدمه 
HSE راستاي توسعه پایدار از طریق نگاهی سیستماتیک و مرتبط با عوامل  ، درو گاز در صنعت نفت

تراتژي فلسفه و نگرش، اس این. داردمختلف بهداشت، ایمنی و محیط زیست در زندگی انسان اهمیت ویژه اي 

مطلوب صنعت بر محیط و افزایش اثرات مطلوب آنها با تأمین ایمنی همه جانبه به حداقل رساندن اثرات نا

ث و آسیبها از طریق حذف سیسات، به صفر رساندن حوادأن و همکاران سازمان، تجهیزات و تکلیه کارکنا

زیست در کلیه سطوح سازمان و حفاظت از محیط  ایمن و ارتقاء سالمت افراد، ایمنی و محیطشرایط نا

شرکت ملی گاز ایران داراي زیر مجموعه هاي مختلفی می . زیست به عنوان سرمایه بشریت را دنبال می کند

این شرکت در زمینه ساخت خطوط لوله، . باشد که یکی از آنها شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران است

در هنگام ساخت . یشگاههاي گاز و تأسیسات زیر بنایی فعالیت می نمایدایستگاههاي تقویت فشار گاز، پاال

در . موارد فوق خصوصاً خطوط لوله احتمال برخورد با سطوح ناهموار و زمین هاي باتالقی بسیار زیاد است

این مکان ها با توجه به ویژگی هاي طبیعی منطقه خطرات و ریسک هاي مختلفی وجود دارد که رعایت 

در ادامه مقررات مربوط به کار در زمین هاي باتالقی شرح . در آن الزم االجرا می باشد HSEررات اصول و مق

  . داده شده است

  هدف. 1
ه انتقال گاز در هدف از تدوین این مجموعه مقررات تشریح نحوه انجام ایمن پروژه هاي خط لول

جهت پیشگیري از ا و زمین هاي مرطوب عبور از زیر رودخانه هاي دریاچه ه ، تاالب ها،هاي باتالقی زمین

  .پیشگیري از آسیب دیدن خطوط در طی دوران بهره برداري می باشدبروز حادثه براي افراد و تجهیزات و 
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 دامنه کاربرد. 2

، ایستگاههاي خطوط لوله شامل ایران شرکت مهندسی و توسعه گازاجرایی گاز پروژه هاي کلیه 

   زیر بناییتأسیسات از و تقویت فشار گاز، پاالیشگاههاي گ

  مسئولیت ها و ضمانت هاي اجرایی. 3
رعایت این مقررات براي کلیۀ پیمانکاران اجرایی شرکت الزامی بوده و بدین منظور عملکرد پیمانکار 

 لذا .زیابی و اقدام خواهد شدپیمانکاران شرکت ملی گاز ایران ار HSEبراساس دستور العمل ارزیابی عملکرد 

مدیریت  الزامات گرفتن نظر در با را خود HSEمدیریت  سیستم بایستی پروژه اجراي اندرکار دست پیمانکاران

HSE مالی تأثیرات و ملحوظات رعایت با فنی پیشنهادات همراه به آن تائید و بررسی جهت و تدوین کارفرما 

  .نمایند ارائه پیمان موضوع الزم هاي هزینه یا آن

  تعاریف و اصطالحات. 4
  .منظور شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران می باشد :ما کارفر

شرکتی که طی قراردادي با شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران مسئولیت انجام کل یا قسمتی از  :پیمانکار

  .پروژه اي تقبل نموده است

رفرما جهت فرد یا افرادیکه از طرف کارفرما رسماً به پیمانکار معرفی شده و طبق نظر کا :نماینده کارفرما

  .تخصص در نظر گرفته شده واجد صالحیت می باشد
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 جهت هماهنگی انفرادي یا و شرکت عناوین تحت که حقوقی و حقیقی هاي شخصیت از اي مجموعه: مجري

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

   .گردد می معرفی کتبی صورت

مسیر خط لوله باندي است که مشتمل بر حریم اختصاصی، محدوده عملیات ساختمانی و  :مسیر خط لوله 

   حریم خط لوله می باشد که عرض آنها بر اساس مقررات حریم شرکت ملی گاز بایستی در نظر گرفته شود

سیر لوله که به منظور محدوده اي خارج از حریم اختصاصی و در طول م :محدوده عملیات ساختمانی

  .سهولت در اجراي حریم اختصاصی، زمین هاي مربوطه توسط و یا با هماهنگی کارفرما تحصیل می گردد

جاده اي در طول مسیر خط لوله که جهت انجام عملیات ساختمانی و نصب تجهیزات  :حریم اختصاصی

اساس مقررات حریم شرکت ملی گاز  خط لوله در آن تردد می شود و عرض آن متناسب با قطر خط لوله و بر

  .می باشد

که به موجب قانون احداث ابنیه و ازات و به محوریت خط لوله نواري است از سطح زمین به مو: حریم ایمنی

حریم ایمنی متناسب با . سیسات در آن ممنوع است، مگر آنکه اجازه کتبی و قبلی کارفرما کسب شده باشدأت

ی خط لوله با توجه به نوع کاربري ابنیه و جمعیت استفاده کننده از آنها تعیین قطر لوله، فشار و ضریب طراح

  .می گردد

متر می باشد، لذا در مواردي که به دالیل فنی و ایمنی بیش  250حداکثر این حریم به موجب قانون  :توضیح

ر شرایط ایمنی را ذ تمهیدات دیگمتر اعالم شده است، می بایست با تغییر ضریب طراحی و یا اتخا 250از 

  .مین نمودتأ
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مسیري که جهت دسترسی به حریم اختصاصی از جاده هاي اصلی و یا محل هاي خاص  :راههاي دسترسی

  .متر می باشد 4در طول مسیر خط لوله احداث می شود و عرض آن حداکثر 

ن آالت متر جهت تردد ماشی 5مسیري است که داخل حریم اختصاصی و به عرض حداکثر  :جاده سرویس

  .در زمان بهره برداري آماده سازي می شود و قابلیت تردد در کلیه فصول سال را دارا می باشد... و 

خرید یا تملک زمین هاي مورد نیاز جهت اجراي پروژه خط لوله گاز اعم از حریم  :تحصیل اراضی

       ریم خط لولهسیسات موجود در حایستگاههاي عملیات ساختمانی و تأ اختصاصی خط لوله و محدوده

  .می باشد

که امکان مواجه با آنها در ... تأسیسات مانند دکل هاي برق، دکل هاي مخابراتی و  :هوایی تأسیساتموانع یا 

  .طول مسیر اجراي پروژه وجود دارد

 که در طول... سیساتی مانند جاده، بزرگراه، راه آهن، رودخانه و موانع و تأ: سیسات رو زمینیموانع یا تأ

  .مسیر اجراي پروژه امکان مواجه با آنها وجود دارد

تأسیساتی مانند خطوط و کانالهاي فاضالب، تلفن، لوله هاي نفت و گاز و مواد  :زمینی زیر تأسیساتموانع یا 

فرآیندي، برق، آب و سایر سرویسهاي جانبی، تونلها، طاقها، و سایر لوازم و تجهیزات نصب شده در زیر زمین 

  .ت طی عملیات گود برداري با آنها مواجه شدکه ممکن اس

 (MAOP)منظور از فشار در این مقررات، حداکثر فشار بهره برداري مجاز : فشار خطوط لوله و تأسیسات

  . خطوط لوله گاز است
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 گردداطالق می  )یکپارچهمجزا یا بصورت (یا مجموعه اي از آن ها تأسیسات یا  ابنیهبه : ابنیه محل تجمع

در آن ) یا مداوم کوتاه مدت(و به مدت سه ماه در سال نفر به طور همزمان  20، حداقل عاديایط که در شر

این ساختمان ها به منظور فعالیت هاي گوناگون از جمله ارائه خدمات اداري، آموزشی،  .حضور پیدا می کنند

ي، ورزشی، نظامی و مذهبی، بهداشتی، اقامت و پذیرایی یا فعالیت هاي تجاري، صنعتی، معدنی، تولید

  .مورد استفاده قرار می گیرند ...و  انتظامی، گردشگري

اطالق می شود که کاربري آنها در شرایط معمول کاري و یا در صورت تأسیساتی به ابنیه یا  :ابنیه خطرناك

یا و  پروژه هاي شرکت مهندسی و توسعه گازخطراتی را متوجه  ،وقوع حادثه و یا در شرایط غیرعادي دیگر

  .نمایند مردم ساکن در اطراف آنها

که تعداد کارکنان و یا ساکنین سیسات غیر از ابنیه محل تجمع و ابنیه خطرناك أبه ابنیه و ت : ابنیه عادي

واحدهاي مسکونی یک یا دو طبقه، کارگاه هاي . نفر باشد اطالق می شود 20آنها در شرایط عادي کمتر از 

  .اري، تجاري، پزشکی نمونه هایی از ابنیه عادي هستند، دفاتر ادکوچک خدماتی و صنعتی

نامیده می شود، ) گاز(در این مجموعه راهنما و مقررات به اختصار خطوط انتقال  :خطوط لوله انتقال گاز

ایستگاههاي (به مبادي مصرف ) ها پاالیشگاه(انتقال گاز از مبادي تولید تأسیسات شامل خطوط لوله و 

CGS (می باشد.  

ضریبی است که در محاسبه ضخامت خط لوله، متناسب با نوع مسیر و عوامل فنی  :طراحی لولهضریب 

  .و استانداردها و مقررات شرکت تعیین می گردد ASME B-31.8ذیربط، مندرج در استاندارد  
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اصالحی قانون  17بر اساس آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده  :نوار تأسیسات خدمات زیر بنایی راهها

متر براي راهها و راه آهن هاي کشور از  30، نواري است به عرض 1379منی راهها و راه آهن مصوب ای

و راه آهن که فقط داراي ابتداي محدوده یک صد متري نظارتی راهها، بالفاصله بعد از حریم قانونی راه 

  .ثال آن خواهد بودسیسات زیربنایی نظیر خطوط گاز و نفت، آب، برق، فاضالب، مخابرات و امکاربري تأ

هایی بر آن روئیده باشد  رستنی اي از زمین پست است که از رطوبت اشباع شده و معموالً پهنه باتالق :باتالق

هاي آن در حال پوسیدن نیستند، گرچه  رستنی خالش و بر خالف مانداب پوشیده از آب نیست و بر خالف

  .)1شکل( اند استفاده شده مانداب و خالش به طور مترادف هم هاي باتالق و واژه

  

  

  

  

  

  نمونه اي از یک زمین باتالقی. 1شکل

، مناطق آبگیر، مردابی، مناطق آب بصورت طبیعی، مصنوعی، دائم یا موقت با آب ساکن،جاري شیرین :تاالب

طبق  .متر تجاوز نکند 6دریایی که عمق آب در کشند پایین از  لب شور یا شور مشتمل بر آن دسته از آبهاي

ین تعریف بسترهاي علفی دریایی در مناطق ساحلی، کفه هاي گلی و صخره اي، مانگرو ها، آبهاي شیرین، ا

  . رودخانه ها، مصبها، باتالقهاي جنگلی و دریاچه هاي شور نیز جزء تاالبها محسوب می شوند
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  نمونه اي از یک تاالب .2شکل

رودخانه ها . را رودخانه می گویند ،می باشدآب شیرین  که معموالً ،آب و روانمسیر طبیعی  :رودخانه

گاهی اوقات ممکن است رودخانه  .یا رودخانه اي دیگر جاري شونددریا، اقیانوس، دریاچه  ممکن است به

رودخانه هاي  .بر روي زمین جاري شود و بدون این که به هیچ بستر آبی دیگري برسد خشک شود صرفاً

رودخانه در انواع دایمی و . برندنام  …ي چون جویبار، جوي، نهر ورا نام هاي دیگب می توان کوچک تر را

  .فصلی وجود دارد

 این . که بوسیله آب پر شده اند را دریاچه می نامند ن هاي فرورفته در روي سطح زمینمکا :1دریاچه

و در صورتی که وسعت  .دوسعت و عمق زیادي برخوردار هستن دریاچه ها، چاله هاي پرآبی هستند که از

 .دریاچه ها ممکن است طبیعی و یا مصنوعی باشند .شوند نها کم باشد برکه نامیده میعمق آ

به طوري که میزان این آبها براي رویش باشد  میو یا زیر زمینی  یهاي سطحبحاوي آمنطقه ایی  :2آبگیر

  .ب دارد مناسب باشدگی که نیاز به خاك اشباع شده از آنوعی از زندگیاهان آبی و 

                                                           
1 - Lake 
2 - Wetland 
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درصد در جهت  3معبري است داخل حریم اختصاصی به عرض نیم متر با شیب عرضی : سرویس جاده

خارج باند فعال و شیب طولی متناسب با شیب مجاز حریم اختصاصی خط لوله و در مجاورت آن که به 

  . تناسب جغرافیایی محل ممکن است در یکی از طرفین خط لوله واقع شود
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  مقرراتشرح . 6

  ریم اختصاصی در زمین هاي باتالقیح. 6-1   

ه امکان عملیات ساختمانی در آنها موارد برخورد با زمین هاي باتالقی کعرض حریم اختصاصی در . 1-1- 6

  . متر می باشد 15مقدور نباشد حداکثر 

  راههاي دسترسی .6-2

جهت ایجاد راههاي دسترسی در محل هایی که زمین آنها باتالقی یا آبرو می باشد بایستی با . 2-1- 6

تعمیرات  ماشین آالت مخصوصامکان تردد مصالحی از قبیل شن به طوري مرمت گردند که در چهار فصل 

  .وجود داشته باشدخطوط انتقال گاز 

فضاهاي کاري اضافی در طرفین  .باید در نظر گرفته شود آب گیر ها فوتی در  70عموماً یک عرض . 2-2- 6

زات و لوله ها مورد نیاز فوتی از لبه منطقه گلی براي انبار کردن تجهی 50در فاصله حداقل  آب گیرمناطق 

  .می باشد

 ا بتوان تجهیزاتشود ت رودخانه ها و باتالق ها احداث بر رويپلهاي موقت  روع پروژه بایدشقبل از . 2-3- 6

بجز گروه پاکسازي ند باید از روي این پل ها عبور کن دکلیه تجهیزات و افرا. مورد نیاز را از روي آنها عبور داد

  .یا مسیر هاي باتالقی عبور نمایندمسیر که مجاز هستند از روخانه و 

ا یک سکوي کاري نمایند ت الوارهاي بزرگ چوبی نصب می ،در برخی تکنیک ها براي نصب تجهیزات. 2-4- 6

ها توزیع شده و از تمرکز یزات در قسمتهاي مختلف این الوارباید وزن تجه در این حالت. مطمئن ایجاد شود

   .روي آنها قرار داد تا بتوان تجهیزات بزرگ را بر در یک نقطه احتراز شود آنها
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عاري  ، بسته هايدر مرحله پاکسازي، موانع جاري شدن رسوب از قبیل تأسیسات و فنس هاي مانع. 2-5- 6

کاري  و همچنین در فضاهاي ROWباید در مجاورت و در داخل  مناطق مرطوب و گلی در مرز از علف هرز 

همچنین این موانع  به  .تا احتمال  جاري شدن رسوبات را به حداقل برسانند اضافی موقت قرار داده شوند

موانع در روز  این .، نزدیک مرز منطقه گلی نیز باید نصب شوندل شیبدر مح ROWطور کامل در عرض 

توان در این  البته از خاکریز نیز می .باید قرار داده شوند الت برداشته و در شب مجدداًهنگام تردد ماشین آ

  .مناطق استفاده نمود

  جاده سرویس .6-3

را تسطیح مجدد ي که به عنوان جاده سرویس ایجاد شده است معبرباید  از اتمام پروژه پیمانکار پس. 3-1- 6

و یا از نوع پودري و یا باتالقی باشد آن قسمت از معبر  نموده و در محلهایی که جنس زمین مناسب نباشد

کلیه فصول بتوانند در  بایستی با مصالح مناسب ساخته شود بطوریکه ماشین آالت خطوط لوله انتقال گاز در

  . این معبر تردد نمایند

 ایجادچوب و یا گیاهان  ،استفاده از سنگ باموانعی براي سیالب ها  حین پاکسازي مسیر باید در. 3-2- 6

قرار آبگیر در مرز  ROWدر کل مسیر  باید این موانع همچنین. ا خطر سیالب را به حداقل برسانندتگردد 

د ماشین در سمت منطقه عملیات قرار دارند باید در روزها براي سهولت ترد ROW موانعی که در .شوند داده

توان به جاي موانع سنگی از       می همچنین .و در شبها مجدداً برگردانده شوند آالت برداشته شوند

   .استفاده نمود ROWدر مرز  انتقالمدگی هاي قابل برآ

ر در جاهایی که نیاز است براي جلوگیري از جاري شدن بگیدر آ ROWباید در طول موانع سیالب . 3-3- 6

  .نصب شوندآبگیر و  ROWسیالب به داخل 
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اگر خاك  .ها باید با بررسی هاي الزم بر روي استحکام خاك انتخاب شوندروش لوله گذاري در آبگیر. 3-4- 6

از شیوه هاي معمولی براي  توان می فشار تجهیزات استقامت داشته باشد ن وآبگیر به اندازه کافی در برابر وز

استفاده شود که در این روش ردیف  Push Pull در غیر این صورت باید از روش .مودلوله گذاري استفاده ن

کردن و جوشکاري لوله ها در خارج از حوزه آبگیر انجام شده و حفاري و پرکردن ترنچ ها با ماشین حفاري 

  .انجام می گیرد سستتجهیزات الزم براي تردد در خاك هاي مجهز به 

م مناسب ئب باید در دو انتهاي آنها از عالي شناور بر روي آا کشیدن لوله هال دادن و یدرحین ه. 3-5- 6

هاي د و احتمال برخورد آنها با شناوراستفاده نمود تا وجود و حرکت آنها در آب به راحتی قابل تشخیص باش

  .دیگر به حداقل برسد

  هانبار کردن مواد اولی .6-4

  . زمین انبار لوله ها نبایستی در مسیر مسیل یا آبهاي فصلی قرار گرفته و یا باتالقی باشد. 4-1- 6

رکه ها و ، برودخانه، فضاي کاري اضافی در طرفین باتالق، هاي باتالقی محیط بور خط لوله ازبراي ع. 4-2- 6

در  در اکثر مواقع باید این محیط ها .ساخت لوله ها و انبار کردن مواد مورد نیاز استبراي مرحله نصب، ... 

  .که به دالیل قابل قبولی این فاصله امکان پذیر نباشدمتري از لبه آب یا باتالق باشد مگر آن 50فاصله حداقل 

  حفر کانال .6-5

هرگاه مسیر خط لوله از زمین هاي باتالقی و یا زمینهایی که سطح آب زیر زمینی در آنها باالست . 5-1- 6

کند، حفر کانال در این زمینها بایستی به نحوي انجام گیرد که پس از آن عملیات لوله گذاري می عبور 

   در اینگونه موارد همواره می بایست کلیه وسایل و لوازم نگهداري دیوارهاي کانال از قبیل . شروع گردد
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حتیاج از آنها استفاده بست ها، حائل ها، کفراژ، پمپ هاي لجن کش و آب و غیره آماده بوده که در زمان ا

  .گردد

، حفر ROW د حداقل ماشین آالت مورد نیاز براي پاکسازي، گلی و مرطوب بایدر مناطق باتالقی. 5-2- 6

فاده شوند و از است حالت اولیه به ROWبازگرداندن  ، پرکردن ترنچ وو نصب خطوط لولهترنچ ، آماده سازي 

همچنین حمل تجهیزات غیر ضروري به این مناطق  .شود ضافی به این مناطق احترازالت اد ماشین آوور

  .باشد ممنوع می

بگیر فقط در صورتی مجاز است که مناطق آعبور دادن تجهیزات اضافی و وسایل غیر ضروري از . 5-3- 6

توان تردد غیر ضروري در  خاك منطقه به اندازه کافی محکم باشد در غیر این صورت فقط براي یک بار می

  .منطقه داشت

 التطق مرطوب و حاشیه پرتگاه هاي سست افراد و ماشین آهمواره باید در حین حفاري در منا. 5-4- 6

 این عمل با ایجاد .و خطر رانش بستر هاي سست حفاظت شوند یزش دیوارهراستقرار یابند که در برابر  طوري

و یا صفحات چوبی ) ین آالتاستقرار ماش مناسب براي ي ایجاد بستربرا( ولنزیر سازي مناسب از سنگ و گرا

  .و فلزي براي استقرار پرسنل استفاده شود

ب در منطقه حفر کانال ا و دریاچه ها باید بر اساس عمق آبراي حفر کانال در بستر رودخانه ه. 5-5- 6

ر سقوط تجهیزات و پرسنل به داخل هاي مناسب قرار گیرند تا خطزات مناسب انتخاب و بر روي شناورتجهی

  . وجود نداشته باشد بشناور داخل آ فرو رفتنب و یا آ

شود نباید بیشتر از میزان ترنچی باشد  بگیرها در زمستان میزان ترنچی که در هر روز حفر میدر آ. 5-6- 6

  .شب دچار یخ زدگی خواهند شد کف ترنچ هاي باز درزیرا  تواند بسته شود که در یک روز می
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نها نباید ل سنگی در هر روز و حفر ترنچ در آوي در خاك هاي نرم زغا، پیشردر زمستانها، در آبگیرها. 5-7- 6

  .متر باشد 450بیشتر از 

مسیرهایی  ROWبگیرها باید در یک سمت و یا هر دو سمت محور لوله در محدوده در زمستانها در آ. 5-8- 6

  .دکه تردد در زمان یخ بندان امکان پذیر باش طوريبه  ،براي تردد ماشین ها ساخته شود

  لوله گذاري .6-6

قبل از هر گونه  قی یا رودخانه ها عبور نمایند،باتال هايه الزم باشد خط لوله از مسیردر صورتی ک. 6-1- 6

ناحیه کاري را  و منحرف نمودتفاده از سد و پمپ هاي مناسب سبا ا ب راآاقدامی باید در صورت امکان مسیر 

  .نمودعاري از آب 

ز جریان فشار نرمال ناشی ا حی و احداث شود که عالوه بر تحملطرا گونه ايبه سد مورد نیاز باید . 6-2- 6

  .را نیز تحمل نمایدناشی از شرایط سیالبی منطقه  ، افزایش فشاردایمی آب

در شرایط آب ب پشت سد در اثر تراکم انتخاب شود که همواره فشار آ گونه ايپمپ تخلیه باید به . 6-3- 6

  .ر از حد قابل تحمل محاسبه شده نباشدمعمولی و یا سیالبی بیشت

در  ب در مسیر اصلی خود در نظر گرفته شود تادریچه هایی براي رهاسازي آباید احی سد در طر. 6-4- 6

مانند خرابی پمپ، سیالب بیشتر از حد ( تسیتخلیه آب توسط پمپ امکان پذیر ن زمانهایی که به هر دلیل

  .فاده قرار گیرنددریچه هاي فوق مورد است) پیش بینی شده
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انجام شود که کلیه ماشین آالت و  گونه ايه محدوده عملیاتی باید بتخلیه آب و خشک نمودن . 6-5- 6

بتوانند به راحتی در ) حسب قطر لوله بر(له گذاري و انجام تست هاي الزم ، لوپرسنل مورد نیاز براي حفاري

  .نشوند... در گل و ه مورد نظر به فعالیت بپردازند و دچار فرو رفتگی منطق

و عملکرد پمپ ها باید به صورت نظارت هاي الزم براي اطمینان از صحت و سالمت سد احداث شده . 6-6- 6

ارچوب چک لیست هاي الزم انجام بر اساس برنامه زمانبندي دوره اي و در چ ئمی توسط پرسنل مجربدا

  .شود

نها آجهت ردیف کردن و جوشکاري ، بآیا جریان  خانه وت براي حمل لوله ها به حاشیه رودالزم اس. 6-7- 6

ب انجام وله ها بر روي پرسنل و یا سقوط آنها به داخل آي از سقوط لزم جهت جلوگیرکلیه نکات ایمنی ال

  .شود

که در مجموعه راهنما و  عملیات جوشکاري باید با رعایت کلیه نکات ایمنی جوشکاري انجام شوند. 6-8- 6

  .برشکاري و ساخت سازه هاي فلزي به طور کامل شرح داده شده است مقررات ایمنی جوشکاري،

تحت نظر متخصصین انجام  و با استاندارد مطابقتست هاي الزم باید  عملیات جوشکاري پس از. 6-9- 6

  .شوند

ار گیرند قر ه درستی انجام شده و مورد بازدیدجوش داده شده باید ب يعملیات پوشش دهی لوله ها. 6-10- 6

نها انجام شود تا لوله ها از هر گونه خوردگی و پوسیدگی در زمان بهره برداري آهاي الزم بر روي و تست 

  .حفاظت شوند

استفاده از   س از  برداشته شدن تجهیزات شناوربراي اطمینان از باقی ماندن لوله ها در کف ترنچ پ. 6-11- 6

  .است پوشش سیمانی  بر روي لوله ها و یا وزنه هاي سیمانی الزامی
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  نظیر مردابها، (هرگاه لوله در مسیر خود به مناطقی که آب در آنها غیر قابل انحراف مسیر باشد . 6-12- 6

و را تهیه  نیازبرخورد نماید، پیمانکار موظف است ماشین آالت مورد ...) برکه هاي آبی، رودخانه هاي بزرگ و 

  . ئه نمایداررا جهت تائید به نماینده کارفرما اعملیات  نحوه اجراي

در صورتی که لوله بایستی در زیر آب و در کانال استقرار یابد پیمانکار موظف است ابعاد کانال را در . 6-13- 6

  . زیر آب چنان حفر نماید که لوله در عمق مشخص شده در نقشه اجرایی قرار بگیرد

ي از خاك مسیر نسبت به امکان نه بردارموباید قبل از آغاز عملیات سوراخکاري با ن HDDدر روش . 6-14- 6

  .سیب به پرسنل و تجهیزات جلوگیري شودن شد تا از آملیات سوراخکاري مطمئپذیر بودن ع

 ...) ، برکه ها و رودخانه ها، دریاچه ها(زیر بستر منابع آبی درحین سوراخکاري در  HDDدر روش . 6-15- 6

روانکاري ابزار یت به منظور خنک سازي و و بنتون آب وغابی از مایعات غیر سمی از قبیلالزم است د

  .سوراخکاري و همچنین خارج نمودن مواد ناشی از سوراخکاري و باز نگه داشتن سوراخ  به مته تزریق شود

، پوشش دهی  نیز کلیه مراحل جوشکاري HDDروش  باید در Open-Cut Crossingهمانند روش  . 6-16- 6

  .از ماشین آالت مناسب براي انجام فعالیتها استفاده شود م شده ورد نیاز با دقت کامل انجاو تست هاي مو

 فضايباید ات زشود در مرحله نصب تجهی نظر از روشی که براي لوله گذاري انتخاب می صرف. 6-17- 6

 ...انبار مواد و ، براي آماده سازي لوله ها..) و  اتالق، تاالب، برودخانه، دریاچه(اضافی در طرفین ناحیه  کاري

  . شود ب در نظر گرفته میفوت از لبه آ 50کاري اضافی حداقل حد این  ناحیه . ر نظر گرفته شودد

 يگیر از شیب شکن هاقرار دارند باید در مجاورت مرز آب بگیرهایی که در مناطق شیب داردر آ. 6-18- 6

  .استفاده شود   ROWدایمی در عرض
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باید موانع سیالب در نقاطی که نیاز  ،طلوب برگرددعی به حالت میگیاهی طبتا زمانی که پوشش . 6-19- 6

 توان این موانع را برداشت تعبیه شود و به محض این که پوشش گیاهی به حد مطلوب رسید می وجود دارد

  .و به نحو مناسب دفع نمود

اعم از ماشین هاي  پروژهالت دیگر موجود در اشین آالت حفاري و همچنین ماشین آکلیه م. 6-20- 6

کار قرار داشته باشند تا هر لحظه که نیاز شد بتوان و آماده به آل  تی و یا پشتیبانی باید در وضعیت ایدهعملیا

  .از آنها استفاد نمود و هرگونه نقصی باید در اسرع وقت بر طرف شود

 سیب بهز آبر بودن تعمیرات ماشین معیوب باید کلیه تدابیر الزم براي جلوگیري ا در صورت زمان. 6-21- 6

  .نمودپرسنل و تجهیزات اندیشیده شود و در صورت امکان از ماشین هاي جایگزین استفاده 

در مناطق مرطوب و آبگیرها و باتالق ها باید بررسی هاي الزم به منظور شناخت اثرات محیط بر . 6-22- 6

ه بر این عوامل انجام شود و در صورت نیاز تدابیر الزم به منظور غلبآنها میزان خوردگی  لوله ها وروي 

تش رداري که منجر به نشت گاز و خطر آاندیشیده شود تا از خوردگی و زنگ زدگی لوله ها در زمان بهره ب

  .یدانفجار خواهد شد جلوگیري به عمل آسوزي و 

   یکی از نقاطی که احتمال خطر زنگ زدگی و خوردگی در آنها باالست محل ساپورتهاي لوله ها . 6-23- 6

  تله براي رطوبت و آب وضعیت مناسبی را براي خوردگی و زنگ زدگی به وجود  ت ایجادلبه عباشد که  می

باید براي حفاظت لوله ها در برابر خوردگی و زنگ  کهد نشو همچنین باعث تخریب پوشش لوله می .وردآ می

  .نقاط تمهیدات الزم اندیشیده شودزدگی در این 

به علت وجود رطوبت ..)  .رودخانه، دریاچه، باتالق، تاالب و (ورد نظر با توجه به این که در مناطق م. 6-24- 6

در طراحی ها به باید یابد لذا این پارامتر  احتمال خوردگی افزایش می همچنین در صورت وجود گرماي باال و
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همچنین باید  .با ضخامت مناسب استفاده شود و از پوشش هاي با کیفیت و طور موثر مد نظر قرار گیرد

  .کارگیري شوندک لیست هاي استاندارد طراحی و بي دقیق مبتنی بر چرنامه هاي بازدید دوره اب

در صورت مشاهده هر گونه خوردگی و یا زنگ زدگی در خط لوله باید سریعاً نسبت به تعمیر آن . 6-25- 6

  .اقدام کرد نقصن نسبت به رفع دام نموده و با شناسایی علت بروز آاق

، تعمیرات ..).بگیرها، باتالق ها و آ(مناطق مورد نظر  بودنبه این که به علت صعب العبور با توجه . 6-26- 6

اقل لذا به منظور به حد ،شود به کندي و با سرعت بسیار کمی انجام می ان بهره برداريزم خطوط لوله در

سترسی به نقاط ت دباید تمهیدات الزم به منظور افزایش سرع رساندن خطرات ناشی از نشتی گاز به محیط

انحراف مسیر آب، مانند . (رد نیاز اندیشیده شودافزایش قابلیت اطمینان در قسمتهاي مو معیوب و همچنین

شن ریزي، افزایش قطر لوله ها، استفاده از پوشش هاي مناسب ضد خوردگی و ضد زنگ زدگی، حفاظت 

  ...)کاتدي، بازرسی هاي دوره ایی منظم در حین بهره برداري و 

  تپیوس. 7
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  مقدمه
لوله گذاري در مناطق مرطوب و باتالقی روش فرایند شنایی هر چه بیشتر فوق به منظور آبخش در 

الت ویژه مورد همچنین ماشین آ.  شده است هاي انجام کار با تمرکز بر ایمنی پرسنل و تجهیزات تشریح

  .معرفی شده اند در ادامهاستفاده در این مناطق نیز 

  تعاریف و اصطالحات
  .منظور شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران می باشد :کارفرما 

شرکتی که طی قراردادي با شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران مسئولیت انجام کل یا قسمتی از  :پیمانکار

  .وژه اي تقبل نموده استپر

فرد یا افرادیکه از طرف کارفرما رسماً به پیمانکار معرفی شده و طبق نظر کارفرما جهت  :نماینده کارفرما

  .تخصص در نظر گرفته شده واجد صالحیت می باشد

 جهت هماهنگی انفرادي یا و شرکت عناوین تحت که حقوقی و حقیقی هاي شخصیت از اي مجموعه: مجري

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

   .گردد می معرفی کتبی صورت

مسیر خط لوله باندي است که مشتمل بر حریم اختصاصی، محدوده عملیات ساختمانی و  :مسیر خط لوله

  ت حریم شرکت ملی گاز بایستی در نظر گرفته شود حریم خط لوله می باشد که عرض آنها بر اساس مقررا
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محدوده اي خارج از حریم اختصاصی و در طول مسیر لوله که به منظور  :محدوده عملیات ساختمانی

  .سهولت در اجراي حریم اختصاصی، زمین هاي مربوطه توسط و یا با هماهنگی کارفرما تحصیل می گردد

لوله که جهت انجام عملیات ساختمانی و نصب تجهیزات  جاده اي در طول مسیر خط :حریم اختصاصی

خط لوله در آن تردد می شود و عرض آن متناسب با قطر خط لوله و بر اساس مقررات حریم شرکت ملی گاز 

  .می باشد

نواري است از سطح زمین به موازات و به محوریت خط لوله که به موجب قانون احداث ابنیه و : حریم ایمنی

حریم ایمنی متناسب با . آن ممنوع است، مگر آنکه اجازه کتبی و قبلی کارفرما کسب شده باشدتأسیسات در 

قطر لوله، فشار و ضریب طراحی خط لوله با توجه به نوع کاربري ابنیه و جمعیت استفاده کننده از آنها تعیین 

  .می گردد

اردي که به دالیل فنی و ایمنی بیش متر می باشد، لذا در مو 250حداکثر این حریم به موجب قانون : توضیح

متر اعالم شده است، می بایست با تغییر ضریب طراحی و یا اتخاذ تمهیدات دیگر شرایط ایمنی را  250از 

  .تأمین نمود

مسیري که جهت دسترسی به حریم اختصاصی از جاده هاي اصلی و یا محل هاي خاص  :راههاي دسترسی

  .متر می باشد 4و عرض آن حداکثر  در طول مسیر خط لوله احداث می شود

متر جهت تردد ماشین آالت  5مسیري است که داخل حریم اختصاصی و به عرض حداکثر  :جاده سرویس

  .در زمان بهره برداري آماده سازي می شود و قابلیت تردد در کلیه فصول سال را دارا می باشد... و 
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ت اجراي پروژه خط لوله گاز اعم از حریم خرید یا تملک زمین هاي مورد نیاز جه :تحصیل اراضی

اختصاصی خط لوله و محدوده ایستگاههاي عملیات ساختمانی و تأسیسات موجود در حریم خط لوله       

  .می باشد

که امکان مواجه با آنها ... تأسیسات مانند دکل هاي برق، دکل هاي مخابراتی و  :هوایی تأسیساتموانع یا 

  .ه وجود دارددر طول مسیر اجراي پروژ

که در طول ... موانع و تأسیساتی مانند جاده، بزرگراه، راه آهن، رودخانه و : موانع یا تأسیسات رو زمینی

  .مسیر اجراي پروژه امکان مواجه با آنها وجود دارد

تأسیساتی مانند خطوط و کانالهاي فاضالب، تلفن، لوله هاي نفت و گاز و  :زمینی زیر تأسیساتموانع یا 

د فرآیندي، برق، آب و سایر سرویسهاي جانبی، تونلها، طاقها، و سایر لوازم و تجهیزات نصب شده در زیر موا

  .زمین که ممکن است طی عملیات گود برداري با آنها مواجه شد

 (MAOP)منظور از فشار در این مقررات، حداکثر فشار بهره برداري مجاز : فشار خطوط لوله و تأسیسات

  . استخطوط لوله گاز 

 گردداطالق می  )یکپارچهمجزا یا بصورت (یا مجموعه اي از آن ها تأسیسات یا  ابنیهبه : ابنیه محل تجمع

در آن ) کوتاه مدت یا مداوم(و به مدت سه ماه در سال نفر به طور همزمان  20، حداقل عاديکه در شرایط 

ون از جمله ارائه خدمات اداري، آموزشی، این ساختمان ها به منظور فعالیت هاي گوناگ .حضور پیدا می کنند

مذهبی، بهداشتی، اقامت و پذیرایی یا فعالیت هاي تجاري، صنعتی، معدنی، تولیدي، ورزشی، نظامی و 

  .مورد استفاده قرار می گیرند ...و  انتظامی، گردشگري
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کاري و یا در صورت  اطالق می شود که کاربري آنها در شرایط معمولتأسیساتی به ابنیه یا  :ابنیه خطرناك

و یا  پروژه هاي شرکت مهندسی و توسعه گازخطراتی را متوجه  ،وقوع حادثه و یا در شرایط غیرعادي دیگر

  .مردم ساکن در اطراف آنها نمایند

که تعداد کارکنان و یا ساکنین سیسات غیر از ابنیه محل تجمع و ابنیه خطرناك أبه ابنیه و ت : ابنیه عادي

واحدهاي مسکونی یک یا دو طبقه، کارگاه هاي . نفر باشد اطالق می شود 20عادي کمتر از  آنها در شرایط

  .، دفاتر اداري، تجاري، پزشکی نمونه هایی از ابنیه عادي هستندکوچک خدماتی و صنعتی

نامیده می شود، ) گاز(در این مجموعه راهنما و مقررات به اختصار خطوط انتقال  :خطوط لوله انتقال گاز

ایستگاههاي (به مبادي مصرف ) پاالیشگاه ها(امل خطوط لوله و تأسیسات انتقال گاز از مبادي تولید ش

CGS (می باشد.  

ضریبی است که در محاسبه ضخامت خط لوله، متناسب با نوع مسیر و عوامل فنی  :ضریب طراحی لوله

  .ت تعیین می گرددو استانداردها و مقررات شرک ASME B-31.8ذیربط، مندرج در استاندارد  

اصالحی قانون  17بر اساس آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده  :نوار تأسیسات خدمات زیر بنایی راهها

متر براي راهها و راه آهن هاي کشور از  30، نواري است به عرض 1379ایمنی راهها و راه آهن مصوب 

م قانونی راه و راه آهن که فقط داراي ابتداي محدوده یک صد متري نظارتی راهها، بالفاصله بعد از حری

  .کاربري تأسیسات زیربنایی نظیر خطوط گاز و نفت، آب، برق، فاضالب، مخابرات و امثال آن خواهد بود

هایی بر آن روئیده باشد  رستنی اي از زمین پست است که از رطوبت اشباع شده و معموالً پهنه باتالق :باتالق

هاي آن در حال پوسیدن نیستند، گرچه  رستنی خالش ب نیست و بر خالفو بر خالف مانداب پوشیده از آ

  .اند مانداب و خالش به طور مترادف هم استفاده شده هاي باتالق و واژه
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مناطق آبگیر، مردابی، مناطق آب بصورت طبیعی، مصنوعی، دائم یا موقت با آب ساکن،جاري شیرین،  :تاالب

طبق . متر تجاوز نکند 6آبهاي دریایی که عمق آب در کشند پایین از لب شور یا شور مشتمل بر آن دسته از 

این تعریف بسترهاي علفی دریایی در مناطق ساحلی، کفه هاي گلی و صخره اي، مانگرو ها، آبهاي شیرین، 

  . رودخانه ها، مصبها، باتالقهاي جنگلی و دریاچه هاي شور نیز جزء تاالبها محسوب می شوند

رودخانه ها . عی و روان آب، که معموالً آب شیرین می باشد، را رودخانه می گویندمسیر طبی :رودخانه

گاهی اوقات ممکن است رودخانه . ممکن است به دریا، اقیانوس، دریاچه یا رودخانه اي دیگر جاري شوند

رودخانه هاي . صرفاً بر روي زمین جاري شود و بدون این که به هیچ بستر آبی دیگري برسد خشک شود

رودخانه در انواع دایمی و . نام برند …کوچک تر را می توان با نام هاي دیگري چون جویبار، جوي، نهر و

  .فصلی وجود دارد

 این . مکان هاي فرورفته در روي سطح زمین که بوسیله آب پر شده اند را دریاچه می نامند :1دریاچه

در صورتی که وسعت و . ددریاچه ها، چاله هاي پرآبی هستند که از وسعت و عمق زیادي برخوردار هستن

 .دریاچه ها ممکن است طبیعی و یا مصنوعی باشند. عمق آنها کم باشد برکه نامیده می شوند

راي رویش منطقه ایی حاوي آبهاي سطحی و یا زیر زمینی می باشد به طوري که میزان این آبها ب :2آبگیر

  .گیاهان آبی و نوعی از زندگی که نیاز به خاك اشباع شده از آب دارد مناسب باشد

درصد در جهت  3معبري است داخل حریم اختصاصی به عرض نیم متر با شیب عرضی : جاده سرویس

خارج باند فعال و شیب طولی متناسب با شیب مجاز حریم اختصاصی خط لوله و در مجاورت آن که به 

  . ب جغرافیایی محل ممکن است در یکی از طرفین خط لوله واقع شودتناس
                                                           

1 - Lake 
2 - Wetland 
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  ب ي حمل تجهیزات و لوله ها بر روي آناور برانوعی ش :بارج 

ژه شناوري است که  ویژگی هاي الزم براي حمل لوله بر روي دریاچه ها را دارد و به طور وی: بارج لوله گذار

  .براي این منظور طراحی شده است

، لوله گذاري ل و نقل، حمبه کلیه ماشین آالتی که به منظور  گود برداري :عمومی عملیاتماشین آالت 

گیرد ماشین آالت عمومی عملیات یا به اختصار ماشین  در عملیات اجراي خط لوله مورد استفاده قرار می... و

  .گردد ت عمومی اطالق میالآ

.... ، لوله گذاري وراي گود برداري، حمل و نقلبه کلیه ماشین آالتی که ب :ماشین آالت اختصاصی عملیات

، زیر برکه هاي بزرگ و دریاچه ه از قبیل باتالق، مناطق گلی و مرطوب، زیر  بستر رودخانه هادر مناطق ویژ

الت اختصاصی ماشین آاختصاصی عملیات و یا به اختصار  گیرند ماشین آالت مورد استفاده قرار می... ها و 

  .گویند
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  رح مطالب راهنماش. 1

  روش هاي لوله گذاري در بستر دریاچه ها و برکه ها . 1-1

  ) Reel(لوله گذاري با استفاده از بارج   .1-1-1    

در این روش لوله ها پس از آماده سازي در ساحل و جوشکاري، بر روي یک درام قرقره بزرگ که بر 

در این  .گیرند قرار می تعیین شده در بستر دریا ر از پیشروي یک بارج قرار دارد پیچیده و سپس در مسی

  .باشد اینچ می 16روش ماکزیمم قطر لوله براي نصب 

  

  

  

  

  

  

    Pull & Towلوله گذاري با استفاده از روش. 1-1-2

گیرد و براي نصب  در این روش عملیات آماده سازي و جوشکاري و تست لوله ها در ساحل انجام می

  :گرفته می شودیکی از روشهاي زیر به کار  Towingبا استفاده از شناور  ق هادریاچه ها و باتالآن در 
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1-Bottom Tow    

2-[Off-Bottom Tow  

3-Surface Tow 

4-Below Surface Tow 

  .نشان داده شده است 3شکل روش هاي فوق در هر یک از 

 عملیات رهاسازي خط لوله در بستر دریا .2شکل
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 1ي با استفاده از بارج لوله گذارلوله گذار. 1-1-3

 .باشد می Lay Barge Methodراي لوله گذاري در دریاها و دریاچه ها  استفاده از رایج ترین روش ب

شوند و سپس  ورده شده و در انبار ذخیره میله مورد نیاز توسط بارج هاي حمل آلوله گذار لو يدر بارج ها

، نتهایی آنسازي و پخ زنی دو سر ا مادهلوله ها پس از آ. شوند توسط جرثقیل هاي بارج وارد خط تولید می

پس از اتمام جوشکاري . شوند شده و آماده جوشکاري می) ولیدگاه خط تتاولین ایس(  Line Upوارد ایستگاه 

لوله ها در ایستگاه  بعدي با استفاده از پلی اتیلن خاص و پوشش ضدخوردگی و  ،و نهایی شدن تست ها

ي کشنده و ایجاد حداقل کشش در لوله سپس با عبور از دستگاه ها .شوند گاهی پوشش سیمانی پوشانده می

، با حرکت بارج به سمت جلو لوله روي استینگر و سپس در بستر خمشبراي حفظ قوس مجاز و جلوگیري از 

  ..گیرد دریا قرار می

                                                           
1 - Lay Barge Method 

 Towروش هاي مختلف لوله گذاري به روش  .3شکل
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 :شود تقسیم می روش زیراین روش لوله گذاري خود به دو 

لوله ها بر روي یک دکل  د که در آنشو از این روش بیشتر در عمق هاي زیاد استفاده می: J-Rayروش 

   .گیرند در بستر دریا قرار می  Tensionerشوند و بعد از عبور از لوالیی بزرگ به هم جوش داده می

 Lay Bargeه گذاري در روش طرح شماتیک عملیات لول .4شکل
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در این روش سرعت         . باشد این روش پرکاربردترین روش لوله گذاري در بستر دریا می :S-Rayروش

  .ات و نوع بارج بستگی داردتجهیز ،لوله گذاري به قطر لوله، عمق آب

     

  کردن دو لوله Line up .5شکل

 Tensionerخط لوله درگیر بین  .6شکل
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  روشهاي لوله گذاري در  رودخانه ها و زیر برکه ها و مناطق مرطوب و باتالقی. 1-2  

در زمان نصب لوله ناحیه مورد نظر خشک و  دریاچه ها در صورتی کهبراي عبور لوله از رودخانه ها و 

 شود ولی در صورتی که در حین تفاده میبدون آب باشد از روش هاي معمولی حفاري و لوله گذاري اس

  :است از روش هاي زیر استفاده شود ب باشد الزمعملیات ناحیه کاري داراي جریان آ

  HDDروش . 1- 1-2 

امروزه متداول ترین  نسبت به سایر روش ها هزینه و اثرات زیست محیطی کمتر دلیلاین روش به 

در زیر رودخانه، جریان ) سوراخی ( کانالی  HDD1ر روشد .باشد روش براي لوله گذاري در مناطق ویژه می

را ...) جوشکاري ، پوشش دهی ، تست و (کنند و لوله هاي از پیش آماده شده  ، برکه و یا دریاچه حفر میآب

قبل از این که سوراخکاري افقی زیر بستر انجام شود باید از مرکز مسیر نمونه . دهند از این سوراخ عبور می

 ه باشداگر امکان سوراخکاري زیر سطح وجود داشت. تا میزان سنگ و ماسه مسیر ارزیابی شود برداري شود

در این روش . و خروجی لوله است طراحی نمایند را که شامل ورودي توانند مسیر مورد نیاز مهندسین می
                                                           

1 - Horizontal Directional Drilling 

 لوله گذاري در خلیج فارس .7شکل



 
   ر     ند ی و  و  ه گاز ا ان

  یهاي باتالق ایمنی کار در زمین يراهنما

Sheet  15 of 22 
Year Rev Ser. No Type Discipline  Project Department Company 

92 00  1040  GU  HSE OO 020  IGEDC 

 

 
 

شود  و بزرگتر می شود و این سوراخ به تدریج توسط ابزار مناسب بزرگ ابتدا یک سوراخ اولیه نازك ایجاد می

  .ی براي لوله گذاري بزرگ شودتا به اندازه کاف

  Open-Cut Crossingروش    . 2- 1-2
در این روش باید در بستر رودخانه یا برکه و یا جریان هاي آب، کانال الزم براي لوله گذاري حفر  

ر گیرند تا عملیات حفر بر حسب عمق آب باید تجهیزات مناسب بر روي بارج و یا شناورهاي دیگر قرا. شود

در صورتی که عمق آب به اندازه کافی کم باشد پیمانکار می تواند با استفاده از  .ترنچ به درستی انجام شود

  .سد و پمپ نسبت به تغییر مسیر آب و خالی کردن ناحیه کاري از آب اقدام نماید

آب به صورت پشت سر هم ردیف در این روش پیمانکار لوله ها را در حاشیه رودخانه و یا جریانهاي 

سپس تست هاي . می نماید و سپس آنها را به یکدیگر جوش داده و پوشش دهی مناسب انجام می دهد

در مرحله بعد لوله هاي به هم . هیدرولیکی به طور کامل بر روي بخش جوش داده شده انجام می شوند

) دقیقاً مانند روش انجام عملیات در خشکی(پیوسته توسط ساید بوم به داخل بستر آب انتقال داده می شود 

براي اطمینان از  باقی ماندن لوله ها در کف ترنچ پس از  برداشته . و یا در ترنچ حفر شده دفن می کنند

  .شدن تجهیزات شناور، از پوشش سیمان بر روي لوله ها و یا وزنه هاي سیمانی استفاده می شود
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 HDDفرایند انجام  .8شکل
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  ی ماشین آالت ویژهمعرف .1-3

حمل و نقل، حفاري، ردیف (یات الزم لوله گذاري انجام عمل يت مناسب براالاستفاده از ماشین آ

به منظور ... بگیرها و در مناطق باتالقی، آ...) کردن    لوله ها، جوشکاري، پوشش دهی، لوله گذاري و 

   .جلوگیري از  فرو رفتن به داخل گل و الي الزامی و ضروري است

  1ماشین هاي ورزیست. 1- 1-3  

  .)10شکل(ب به فعالیت بپردازندتوانند در خشکی و آ ماشین هایی هستند که می

  

  

     

  

  

  

  

  

  انواع ماشین آالت ویژه قابل کاربرد در خشکی و آب .10شکل

                                                           
1 - amphibious vehicles 
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  الت مناسب براي کار در محیط هاي یخ زدهماشین آ. 2- 1-3

  )11شکل( یخبندان نیز به راحتی فعالیتهاي الزم را انجام دهندتوانند در شرایط  الت میاین ماشین آ

  

  

  

  

   

  انواع ماشین آالت ویژه قابل کاربرد در محیط هاي یخ زده .11شکل

  الت مناسب براي کار در گل و الي و محیط هاي باتالقی ماشین آ. 3- 1-3

ته و فعالیتهاي الزم را توانند در مناطق باتالقی و گل و الي تحرك مناسب داش الت میاین ماشین آ

  .)12شکل( انجام دهند
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  انواع ماشین آالت ویژه قابل کاربرد در مناطق باتالقی .12شکل
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  الت مناسب براي انتقال سریع  پرسنل و مصدومین در مناطق صعب العبورماشین آ. 4- 1-3
نزدیکترین مرکز درمانی مناسب مصدومین را به سرعت  توانند از مناطق صعب العبور با الت میاین ماشین آ

  .)13شکل(انتقال دهند پروژه

  

  

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

  انواع ماشین آالت ویژه براي انتقال سریع مصدومین از مناطق صعب العبور  .13شکل
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  :      ممیز:                  فعالیت/ عملیات:                   محل کار/ کارگاه:                شرکت

 توضیحات N/A  خیر  بلی  شرح  ردیف

1  
پانزده متر رعایت شده (آیا عرض حریم اختصاصی در زمین هاي باتالقی 

  ؟)است 
        

2  
ین آنها باتالقی یا آیا جهت ایجاد راههاي دسترسی در محل هایی که زم
  آبرو می باشد از مصالح مناسب استفاده شده است ؟

        

3  
بگیر ها و مناطق عملیاتی رعایت شده است آدر  ROWآیا عرض قانونی 

  ؟) فوت  70حداقل (
        

4  
براي انبار کردن لوله ها ) از لبه منطقه گلی (بگیر آآیا در طرفین مناطق 

 50حداقل (نظر رگفته شده است و تجهیزات فضاي کاري مناسب در 
  ؟)فوت 

        

5  
آیا پلهاي موقت مناسب بر روي مناطق باتالقی و آبگیرها و رودخانه ها 

  قبل از شروع فرایند نصب احداث شده اند؟
        

6  
موانع مناسب براي جلوگیري از جاري شده رسوبات   ROWآیا در مرز 

  ؟ ب هاي روان نصب شده استآو 
        

7  
موانع مناسب براي جلوگیري از جاري شده  ز مناطق اضافی کارآیا در مر

  ؟ ب هاي روان نصب شده استآرسوبات و 
        

8  
آیا جاده سرویس با عرض مناسب در یکی از طرفین خط لوله ایجاد شده 

  است؟
        

          آیا جاده سرویس پس از پایان کار مجدداً تسطیع شده است؟  9

10  
یس از مصالح مناسب استفاده شده است و آیا در طول مسیر جاده سرو

  ماشین آالت میتوانند در کلیه فصول سال به راحتی تردد نمایند؟
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 توضیحات N/A  خیر  بلی  شرح  ردیف

11  
آیا براي انتخاب روش لوله گذاري بررسی هاي الزم انجام شده و 

  استحکام خاك در نظر گرفته شده است ؟
        

12  
یا کشیدن لوله ها  بر روي آب از عالئم مناسب آیا در حین هول دادن و 

  در دو انتهاي آنها استفاده میشود؟
        

آیا  زمین محل انبار داراي استحکام کافی به منظور تحمل نیروهاي وارد   13
  ؟.میباشد

        

14  
آیا  زمین محل انبار به اندازه کافی از مسیر آبهاي فصلی و سیالب ها 

  دور میباشد؟
        

15  
در بنامه هاي تدوین شده عملیات لوله گذاري بالفاصله پس از حفر آیا 

  کانل آغاز خواهد شد؟
        

16  
ایا قبل از حفر کانال کلیه تجهیزات و امکانات الزم براي شروع عملیات 

  لوله گذاري بالفاصله پس از حفر کانال آماده شده اند ؟
        

17  
، حفر ترنچ ، آماده   ROWآیا برنامه ریزي و انجام عملیات پاکسازي  

به  ROWسازي و نصب خطوط لوله ، پرکردن ترنچ و  بازگرداندن 
  حالت اولیه  با کمترین ماشین آالت انجام میشود؟

        

18  
آیا تمهیدات الزم براي جلوگیري از ورود ماشین االت غیرضروري به 

  منطقه عملیاتی پیش بینی شده است؟
        

19  
لوگیري از حمل تجهیزات غیر ضروري به آیا تمهیدات الزم براي ج

  منطقه عملیاتی پیش بینی شده است؟
        

20  
آیا در حین حفاري در مناطق مرطوب و حاشیه پرتگاه هاي سست  افراد 
و ماشین االت به قسمی استقرار یافته اند  که در برابر  ریزش دیواره  و 

  خطر رانش بستر هاي  سست حفاظت شوند  ؟
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21  
آیا بستر استقرار ماشین االت براي انجام عملیات مختلف داراي استحکام 

  کافی میباشد ؟

        

22  
آیا تجهیزات انتخاب شده براي حفر کانال در بستر رودخانه ها و دریاچه 

  انتخاب شده اند ؟ ب آمتناسب با عمق ها 

        

23  
پوسیده و الشه جانوران که ممکن  آیا فضاهاي بسته براي وجود گیاهان

  است متان تولید کنند کنترل می شود؟

        

24  
کمتر روز حفر میشود  یکترنچی که در  مقداردر زمستان  بگیرهاآ آیا در

  که در یک روز میتواند بسته شود ؟ مقداري است از

        

25  
 بگیرها ، پیشروي در خاك هاي نرم در هر روز وآآیا در زمستانها ، در 

  ؟استمتر  450 کمتر یا مساوي حفر ترنچ در انها 

        

26  
آیا مسیر هاي تردد طوي طراحی و ساخته شده اند که تردد در زمستانها 

  و یخبندان منطقه  نیز در انها  امکان پذیر باشد؟

        

27  
آیا امکان منحرف نمودن آب و یا خالی نمودن منطقه کاري از آب وجود  

  دارد؟

        

مکان منحرف نمودن آب در منطقه کاري و یا خالی نمودن منطقه اگر ا  28

  کاري از آب وجود  دارد آیا این اقدام انجام شده است؟

        

          آیا سد احداث شده تحمل فشار ناشی از سیالب هاي فصلی را دارد؟  29
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30  
آب پشت ره فشار آیا پمپ تخلیه آب طوري انتخاب شده است که هموا

  ؟سد کمتر از حد قابل تحمل آن باشد
        

          آیا دریچه هاي تخلیه اضطراري آب پشت سد طراحی شده اند؟  31

32  

شده آیا تخلیه آب و خشک نمودن محدوده عملیاتی به قسمی انجام 

که کلیه ماشین االت و پرسنل مورد نیاز  براي حفاري ، لوله  است

بتوانند به راحتی ) بر حسب قطر لوله ( گذاري و انجام تست هاي الزم 

... ر فرو رفتیگی در گل و در منطقه مورد نظر به فعالیت بپردازند و  دچا

  ؟ نشوند

        

33  
براي  ها سد دائمی و دوره ایی برنظارت براي آیا چک لیست هاي الزم 

  ان تهیه شده است ؟ اطمینان از صحت و سالمت 
        

34  
دائمی و دوره ایی  بر  پمپ ها نظارت براي  آیا چک لیست هاي الزم 

  ان تهیه شده است ؟ براي اطمینان از صحت و سالمت 
        

35  
آیا نظارت دایمی و دوره ایی بر عملکرد سد ها و پمپ ها توسط پرسنل 

  ود؟مجرب انجام میش
        

36  

آیا در حین حمل لوله ها به منظور چیدن انها در حاشیه منطقه عملیاتی 

و جوشکاري انها کلیه نکات ایمنی براي جلوگیري از سقوط آنها به  

  باتالق و بر روي افراد پیش بینی شده است؟
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37  
سد براي دوره ایی بر  دائمی ونظارت براي آیا چک لیست هاي الزم 

  ان تهیه شده است ؟ اطمینان از صحت و سالمت 

        

          آیا عملیات جوشکاري با رعایت کلیه نکات ایمنی انجام میشود؟  38

39  
آیا پس از جوشکاري کلیه تست هاي الزم برابر با استاندارد توسط 

  متخصصین مجرب  به عمل امده است؟

        

          رابر استانداردها انجام شده است؟آیا عملیات پوشش دهی ب  40

41  
آیا بر روي لوله هاي قرارداده شده در کف ترنچ از پوشش سیمانیو یا 

  وزنه هاي سیمانی جهت جلوگیري از حرکت آنها استفاده شده است؟

        

آیا ابعاد کانال ها در زیر آب به قسمی حفر شده است که لوله ها برابر   42

  ؟نقشه در ان قرار گیرند

        

43  
آیا قبل از عملیات سوراخکاري امکان پذیر بودن سوراخکاري بررسی 

 شده است تا از اسیب به پرسنل و تجهیزات جلوگیري شود؟

        

44  
آیا تمهیدات الزم براي خنک سازي تجهیزات در حین سوراخکاري در 

 زیر بستر آب دیده شده است؟

        

45  
در مجاورت مرز  ،دار قرار دارند آیا در آبگیر هایی که در مناطق شیب 

 ؟شده است  استفاده    ROWآبگیر از شیب شکن ها دایمی در عرض 

        

          ؟شودمی بر طرف ماشین آالت سریعاً  نقص آیا   46
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47  
معیوب تدابیر الزم براي هاي در صورت زمانبر بودن تعمیرات ماشین آیا 

   .شده استب به پرسنل و تجهیزات اندیشیده جلوگیري از اسی

        

48  
ماشین هاي معیوب هاي در صورت زمانبر بودن تعمیرات ماشین آیا 

  ؟جایگزین الزم است و در صورت نیاز آیا وجود دارند

        

49  
بررسی هاي الزم به منظور شناخت اثرات محیط بر روي لوله ها و   آیا

    شده است؟خوردگی آنها  انجام 
        

50  

در صورت نیاز تدابیر الزم به منظور غلبه بر اثرات محیط بر روي لوله آیا 

تا از خوردگی و زنگ زدگی لوله  شده است اندیشیده  آنها ها و  خوردگی

رداري که منجر به نشت گاز و خطر اتش سوزي و بها در زمان بهره 

  جار خواهد شد جلوگیري به عمل اید؟انف

        

51  
محل  ظت لوله ها در برابر خوردگی و زنگ زدگی در براي حفاآیا 

  شده است ؟تمهیدات الزم اندیشیده  ساپورتها

        

52  
آیا چک لیستهاي الزم براي بازدید هاي دوره ایی دقیق از لولوه هاي 

  ؟جهت جلوگیري از خوردگی و زنگ زدگی تهیه شده است

        

53  
ه هر گونه خوردگی و یا در صورت مشاهدآیا برنامه جامعی وجود دارد تا 

   شود ؟زنگ زدگی در خط لوله سریعاً نسبت به تعمیر آن اقدام 

        

54  
و نیز مبارزه میشود  )خوردگی و زنگ زدگی( ایا با دالیل بروز مشکالت

  نها اقدام میشود نسبت به رفع ا آنها با شناسایی 
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55  

منظور افزایش سرعت دسترسی به نقاط معیوب و تمهیدات الزم به آیا 
  همچنین افزایش قابلیت اطمینان در قسمتهاي مورد

  شده است ؟نیاز اندیشیده 

        

  :تاریخ ممیزي                                      :    بررسی کننده و امضاءنام و نام خانوادگی 
  

  :پیشنهادات الزم 
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