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  پيشگفتار
 هيته وابسته يفرع يها شركت و رانيا گاز يمل شركت در يخصوص ةاستفاد منظور به دستورالعمل/استاندارد نيا . ١

  .است شده
 ياختصاص يازهاين مورد در و) IPS( نفت وزارت ياستانداردها از يعموم يازهاين مورد در رانيا گاز يمل شركت . ٢

  .كندمي استفاده) IGS( خود ياختصاص ياستانداردها از
ستانداردها . ٣ ص يهاتهيكم نظارت با) IGS( رانيا گاز يمل شركت يا ص ستاندارد، يتخ شكل ا سان از مت شنا  و كار

 گاز يمل شــركت رهيمد ئتيه منتحب( اســتاندارد يشــورا توســط و شــودمي هيته مختلف يها بخش مشــاوران
  .رسنديم بيتصو به) رانيا

ستانداردها متن ميتنظ در . ٤  به مربوط يتخصص-يفن اطالعات معتبر، يعلم ةشد شناخته منابع ةهم از ،)IGS( يا
 يها تجاربه و ها پژوهش جهينت از زين و يجهان معتبر ســـازندگان داتيتول يفن مشـــخصـــات ا،يدن گاز عيصـــنا

 ،يمل داتيتول از شتريب چه هر از استفاده منظور به نيهمچن .شودمي استفاده مورد حسب بر يداخل كارشناسان
  .رديگيم قرار توجه مورد زين يداخل زارندگان يها تيقابل

ستانداردها . ٥ سان روز به و يبازنگر زودتر، ضرورت، صورت در اي و بار كي سال ٥ هر متوسط طور به ا  .شودمي ير
  .دهند قرار استفاده مورد را نگارش نيآخر شهيهم ديبا كاربران نيبنابرا

صالح شنهاديپ اي و نظر هرگونه . ٦ ستانداردها مورد در ا ستقبال مورد ا س و ا  د،ييتأ از پس و گرفت خواهد قرار يبرر
  .شد خواهد يبازنگر زين مربوطه استانداد

  

  يعموم فيتعار
  :شودمي استفاده ريز اصطالحات و فيتعار از) IGS( ياستانداردها متن در
  .باشدمي وابسته يفرع يها شركت اي و "رانيا گاز يمل شركت" منظور، :) COMPANY( "شركت" . ١
شنده" . ٢ س اي فرد به :) SUPPLIER/VENDOR( "فرو سبت كه شودمي گفته يا هييمؤ  شده متعهد شركت به ن

  .است
  .باشدمي وابسته يفرع يها شركت اي و "رانيا گاز يمل شركت" منظور، :) PURCHASER( "داريخر" . ٣
٤ . "SHALL": باشد ياجبار نظر مورد ةخواست انجام كه شودمي برده كار به يموارد در.  
٥ . "SHOULD": ـــودمي برده كار به يموارد در ـــت انجام كه ش  يارياخت حال نيع در و يحيترج نظر مورد ةخواس

  .باشد
٦ . "MAY": باشدمي رفتهيپذ زين بحث مورد شكل به كار انجام كه شودمي برده كار به يموارد در.  

 

 

 

  

___________________________________________________________  

  ) آدرس اينترنتيhttp://igs.nigc.ir  ) آدرس الكترونيكي ، (igs@nigc.ir (    
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  :مقدمه 

   پيوست    سه  و شامل شش بخش   تغذيه گاز  لوله  فني خطوط مشخصات   حاوي پيمان  بعنوان جلددوم  كتابچه  اين 

هر كدام شامل هشت فصل مي باشند. كليه فصول هشت گانه هر كدام بايد به صورت يك مجموعه  ٦و ٥مي باشد كه بخش هاي 

احداث و بهره برداري خطوط لوله تغذيه گاز مورد استفاده قرار گيرد. با توجه واحد و مكمل يكديگر در نظر گرفته شده و جهت 

به اينكه در شركت ملي گاز براي بسياري از فعاليت هاي مربوط به اجراي خطوط تغذيه استانداردهاي مستقل تدوين شده است 

  اع داده شده است.لذا در اين دستور العمل براي اينگونه فعاليت ها صرفا به استاندارد مربوطه ارج

 

 

 كاربرد ةدامن و هدف  -١

پوند بر اينچ مربع ٣٥٠تا   ٢٥٠خطوط تغذيه در محدوده فشار بيش از  -الف  

پوند بر  ٣٥٠تا  ٢٥٠اين استاندارد حداقل نيازهاي  اجرا ، تست ، بازرسي و راه اندازي خطوط تغذيه در محدوده فشار بيش از 

ز ايستگاه تقليل فشار ( ايستگاه دروازه شهري ) به صنايع ، نيروگاه ها ، شهر ها و روستاها اينچ مربع جهت انتقال گاز طبيعي ا

  را تامين مي نمايد.

احداث اين خطوط در موارد ذيل ممنوع مي باشد: تذكر:  

  ٤٠٠در صورتيكه كه گازرساني به شهر يا روستا و يا مصرف كنندگان عمده توسط خطوط انتقال گاز با فشار باالتر از 

  پوند بر اينچ مربع امكان پذير باشد و از طرفي هيچگونه محدوديت فني و اجرايي و حقوقي وجود نداشته باشد.

  پوند بر اينچ مربع امكان  ٢٥٠در صورتيكه گازرساني به شهر يا روستا و يا مصرف كنندگان عمده توسط خطوط تغذيه

  پذير باشد و داراي توجيه اقتصادي و فني مناسب باشد.

 پوند بر اينچ مربع در داخل محدوده قانوني شهر ها ممنوع  ٣٥٠تا   ٢٥٠احداث خطوط تغذيه در محدوده فشار بيش از

مي باشد. در صورت اضطرار،  اجراي اين خطوط در داخل حريم شهر و خارج از محدوده قانوني شهر با رعايت ضوابط 

ن و ضمن ارزيابي ريسك و از طرفي اخذ مجوز از كارگروه مندرج در كتابچه حريم خطوط گازرساني شركت ملي گاز ايرا

استاني مي باشد. الزم بذكر مي باشد بر  ويژه با محوريت ستاد مديريت گازرساني بنا به درخواست شركت هاي گاز

اساس تبصره فصل نهم كتابچه مقررات حريم در قسمت هايي كه خط وارد حريم شهر مي شود عمق لوله گذاري 

 ه حريم شركت ملي گاز در نظر گرفته شود.  مطابق كتابچ
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پوند بر اينچ مربع ٢٥٠خطوط تغذيه با فشار  -ب   

پوند بر اينچ مربع را جهت گاز رساني  ٢٥٠اين استاندارد حداقل نيازهاي  اجرا ، تست ، بازرسي و راه اندازي خطوط تغذيه با فشار

  هاي مسكوني ، مصرف كنندگان تجاري و خانگي را تامين مي نمايد.به صنايع ، نيروگاه ها ، شهر ها و روستاها ، مجتمع 

پوند بر اينچ  ٣٥٠تا  ٢٥٠تفاوت در مشخصات فني ، اجرا و راه اندازي بين خطوط تغذيه در محدوده فشار بيش از   : ١تبصره 

  پوند بر اينچ مربع در بخش دو اشاره شده است. ٢٥٠مربع و خطوط تغذيه با فشار

  

  منابع -٢

 :اند گرفته قرار استفاده مورد زير منابع استاندارد اين تهيه در

  

1-ANSI/ASME B 31.8,“Gas transmission and distribution”. 

2-ANSI/ASME B 16.5,“Pipe flanges and flange fittings”. 

3-ANSI/ASME B 16.9,“Factory made wrought butt welding fittings”. 

4-API 6 D, “Specification for pipeline valves”. 

5-API 1104,“Welding of pipeline and related Acilities”. 

6-API 1102,  “steel pipelines crossing railroads and highways”. 

7-MSS- SP75,“Specification for high test wrought butt welding fittings”. 

8-MSS-SP44,“Pipeline flanges”. 

9-AWS A5.5,“Specification for low alloy steel electrodes for shielded metal arc welding”. 

10-ISO  21809-2, “Petroleum and natural gas industries , external coating for buried pipeline   

                            transportation system”. 

11-ISO 11124,(1-4), “Preparation of steel substrates application or paints and related products – 

                                  specification for metallic blast – cleaning abrasive”. 

12- ISO 8502-6, “Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related  

                            Products – Tests for the Assessment of Surface – Part 6: Extraction of Soluble 

                     Contaminants”. 

13- ISO 8502-9, “Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related  

                            Products - Tests for the Assessment – Part 9: Field Method for the 

                            Conductometric Determination”. 

 
14- ISO 8503-1, “Amd 1 Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and      

                            Related Products - Surface Roughness Characteristics of  Blast-Cleaned  

                            Steel Substrat “. 
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15- ISO 13623, “Pipeline transportation systems”. 

16- BS 8010-1, “Code of practice for pipelines – steel pipelines on land”. 

17- ASTM D 4285, “Test method for indication oil of water in compressed air “. 

18- NACE 0287, “Field measurement of surface profile of abrasive blast cleaned steel surfaces         

                            using a replicatape steel pipelines crossing railroads and highways”. 

19- IGS- M-PL- 027(0), “Anchor flange standard”. 

 20- IGS-M-TP-014-8(1), “Hot Applied Modified Bituminous Tape for  Corrosion Protection of Field 

                                         Joints and Repair”. 
 

21- IGS-C-TP-010(1), “3-Layer Polyethylene Coating System”. 

22- IGS-C-TP-020(2), “External Liquid Polyurethane Coating for Rehabilitation and Repair  

                                     of Buried Steel Pipelines , Coating of Field joints , Buried Steel Piping 

                                      and New Coating of Valves”. 
   23- IGS-M-TP-016(2), “Modified bitumen enamel coating system for line pipe”.

             24- IGS-M-TP-014-3(2), “High temp. heat shrinkable sleeve for service temp.  up to 80°C”.

25- IGS-M-TP-014-6(1), “Heat shrinkable sleeve sys. Service  temp up to 60°C”. 

26- IGS-M-TP-014-7(1), “Heat shrinkable sleeve for temp up to 50°C”. 

27- IGS-M-TP-014-2-C, “3 ply co –extruded plastic tape for field joint and rehabilitation of  

                                         steel pipe line”. 

28- IGS-M-TP-014-5, “Hand-Applied two-Layer Bituminous Tape”. 

  29- IGS-M-TP-025(0), “Cold-Applied Outer-Layer Tape for Buried Steel Pipelines”. 

30- IGS-M-TP-026(0), “External Dual Layer Fusion Bonded Epoxy Coating for Line Pipe”. 

31- IGS-M-TP-027(1), “External Liquid Epoxy Coating for Rehabilitation and Repair of Buried   

                                     Steel Pipelines, Bends, Field Joints, Valves and Fittings”. 

32- IGS-M-PL- 006(3), “Insolating joint specification”. 

33- IGS-C-PL-013-1(0), “Code of Practice for Purging of Gas Pipelines – Part 1 : Transmission  

                                        Pipeline”. 

34- IGS-M-PL-001-1(1), “SMLS/HFW Carbon Steel Pipes, Grade B, Sizes : 1/2 to 4 inch”. 

35- IGS-C-PL-001-1(0), “Loading/Handeling and Storage of externally coated pipes”. 

36- IPS-M-TP-317, “Hand-applied petrolatum tape and primer”. 

37- IPS-C-PI-270, “Welding of transportation pipeline”. 

38- IPS-E-PI-140, “Onshore of transportation pipeline”. 
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  مي باشد. الذكر باهماهنگي وتاييد كارفرما مجاز جايگزيني استاندارد هاي چاپ جديدتر بجاي استانداردهاي فوق  : ٢تبصره 

 

  اصطالحات و تعاريف -٣

عبارت است از شركت ملي گاز ايران كه يك طرف امضاء كننده پيمان است  و اجراي عمليات موضوع پيمان را به  كارفرما:

پيمانكار واگذار مي نمايد. جانشينان و يا نمايندگان كارفرما در چارچوب مفاد پيمان در حكم كارفرما محسوب ميشوند. جانشينان 

جايگزين كارفرما مي شوند توسط شركت ملي گاز ايران كتبا به پيمانكار  ابالغ كارفرما (اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ) كه 

  مي گردد.

عبارت است از شخصي حقيقي يا حقوقي كه طرف ديگر امضاء كننده پيمان بوده و اجراي تعهدات موضوع پيمان را  پيمانكار:

  بعهده گرفته است. 

ن اجراي عمليات موضوع پيمان و امور مربوط به آن طبق شرايط شخصي است كه به منظور نظارت بر حس نماينده كارفرما:

  خصوصي پيمان از طرف كارفرما تعيين مي گردد.

مسير خط لوله به معبري اطالق مي شود كه شامل حريم اختصاصي و محدوده عمليات ساختماني( براساس  مسير خط لوله :

وطه براساس مدارك و نقشه هاي مندرج در پيمان و مطابق باشد و عمليات اجرايي مربمقررات حريم شركت ملي گاز ) مي

  مشخصات قيد شده در اين كتابچه در آن انجام مي پذيرد.

به محدوده اي اطالق مي گردد كه حريم اختصاصي خط تغذيه در داخل آن احداث شده و در  محدوده عمليات ساختماني:

  از حفاري تحصيل مي گردد. طرفين حريم اختصاصي فضاي مناسب براي ريختن خاكهاي حاصل

نواري است از سطح زمين كه به منظور اجراي عمليات خطوط لوله گاز توسط شركت ملي گاز  : (R.O.W)حريم اختصاصي

  .ايران تحصيل مي گردد.عرض اين نوار متناسب با قطر لوله تعين مي شود

 

  

 

40- IGS-C- PL-100(2), ".اندازي خطوط انتقال گاز فشار قوي مشخصات فني و راه"  

41- IGS-I- DN-001(0), "  ".خطوط تغذيه زرسي فني آزمايش مقاومت و نشتيبا  

42- IGS-O-TP- 002(0),  ."   "آزمايش الكتريكي پوشش لوله هاي فوالدي شبكه و خطوط تغذيه گازرساني

  ”,IGS-C-SF-015(4) -43 مقررات حريم خطوط لوله گاز در ايران.“
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حريم اختصاصي جهت عمليات اجرا ، بهره برداري و تعميرات مورد استفاده قرار مي گيرد و به دو  ساختار حريم اختصاصي :

قسمت ذيل تقسيم مي شود . هر گونه دخل و تصرف و انتفاع توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بدون اجازه كتبي و قبلي شركت 

  در اين حريم ممنوع است .

جابجايي و عمليات ماشين آالت و ابزار اجرا و نگهداري خط گاز بوده و به عنوان اين قسمت محل تردد ،  نوار ( باند) فعال:

  ) مورد استفاده قرار مي گيرد . R.O.Wجاده سرويس حريم اختصاصي (

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

  تفاده قرار مي گيرد .مشابه مورد اس

در زمان اجراي خط تغذيه گاز ، زمين مورد نياز جهت ريختن خاك حاصل از مسير سازي در طرفين حريم اختصاصي  : ٣تبصره

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

متر كه براي دسترسي به حريم اختصاصي از جاده هاي اصلي و يا محل  ٥ثر مسيري است به عرض حداك راههاي دسترسي:

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

ضي: صيل ارا ساختماني خط  تح خريد يا تملك زمينهاي مورد نياز جهت اجراي پروژه خط لوله گاز اعم از محدوده عمليات 

  و محدوده ايستگاههاي تقليل فشار و ساير تاسيسات در حريم خط تغذيه مي باشد.لوله 

  

   الزامات -٤

  رعايت و اجراي سيستم مديريت ايمني ، بهداشت و محيط زيست و پدافند غير عامل ، مجوز ورود به عمليات احداث

خود را با  HSEبايد سيستم مديريت و اجراي خطوط تغذيه گاز مي باشد. لذا پيمانكاران دست اندركار اجراي پروژه 

در نظر گرفتن الزامات كارفرما تدوين و جهت بررسي و تائيد آن به همراه پيشنهادات فني با رعايت ملحوظات و تاثيرات 

 مالي آن يا هزينه هاي الزم موضوع پيمان ارائه نمايند.

  ٣٥٠تا  ٢٥٠خطوط تغذيه در محدوده فشار بيش از بديهي است طراح قبل از تصميم گيري قطعي جهت طراحي 

خطوط تغذيه در مطالعات توجيهي از جمله فني ، اقتصادي ( مهندسي ارزش) در خصوص اجراي پوند بر اينچ مربع ، 

پوند بر اينچ مربع بعنوان خط جايگزين خط انتقال فشار قوي  را داشته باشد. ( از  ٣٥٠تا  ٢٥٠محدوده فشار بيش از 

  ويت اجرائي).نظراول

  پيشنهاد فني و مالي پيمانكار بايد براساس رعايت و الزامات كليه مشخصات فني ، استانداردها و دستورالعمل هاي

مندرج در فصول هشت گانه هر بخش اين كتابچه و ضوابط و مستندات مرتبط با هر فصل و موضوع در نظر گرفته 

  شود .

 فرما را در موارديكه روش هاي مختلفي براي اجراي كار در اين پيمانكار موظف است نظر شفاف و مكتوب كار 
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 دستورالعمل درج و در مدارك مناقصه مشخص نگرديده در مراحل انجام استعالم دريافت و پيشنهاد خود را به صورت 

براساس نظر  كتبي هر گونه ابهام پس از امضاء قرارداد از طرف پيمانكار، تامين اجناس و يا نحوه اجراي فعاليت ها

نماينده كارفرما بوده و در چنين مواردي ، پيمانكار بدون دريافت هزينه اضافي موظف به رعايت دستورات كتبي نماينده 

  كارفرما خواهد بود.

  در صورت لزوم انجام فعاليتي كه در مدارك مناقصه پيمان ( جلد اول) ذكر نگرديده باشد ، آن فعاليت به صورت

  ه نماينده كارفرما ارائه گردد تا پس از تاييد نماينده كارفرما موضوع حل و فصل گردد .پيشنهاد و مكتوب ب

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

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

  مناسب جهت تواتر عمليات اجرايي را پيشنهاد وبه نماينده كارفرما ارائه و پس از اخذ تاييديه كارفرما اجرانمايد.

  پيمانكار بايد داراي كليه امكانات تخصصي در زمينه هاي ادوات ، تاسيسات ، ماشين آالت و منابع انساني براي اجراي

موضوع پروژه و احداث و راه اندازي خطوط لوله تغذيه گاز و كليه ادوات و تاسيسات اصلي و جانبي كامل و بدون نقص 

  آن باشد و از اين رو پس از عقد قرارداد ادعاي هيچگونه عجز و غبن كمبودي از پيمانكار پذيرفته نخواهد شد.

  ع ، چنانچه طراح بنا به مالحظات پوند بر اينچ مرب ٣٥٠تا ٢٥٠در خصوص خطوط تغذيه در محدوده فشار بيش از

) و... پيش بيني كرده باشد ، پيمانكار  L/Rفني و ايمني و زيست محيطي و... تمهيداتي  مانند تاسيسات توپكراني ( 

موظف است بر اساس مشخصات فني و نقشه هاي اجرائي پيمان نسبت به احداث تاسيسات النچر و رسيور مطابق با 

 و استاندارد هاي مربوطه اقدام نمايد.ضوابط ، دستورالعمل ها 

  پوند بر اينچ مربع ، چنانچه طراح بنا به مالحظات  ٣٥٠تا ٢٥٠در خصوص خطوط تغذيه در محدوده فشار بيش از

فني و ايمني و زيست محيطي و... تمهيداتي  مانند ايستگاههاي شير بين راهي قطع خودكار جريان  گاز و... پيش 

 LBVنكار موظف است نسبت به احداث ايستگاههاي شير بين راهي قطع خودكار جريان گاز ( بيني كرده باشد ، پيما

) بر اساس كالس منطقه اي و مطابق با ضوابط ، دستورالعمل ها و استاندارد هاي مربوطه اقدام نمايد. الزم بذكر مي 

( مطابق با كالس منطقه اي) نبايستي از حداكثر فاصله بين دو شير ذكر  LBVباشد حداكثر فاصله بين شير هاي 

  ، تجاوز نمايد.   ASME B31.8شده در استاندارد 

صره  ستاندارد هاي موجود از جمله   : ٤تب ستور العمل هاي مباني  ASMEB31.8&3طراحي خطوط تغذيه بر مبناي ا و د

 ظر گرفتن روابط حاكم در مهندسي و نرم افزار هاي معتبر صورت مي پذيرد. طراحي خطوط توزيع وتغذيه ، انتقال و... و در ن
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  بخش اول  -٥

  الزامات فني، اجرا و راه اندازي خطوط تغذيه 

  پوند بر اينچ مربع  ٣٥٠تا  ٢٥٠درمحدوده فشار بيش از 
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 فصل اول

  اجراي مسير خط لوله
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 اجراي مسير خط لوله

پياده نمودن مسير  -١  

هاي طولي و  انجام و پروفيل GISمسير خط لوله براي انجام تحصيل اراضي و شروع عمليات اجرائي با استفاده از دستور العمل 

رسد. درصورت پيشنهاد پيمانكار مبني بر عرضي مورد نياز تهيه و براي شروع عمليات اجرايي به تاييد نماينده كارفرما مي

  تغيير مسير در نقشه هاي اوليه به دليل برخورد با موانع اجرايي موارد ذيل بايد رعايت گردد:

ئيد نماينده كارفرما توسط پيمانكار تهيه و ارائه گردد.نقشه تغيير مسير بايد جهت تا -١  

گردد.گذاري ميمحل دقيق تغيير مسير بوسيله نقشه بردار پيمانكار عالمت -٢  

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

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

ها با ارائه گزارش) جهت تصميم گيري نماينده كارفرما بايد ارائه گردد.طبق نقشه  

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

     بشرح ذيل  مناطقدر پوند بر اينچ مربع  ٣٥٠تا ٢٥٠ خطوط تغذيه در محدوده فشار بيش ازقابليت عبور   شايان ذكر است

  مي باشد :

  : خارج از محدوده شهرها و خارج از حريم قانوني جاده هاالف 

خارج از محدوده شهر ها و در مجاورت جاده ها ب:  

مختلف در مسير خط لولهروشهاي اجرائي عمليات  -٢  

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

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

مفاد پيمان به كار برد.درموارد برخورد با موانع آشكار و يا تاسيسات زيرزميني پيمانكار بايد براساس نقشه هاي نموده و مطابق 

هاي استاندارد شركت گاز منضم به پيمان ( پس از تائيد نماينده  مندرج در مدارك پيمان و درصورت عدم وجود طبق نقشه

موانع زيرزميني و يا مستحدثات جديد در حريم ايمني خط لوله كه در نقشه  كارفرما ) عمل نمايد. درصورت برخورد با هرگونه

هاي اوليه مسير مشخص نگرديده مراتب بايد توسط پيمانكار به نماينده كارفرما اطالع داده شود و قبل از انجام هرگونه عملياتي 

اينده كارفرما تهيه و ارائه گردد. پيمانكار موظف ، نقشه هاي كارگاهي نحوه عبور خط لوله از مانع مزبور ، جهت اخذ تائيديه نم

بيني نموده به نحوي كه كانال خط لوله است در زمان اجراي مسير خط لوله با توجه به محور لوله زواياي افقي و عمودي را پيش

  كيلومتر جابجا گردد.  ٢ها قرار گيرد همچنين نبايد محور مسير لوله در طول كمتر از در كنار ترانشه

  در صورت توازي مسير خط لوله با جاده ها ، مي بايستي شيب مسير خط لوله منطبق با شيب جاده باشد. نكته:
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عرض حريم اختصاصي  -٣  

 عرض حريم اختصاصي مطابق مفاد مندرج در مقررات حريم شركت ملي گاز ايران مي باشد.

حريم اختصاصي در مناطق تپه ماهور و كوهستاني -٤  

حريم اختصاصي در مناطق تپه ماهور و كوهستاني به قسمتي از محدوده عمليات ساختماني گفته ميشود كه پيمانكار آن را  

 تسطيح نموده و آماده حفر كانال ، لوله گذاري و تردد ماشين آالت وتجهيزات پروژه مي نمايد.

حريم اختصاصي در مناطق دشت و مسطح -٥  

           ساختماني  عمليات  محدوده  عرض  با  برابر  همواره و   شت و مسطح متناسب با قطر لولهعرض حريم اختصاصي درمناطق د

  مي باشد كه بايد تحصيل اراضي گردد و پيمانكار موظف است عمليات مختلف اجرايي خود را در اين عرض انجام دهد.

هاي با شيب طولي غها) و كوهستاني (سنگي) و زمين: عرض حريم اختصاصي در موارد برخورد با مناطق جنگلي (با ٥تبصره 

پذيرد مطابق مقررات حريم شركت ملي گاز ايران درصد) كه انجام عمليات ساختماني و نصب به سختي صورت مي ١٥(بيش از 

  خواهد بود و خاكهاي مازاد  حاصل از حفر كانال بايد به خارج از حريم اختصاصي حمل گردد.

هرعلتي با تائيد نماينده كارفرما به عرضي بيش از حريم  اختصاصي نياز باشد آن اراضي تحصيل خواهد  هرگاه و به:  ٦تبصره 

 شد.

ساختماني در مناطق تپه ماهوري و كوهستاني حريم عمليات -٦  

فتن شيب اي است در طول مسير خط لوله كه به منظور دستيابي به عرض مورد نياز (متناسب با قطر لوله) با در نظر گرمحدوده

برداري و تأمين ايمني الزم احداث و ايجاد  ها در دو طرف حريم اختصاصي جهت حفظ و پايداري آنها در دوره اجرا ، بهرهترانشه

باشد و عرض گردد. بديهي است عرض حريم اختصاصي در اين مناطق همواره كمتر از عرض محدوده عمليات ساختماني ميمي

د  تحصيل اراضي گردد. .جهت پايداري شيب ترانشه ها در مناطق تپه ماهوري و كوهستاني و محدوده عمليات ساختماني باي

هاي مورد نياز برابر روش مورد تاييد نماينده كارفرما اقدام متناسب با جنس زمين پيمانكار موظف است نسبت به احداث برم 

  نمايد.

راههاي دسترسي  -٧  

براي رسيدن به محدوده عمليات ساختماني و تغذيه ماشين آالت و ساير تجهيزات بايد از جاده هـاي عمـومي مطابق مقررات 

جاري كشور استفاده گردد. پيمانكار براي سهولت كارخود ويا تغذيه تجهيزات وماشين آالت خود هر جا كه الزم باشد مي تواند 

به  حريم اختصاصي به عنوان راه دسترسي با هزينه خود ايجاد نمايد. چنانچه بعضي از اين موقتا راههــائي از جاده هاي عمومي 

راههاي دسترسي در آينده مورد نياز بهره برداري باشد ، در صورت تائيد نماينده كارفرما مبني بر استفاده از اين راههادر زمان 

مي پذيرد ودر غير اينصورت تحصيل اراضي آن راهها بعهده  بهره برداري ، تحصيل اراضي راههاي مذكور توسط كارفرما صورت

  باشد. راههاي دسترسي در موارد زير و در صورت پيش بيني و با شرايط مندرج در اسناد پيمان بايد توسط و هزينه پيمانكار مي
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  پيمانكار احداث گرديده و تحويل كارفرما شود. 

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

%)  ٢٢راه دسترسي حتي االمكان در مجاورت حريم اختصاصي در زمينهاي كوهستـاني با شيب بيش از بيست و دو (  -ب 

  درصد. 

كت ملي گازاست و قابل راه دسترسي( كوتا هترين مسير) از جاده هاي عمومي به شيرهاي بين راهي و ديگر تاسيسات شر -ج 

تردد با ماشين دو ديفرانسيل مي باشد. مشخصــات راههاي دسترسي آن است كه با مصالح زمين محل خود احداث و پس از 

تسطيح و كثرت تردد ايجاد مي گردند و در محلهائي كه زمين آنها باتالقي يا زمين پودري مي باشد بايد با مصالحي از قبيل 

  ي احداث گردد كه امكان تردددر چهار فصل با ماشين دو ديفرانسيل ميسرباشد. مخلوط يا شن به طور

  

تسطيح  -٨  

حريم اختصاصي پس از تحصيل اراضي در اختيار پيمانكار گذاشته مي شودوبايد با ماشين آالت مربوطه خاكبرداري و تسطيح 

صورت وجود گياه بوته كني گرديده و درختهــا  گردد بطوريكه خاك نباتي برداشته شده و با هماهنگي سازمانهاي ذيربط در

قطع و ريشه كني شـوند. اين حريم نبايد از زمين هاي مجاور گودتر شود به طوريكه آب باران در آن جمع شده و مانع تردد 

 گردد . نحوه تغذيه و دپوي خاكهاي حاصل از خاكبرداري و تسطيح در اسناد پيمان مشخص مي گردد .

مي گردند بازسازي   موظف است مسيـرهـاي آب كشاورزي را كه ضمن عمليات تسطيح و احداث مسير تخـريبپيمانكار  -١-٨

 و لوله گذاري نمايد بطوريكه آب كشــاورزي و تردد ماشين آالت ضمـن اجـراي پروژه و پس ازآن نيز برقرار باشد.

رعايت مفاد فصل چهار اين سنگي صاصي درمناطقنياز به استفاده از مواد منفجره جهت احداث حريم اخت درصورت -٨-٢

  مشخصات و ساير مقررات مربوطه از سوي پيمانكار الزامي ميباشد. 

پيمانكار موظف است اقدامات الزم به منظور حفظ و نگهداري تأسيسات زيرزميني از قبيل خطوط انتقال  گاز ، نفت ، آب  -٨-٣

ين آالت سنگين ) كه در محدوده عمليات ساختماني خطوط تغذيه در محدوده ، برق و مخابرات ( قبل از تسطيح و عبور ماش

  پوند بر اينچ مربع قرار داشته و يا تالقي دارد را بعمل آورد . ٣٥٠تا ٢٥٠فشار بيش از 

پيمانكار موظف است سطح حريم اختصاصي را چنان تسطيح نمايد كه حفاري كانال و لوله گذاري در آن با توجه به  -٨-٤

  صات مربوطه امكان پذير باشد.مشخ

%) درصد مي باشد.  ٢٢حداكثر شيب طولي حريم اختصاصي بيست و دو ( -٥-٨  

در محلهاي كوهستاني و نواحي با شيب تنــد كه در نقشه هـا مشخص گرديده است حريم اختصاصي در قطعات حداكثر  -٨-٦

  احداث مي گردد، در اين صورت پيمانكار موظف است :  %٣٠) متري با شيب ٥٠٠پانصد (
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%) درصد  احداث  ٢٢د ر مجــاورت محدوده عمليات ساختماني راههاي دستـرسي با شيب طولي حداكثـر بيست و دو ( -الف

  نمايد. 

 مسير راههاي دسترسي بند فوق را قبل از احداث به تائيد نماينده كارفرما برساند. –ب 

  شد.تذكر : در اينگونه موارد راههاي دسترسي به منزله جاده سرويس مي با

ها در خاكبرداري عرض محدوده عمليات ساختماني بايد به نحوي انجام گيرد كه شيب هاي مقطعي حاصله از ترانشه-٨-٧

 طرفين محدوده عمليات ساختماني با توجه به جنس زمينبه شيب تثبيتي خاك و يا سنگ درمحل مورد اجرا برسد .

) شيب عرضي %٥/١ور لوله به طرفين حداقل يك و نيم درصد (سطح حريم اختصاصي بايد چنان تسطيح شود كه از مح -٨-٨

  داشته باشد.

لوله در حريم اختصاصي موجود باشد پيمانكار ابتدا سطح عـرض اضافه به حريم هرگاه خط لوله احداثي دومين خط   -٨-٩

استفاده خواهد نمود. در اختصاصي خط لوله موجود را تسطيح نموده و براي انجام عمليات اجرائي از جاده سرويس موجود 

اينگونه موارد پيمانكارموظف اسـت كليه تدابير ايمني الزم رابه عمل آورد و به هيچ عنوان ماشين آالت سنگين ساختماني خود 

را از روي خط لوله موجود عبور ندهد. پيمانكار مسئول هرگونه خسارات احتمالي از اين بابت مي باشد.  پس از پايان عمليات 

  د جاده سرويس قبلي را مطابق مشخصات مربوط به آن بازسازي نمايد.مي باي

  هرگاه خط لوله احداثي دومين خط لوله در سطح حريم اختصاصي باشد شيب عرضي باند آن   -٨-١٠

به طرف خط لوله موجود خواهد بود بطوريكه شيب عرضي دو خط لوله (قديم وجديد) در حد واسط حريم اختصاصي و در يك 

ريزي) انجام شده در حريم اختصاصي قرار گرفته كه موجب تخريب آن نگردد و در اولين تقاطع با ريزي (شنلوططرف مخ

 القعر دره هدايت گردد.آبروهاي موجود به سمت خط

حريم اختصاصي نبايد با خاكهاي حاصله از خاكبرداري به منظور رعايت شيب طولي و يا عرضي پر گردد و به عبارت -٨-١١

  كل مسير اختصاصي بايد  به صورت زمين طبيعي  باشد .ديگر 

پيمانكار موظف است پس از اتمام عمليات ساختماني باند فعال و غير فعال حريم اختصاصي را تسطيح (گريد) نموده و  -٨-١٢

  شيب مناسب به طرفين ايجاد نمايد.

فرونشست، آب شستگي و هر گونه تغيير شكل در در صورتيكه در حين اجرا نشانه هايي از پديده هاي رانش، ريزش،  -٨-١٣

سطح زمين كه امكان دارد ايمني لوله گاز را به خطر بياندازد، مشاهده گردد، پيمانكار موظف است با هماهنگي كارفرما نسبت 

  به اتخاذ شرايط ويژه، ايمن سازي مسير و حتي تغيير مسير اقدام نمايد.

جاده سرويس -٩  

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

آالت و تجهيزات شيب مجاز حريم اختصاصي خط لوله و در يكي از طرفين خط لوله واقع مي گردد. اين معبر در اثر تردد ماشين

 صاصي فشرده شده به طوريكه پس از اتمام پروژه پيمانكار بايد  معبر فوق را اجراي عمليات مختلف پروژه در سطح حريم اخت
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مجددا تسطيح نمايد. در محلهايي كه جنس زمين معبر مناسب نبوده و يا از نـوع پودري و يا باتالقي مي باشد آن قسمت از 

  ها تالقي دارد بايد سطح جاده و يا رودخانه هاي فصليمعبر بايد با مصالح مناسب ساخته شود و در محلهائي كه معبر با آبراهه

نما) و يا با اجراي مجراي  ها سنگ فرش گردد (آبفصلي يا رودخانه سرويس به منظور تردد در چهار فصل تا كنار ديواره آبراهه

 گردد پيمانكاراحداث ميها كه ترانشه  بتوني (كالورت) امكان تردد فراهم گردد. در محل تقاطع مسير خط لوله با اينگونه آبراهه

هاي مناسب هدايت گردد و امكان تردد چهار فصل ها را بنحوي احداث كند كه به سمت دره و يا محلموظف است مسير آبراهه

  توسط خودروي دو ديفرانسيل را  فراهم نمايد.

صور نكته : ستفاده از مصالح مناسب در جاده سرويس و يا احداث سنگ فرش يا پل ب تي كه امكان عبور از رودخانه/ به منظور ا

سناد  شه ها و مدارك مندرج در ا صالح و نحوه اجرا مطابق نق ست نوع م شد الزم ا سرويس امكان پذير با سيل از طريق جاده  م

  پيمان صورت پذيرد.
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  فصل دوم

  حفر كانال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



)0(001-DN-C-IGS        ١٣٩٨آبان   

١٨ 

  

  حفر كانال 

  

پوند بر اينچ مربع در خارج از حريم  ٣٥٠الي  ٢٥٠خطوط تغذيه محدوده فشــار بيش از حفر كانال (ترانشــه) جهت  -الف 

 شهر

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

 مطابق دستور العمل  كهحريم اختصاصي محور خط لوله را در آن قسمت از عرض  دپيمانكار بايGIS  برداشت اوليه

گچ ريزي نمايد. نقطه شروع عمليات حفاري به پيشنهاد دو طرف كانال را احياء نموده و است را در نظر گرفته شده 

  تعيين خواهد شد.نماينده كارفرما پيمانكار و تائيد 

  مناطق سنگي عبور نمايد حفاري آن با تائيد نماينده كارفرما با انفجار و در صورت وجود  از زمينهــايدرصورتيكه كانال

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

 ) سانتيمتر و حداقل عمق كانال در زمينهاي مختلف به شرح ٤٠حداقل عرض كانال برابر قطر لوله به عالوه چهل (

 ذيل مي باشد.

 سانتيمتر )١٣٠(سي يكصد وقطر لوله به عالوه كشاورزي و زراعي در زمينهاي  -الف

   ) سانتيمتر٨٠قطر لوله به عالوه هشتاد (و با بافت سنگي  كوهستانيمناطق  -ب  

  ) سانتيمتر١١٠( يكصد و دهبه عالوه در ساير موارد قطر لوله  –ج 

  :  ٧تبصره 

  ميراث فرهنگي و ...)( از جمله اداره راه بيشتري را ايجاب نمايددر برخي مناطق حفاري چنانچه عمليات لوله گذاري ،  

، رودخانه  اد كانال در محل تقاطع ها از قبيل جاده هاــموظف به انجام آن مي باشد. بديهي است ابع با تائيد كارفرماپيمانكار

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

 از اخذ مجوز از ارگانهاي ذيربط عمليات عبور لوله مطابق با نقشه هاي استاندارد انجام خواهد  در عبور از تقاطع ها پس

  پذيرفت.

  در مواردي كه نقشه استاندارد موجود نباشد مانند عبور از جاده و رودخانه و... با استفاده از روشهاي مختلف ترانشه

ظف است پيشنهادات فني خود را بهمراه مستندات الزم به كارفرما بسته ( از جمله بورينگ و يا پايپ جكينگ) ، پيمانكار مو

  ارايه نمايد تا پس از تاييد آن اقدامات اجرايي الزم صورت پذيرد.

  . است كانال طرف دو زمين سطح رقوم متوسط و كانال كف بين ارتفاع اختالف ، كانال منظورازعمق نكته :

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

  ميسر باشد.، گردد وارد  بدون آن كه تنشي به لولـهبستر كانال 

حفر و يا زمين هايي كه ســطح آب زيرزميني در آنها باالســت عبور كند. با تالقي  يهرگاه مســير خط لوله از زمينها      

آن عمليات لوله گذاري شروع گردد. در اينگونه حفرپس از بالفاصله به نحوي انجام گيرد كه  دكانال در اين زمينها باي

        و پمپ هاي، كفراژ  ، حائل ها موارد همواره بايد كليه وسائل و لوازم نگهداري ديوارهاي كانال از قبيل بست ها
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  و غيره آماده بوده كه در زمان احتياج از آنها استفاده گردد. كش و آب  لجن

  همچنين به منظور عدم قرار گيري لوله در بستر هاي آب زا پيمانكارموظف است با نظر كارفرما نسبت به اجراي

له سيستم مناسب جهت زهكشي كانال ويا استفاده از روشهاي مناسب جهت تامين توان استقرار لوله در كانال از جم

 استفاده از صفحات ژئو تكستايل يا بتون ريزي اطراف لوله و... اقدام نمايد.

  درصورتي كه پيمانكار بخواهد جهت كاهش سطح آب هاي زيرزميني از پمپ هاي مكنده استفاده نمايد الزم است آب

د ننمايد ، انتقال هاي تخليه شده را در محلي مناسب كه مشكلي نداشته باشد وبه زمينهاي كشاورزي لطمه اي وار

  دهد.

  به عمليات حفر چاله هاي آزمايشي  دباي ، شهرها به موانع زيرزميني برخورد نمايدريم ال در حــچنانچه مسير كان

تأسيسات زيرزميني انجام گيرد تا در ضمن عمليات حفاري و شناسائي عمق دفن جهت تعيين مسير صورت دستي 

  كانال خساراتي به تأسيسات وارد نگردد. 

  هرگاه ضمن حفر كانال به موانع غيرقابل عبور برخورد شود پيمانكار موظف به حفر چاله هاي  

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

   ه، ريش ، كلوخ ، به طوري كه عاري از هرگونه سنگ پرداخت گردد ستيكانال جداره و كف آن مي باي حفرپس از 

  درختان يا هر گونه شيئي زائد باشد. 

  فاضالبها و غيره ابعاد  ، جاده هاي خاكي خاكيو ، مسيل ها، كانال هاي بتني  ، جويبارها در تقاطع هائي نظير آبروها ،

و پس از عبور لوله تقاطع  قرارداد باشددر مطابق نقشه هاي تيپ و يا استانداردهاي ذكر شده  دل بايو وضعيت كانا

  هاي مذكور به صورت اوليه بازسازي گردد. 

 موجود  هگاز از زير لول هبه حدي باشد كه لول د، عمق كانال احداثي باي در محل تقاطع لوله گاز با لوله هاي زيرزميني

سانتيمتر يا قطر لوله (هر كدام كه  ٤٠نبايد كمتر از اين فاصله  .عبور نمايد ق با نقشه هاي استانداردمطاببا فاصله اي 

  بيشتر) باشد.

صره  در موارد خاص ، پيمانكار موظف اســت پيشــنهادات فني خود را در مورد اجراي عمليات به كارفرما اعالم تا پس از  : ٨تب

  تاييد نحوه انجام كار مشخص گردد.

  بعداز اخذ مجوز از سازمان ذيربط ،  زير ساختهاي ديگر( جاده ، بزرگراه ، راه آهن ، رودخانه و...)در تقاطع كانال با

  تعبيه گردد. ، گذرگاه موقت به هر نحوي كه جريان آب و عبور و مرور را به طور ايمن امكان پذير سازد 

 عالئم راهنمايي مانند عالئم خطر چراغهاي راهنما و غيره  به منظور حفظ امنيت عابران در موقع حفر كانال از كلية

توسط حصارهاي مناسب و چراغهاي  دكانال حفر شده در ساعات شبانه روز باي،  آمداستفاده گردد. در مناطق پر رفت و 

  اجراي كار اين تقاطع ها بايد در اسرع وقت و در حداقل زمان ممكن انجام شود .راهنمائي حفاظت گردد. 

 حداكثر طول پيمانكار مي باشد.  هريزي روي آن به عهد نگهداري كانال حفاري شده تا زمان استقرار لوله و خاك 

 نامه پروژه ( كلوز كانال روباز ) تطابق داشته باشد. بايد با مقادير مندرج در بيمهباز  كانال      
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   ابعاد كانال در محل جوشكاريTIE  IN  : به شرح زير است 

  طول : حداقل پنج متر 

  متر. ٢اينچ و كمتر قطر لوله بعالوه  ٢٠هاي با قطر عرض : حداقل سه برابر قطر لوله و براي لوله

  سانتي متر زير لوله ٧٠عمق: حداقل 

  هايي كه عرض مسير كاهش يافته است ، پيمانكار موظف است در زمان حفاري كانال در مناطق كوهستاني يا محل  

 

گذاري  ي از حفر كانال را  به خارج مسير و محل هاي بدون معارض و منع قانوني منتقل و پس از لولهكل خاك ناش

 جهت پر كردن كانال مجددا به محل پروژه حمل نمايد.

  

  بر اينچ مربع در حريم شهرها پوند٣٥٠الي  ٢٥٠حفر كانال (ترانشه) جهت خطوط تغذيه محدوده فشار  -ب 

پوند بر اينچ مربع در داخل حريم شهر بر اساس ضوابط مندرج در  ٣٥٠الي  ٢٥٠اجراي خطوط تغذيه محدوده فشار بيش از 

متر به اضافه قطر لوله مي باشد. الزم  ٢كتابچه مقررات حريم مجاز بوده و حداقل عمق كانال بر اساس مندرجات كتابچه حريم 

  وني شهر ممنوع مي باشد. بذكر است اجراي اين خطوط در محدوده قان

  ، راه آهن از راه ها عبور -ج

  قبل از شروع عمليات ، پيمانكار بايستي تمام وسائل و مواد و مصالح مورد لزوم را ضمن اخذ تائيديه مهندس ناظر و يا نماينده

  كار انتخاب نمايد. ايشان ، در محل كار  حاضر نموده و كادر فني ورزيده اي را جهت اين

  عبور لوله با غالف فوالدي از اتوبانها ، بزرگراهها ، جاده هاي اصلي و راه آهن و غيره ، اوال بايد لوله عمود بر جاده يا راه جهت

درجه باشد . ولي در شرايطي كه رعايت اين زاويه بنابر موقعيت محل و عوامل ديگر امكان پذير  ٩٠آهن بوده و زاويه تقاطع 

بايستي با دستگاه بورينگ (مته سوراخ كننده )  تر باشد . ثانيا جهت عبور لوله از موانع مهم ميدرجه نبايد كم ٦٠از  نباشد

اقدام به ايجاد سوراخ در زير جاده ها يا راه آهن نمايند. در صورت عدم دسترسي به دستگاه بورينگ (مته سوراخ كننده) و تائيد 

 جاد كانال سيماني (نصب كول) اقدام به عبور لوله يا پوشش فلزي نمود.مهندس يا نماينده ايشان ، ميتوان با حفاري دستي و اي

 
  عبور از جاده هاي اصلي ، اتوبانها و بزرگراهها - ١

باشــد. در صــورت تائيد مهندس يا نماينده او و  مي SM-6022نحوه عبور و مشــخصــات فني مورد لزوم بر طبق نقشــه شــماره 

شماره  صب كول) بر طبق نقشه  سيماني (ن صادره از طرف  SM-6023موقعيت محل با حفاري دستي و ايجاد كانال  ستورات  و د

  مهندس يا نماينده او ميتوان عمل نمود.

  عبور از راه آهن - ٢

باشــد. در صــورت تائيد مهندس يا نماينده او و  مي SM-6024نحوه عبور و مشــخصــات فني مورد لزوم بر طبق نقشــه شــماره 

شماره  شه  صب كول) برطبق نق سيماني (ن ستي و ايجاد كانال  صادره از طرف  SM-6025موقعيت محل با حفاري د ستورات  و د

  ميني استفاده نمود مهندس يا نماينده او ميتوان عمل نمود.در مكاني كه كه مي بايستي جهت عبور از موانع از كانالهاي عميق زيرز
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بايد ابعاد كانال طوري انتخاب شود كه كاركنان حفاري ، عايقكاري و جوشكار و راديوگرافي بتوانند براحتي در داخل آن كار كنند . 

ـــقفهاي موقت چوبي و گچي و غيره از ريزش آنها  ـــقف كانالها وجود دارد بايد با ايجاد س ـــمنا در محلهايي كه امكان ريزش س ض

نمود. بديهي اســـت كه در اين نوع مكانها بايد از حداكثر امكانات و تجهيزات ايمني از قبيل نرده كشـــي اطراف محفظه  جلوگيري

سائل مقابله با  صورت بروز حوادث بايد و ستفاده نمود و در  هاي ورودي و خروجي كانال زيرزميني جهت جلوگيري از بروز حوادث ا

  آن نيز آماده باشد.
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  فصل سوم

  جوشكاري و بازرسي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



)0(001-DN-C-IGS        ١٣٩٨آبان   

٢٣ 

  

  الف : جوشكاري
 كليات -١

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

  ،اجناس جوشكاري و نيروي انساني متخصص مي باشد.

براساس استاندارد  (WPS)كليه روشهاي جوشكاري لوله ها واتصاالت ، شيرها و اتصاالت نهايي طبق روشهاي مخصوص  -١-١

API 1104  توسط پيمانكار ارائه و به تائيد مقدماتي نماينده كارفرما مي رسد. تائيد نهايي روش مذكور پس ازانجام آزمايش ،

PQR ما اعالم مي گردد. روشهاي جوشكاري تهيه شده قبلي پيمانكار كه با (پشتيباني كننده) ، توسط نماينده كارفرPQR  به

  تاييد رسيده باشد در صورت در برداشتن الزامات خط لوله جديد مي تواند مورد استفاده قرارگيرد.

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

جديد  PQRاست . در صورتيكه اين تغيير در متغيرهاي ضروري باشد ، تصويب مجدد روش نيازمند انجام آزمايش الزامي 

  خواهد بود .

كارفرما مجاز خواهند بود. در تمام اوقات از كارگاه و دفتر فني پروژه با ارائه معرفي نامه بازديد  HSEبازرسان فني و  -١-٢

ه جوشكاري ، راديوگرافي ، روش جوشكاري مشروحه در اين مشخصات و نتايج آزمايشات نموده و به تمام اطالعات مربوط ب

PQR ( كه در كارگاه بايد نگهداري شوند ) دسترسي داشته باشد . بديهي است معرفي بازرسان فني كارفرما پيشاپيش توسط

  مجريان به دستگاه نظارت صورت مي گيرد.

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

  انجام مي شود . ( FLUX CORE)يا سيم جوش توپودري  (WIRE)) واستفاده از سيم جوش FCAWيا 

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

گيري و تجهيزات بازرسي جوش ، گيره هاي داخلي يا خارجي ميزان دستگاههاي جوشكاري ، لوازم آزمايش و اندازه -١-٥

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

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

هاي ميزان كننده سر لوله بايد طوري باشند كه پارگي ، خراش يا فرورفتگي در سطح داخلي يا خارجي لوله ايجاد نكرده و يا 

  لوله نگردد.  اينكه موجب تراشيدن بدنه

جوش داد . براي  (BUTT WELD)اينچ و بيشتر را مي توان با روش سرازير يا سرباال به صورت  ٢لوله هاي با قطر  -١-٦

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

WELD . جوش شوند  

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

  باشد ، مگر با ايجاد شرايط مناسب مانند چادر و يا بادگير مخصوص جوشكاري كه به تائيد نماينده كارفرما رسيده باشد.

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

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

  باشند.
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 -اسكلتي هايهاي بدني نامناسب و در نتيجه آسيببا توجه به ماهيت عمليات جوشكاري كه فرد را در معرض وضعيت  -١-١٠

دهد ، الزمست مسئول بهداشت صنعتي پيمانكار آموزشهاي الزم را در مورد وضعيت بدني ارگونوميك عضالني خطرناك قرار مي

  به جوشكاران ارائه دهد.

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

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

نامه حفاظت در برابر پرتوسازمان انرژي اتمي براي جلوگيري از  در عمليات پرتونگاري، تمهيدات خاص مطابق با آئين -١-١٢

  مواجهه فرد با پرتوهاي يون ساز در نظر گرفته شود.

  

  جوشكاران و كاربران و ارزيابي آنها  -٢

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

توسط مراجع ذيصالح يا نماينده كارفرمامورد ارزيابي قرار گرفته و پس از تائيد و ارائه  API 1104يا كاربري براساس استاندارد 

ست صدور كارت از طريق مراجع مورد تائيديا نماينده كارفرما صورت كارت ، مجوز جوشكاري در پروژه خواهند داشت . بديهي ا

بيني و ها و تجهيزات مورد نياز آزمايش از جمله آزمايشات مخرب به هزينه و توسط پيمانكار، پيشسازي نمونهمي پذيرد.آماده

  گردد.انجام مي

شكار بايد شماره اي را كه هنگام آزمايش براي عالمت گذاري جوشها بايدي با گچ يا رنگ مخصوص انجام شده و هر جو -٢-٢

او تعيين شده است ، مجاور قسمتي از جوش كه به وسيله خود او انجام شده در ربع باالي لوله يادداشت كند . در اين راستا 

ا ترك مجاز است). اگر جوشكار به هر دليل كار ر RAPID TAGاستفاده از سمبه هاي فوالدي مجاز نمي باشد (استفاده از 

كند ، شماره او نبايد توسط جوشكار ديگري مورد استفاده قرار گيرد. چنانچه فرد جوشكار به هر دليل بيشتر از شش ماه 

جوشكاري ننمايد، الزم است به منظور جوشكاري مجدداً در آزمون شركت نموده و در صورت قبولي ، شماره جديدي به او داده 

هاي مشابه(از نظر الزامات استاندارد) آزمون ومورد تاييد قرارگرفته اند در صورتيكه بيش از  خواهد شد .جوشكاراني كه در پروژه 

ماه از تاريخ آزمون آنها نگذشته باشد ، ميتوانند مورد استفاده قرارگيرند. براي روشهاي جوشكاري با دستگاههاي جوش  ٦

د ارزيابي قرار گرفته و در صورت موفقيت ، كارت مخصوص اتوماتيك يا نيمه اتوماتيك الزم است كاربران اين دستگاهها مور

كاربري دستگاههاي جوشكاري را دريافت نمايند. چنانچه به هر دليل كاربري به مدت يكسال با اين دستگاهها كار ننمايد ، بايد 

وژه هايي با شرايط مشابه براي شروع به كار مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد. همچنين كليه موارد فوق براي كاربراني كه در پر

  مشغول بكار مي گردند قابل اعمال مي باشد.

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

به صورت چشمي  ، مخربيا انجام شده و بررسي و تاييد  آن به تشخيص نماينده كارفرما WPSباشد .آزمايش جوشكار براساس 

  تعيين خواهد شد.  API 1104پرتو نگاري مطابق استاندارد 

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

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

  مجدداً مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.



)0(001-DN-C-IGS        ١٣٩٨آبان   

٢٥ 

  

  

  نداردبراي آزمايشات مخرب براساس استا ( COUPONS)محل برش و تعداد قطعات مورد نياز  -٢-٥

API 1104 . تعيين و توسط پيمانكار آماده خواهد شد  

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

  فعاليت نمايند .

  تعيين مي نمايد. API 1104هاي جوشكاري براي انجام آزمون جوشكاران و محدوده پذيرش را استاندارد موقعيت  -٢-٧

  

  الكترودها و سيم جوش هاي جوشكاري  -٣

بايستي نوع الكترود ( براي روش جوشكاري دستي ) يا سيم جوش ( براي جوشكاري  (WPS)در هر روش جوشكاري -٣-١

  اتوماتيك و نيمه اتوماتيك) مشخص گردد .

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

  استحكام كششي نهائي لوله مصرفي باشد. 

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

32قطر 

3

8و  

1

32و 

5

16و يا 

3

اينچ به تناسب استفاده نمود . الكترودها تا زمان استفاده بايستي در قوطي هاي اصلي سالم در  

بسته و غير قابل نفوذ رطوبت نگهداري شوند. الكترودها بايد منحصراً بر طبق توصيه هاي سازنده انبار و نگهداري گردند و پس 

از رطوبت و صدمه به پوشش آنها جلوگيري گرديده و در صورت نياز در گرمكن از آنكه از قوطي هاي اصلي خارج شدند بايد 

  اندمردود شناخته شده و بايد از كارگاه بيرون برده شوند.نگهداري شوند . الكترودهايي كه از نظر ظاهري صدمه و يا رطوبت ديده

ساس استاندارد وتوصيه هاي سازنده انتخاب قطرسيم جوش وگازمصرفي درروشهاي اتوماتيك ونيمه اتوماتيك برا  -٣-٤

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

  

  آماده نمودن لبه لوله ها براي جوشكاري  -٤

وضعيت لبه كليه لوله ها بايد قبل از جوشكاري مورد بازرسي چشمي قرار گرفته و عيوبي كه ممكن است به كيفيت  -٤-١

جوشكاري صدمه بزند طبق دستورالعمل تائيد شده تصحيح گردد . كليه پخ ها و لبه هاي هر شاخه بايد از اجسام خارجي عاري 

ميز كاري مي تواند با كمك برس دستي يا برقي ، سنگ جت و يا شده تا موجب اختالل در امر جوشكاري نشود. روش ت

  سوهانكاري دستي انجام شده و كليه پخ ها و لبه ها تا حد براق شدن فلز تميز گردد .

چنانچه لبه لوله به اندازه اي صدمه ديده است كه جوشكاري قابل قبولي روي آن امكان پذير نباشد ، بايد لبه لوله را با -٤-٢

  برش بريده و پخ زده شود .دستگاه 

نوشته شود و پس از تهيه ليستي از اقالم از  "مردود  "بر روي كليه اقالم مردود بايد به طور واضح با رنگ قرمز كلمه  -٤-٣

محوطه كارگاه خارج گرديده و در محل مناسبي انبار شوند . اقالم مردود بايد به نحوي عالمت گذاري گردد كه امكان برگشت 

  اده مجدد به هيچ وجه ميسر نگردد .و استف



)0(001-DN-C-IGS        ١٣٩٨آبان   

٢٦ 

  

  

  پخ زدن سر لوله  -٥

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

 , PIPE COLD CUTTER , FACING)پخ زني   هاي كارگاهي را مي تواند با استفاده از هر يك از ماشين هاي

BEVELLING MACHINE) انجام گردد . مطابقت پخ آماده شده در محل كار با طرح اتصال نشان داده شده در روش   

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

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

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

  

  جفت كردن لوله ها براي جوشكاري  -٦

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

هايداخلي از نوع هيدروليكي و يا پنوماتيكي استفاده نمود. در موارديكه استفاده از گيره داخلي امكان پذير نباشد با بايد از گيره

توان از گيره خارجي استفاده نمود. چنانچه امكان استفاده از گيره داخلي و يا خارجي جهت جوشكاري تائيد نماينده كارفرما مي 

در صورتي مجاز است كه عمليات جوشكاري در تطابق TACK WELDلوله و اتصاالت مقدور نباشد ، استفاده از خال جوش 

انجام پذيرد. .گيره هاي داخلي را پس از تكميل با تمهيدات خاص و نظارت كامل ناظر جوش  WPSبا دستورالعمل جوشكاري 

تائيد  WPS% پاس اول ، دوم يا سوم با توجه به قطر لوله و  با رعايت  ٧٠% پاس اول و گيره هاي خارجي را پس از تكميل ١٠٠

م شده باشد شده توسط كارفرما مي توان برداشت. اين ميزان جوش بايد به طور مساوي در محيط لوله در ربع هاي روبرو تقسي

. گيره هاي ميزان كننده داخلي يا خارجي بايد به طريقي مورد استفاده قرار گيرند كه انحراف را به حداقل برسانند . در صورتيكه 

براي از بين بردن انحراف ، عمليات چكش كاري الزم باشد بايد از چكش برنجي استفاده شده به طوريكه موجب فرورفتگي يا 

  نشود .خراش در سطح لوله 

  توسط پيمانكار ارائه و پس از تائيد نماينده كارفرما اقدام گردد. ٢"هاي زير نحوه جفت كردن و جوشكاري لوله : ٩تبصره 

ضربه و غيره جهت جفت كردن  هر گونه جوشكاري روي سطوح لوله و اتصاالت و استفاده از فشارهاي مكانيكي ، : ١٠تبصره 

  باشد.اتصاالت مجاز نمي

لوله ها بايد به طريقي قرار داده شوند كه انتهاي جوشهاي طولي آنها با يكديگر هم راستا نبوده و حداقل فاصله اي معادل  -٦-٢

برابر ضخامت جداره لوله نسبت به يكديگر خارج از راستا باشند . جوشهاي طولي بايد در باالي لوله و بين حالت ساعتهاي  ١٠

هاي اسپيرال رعايت گردد. هر گاه ضخامت دو لوله نسبت نيز براي محل درز جوش در لولهقرار گيرندوترجيحا همين  ٢و  ١٠

اي كه به يكديگر جوش مي شوند متفاوت باشد فاصله بين جوشهاي طولي دو لوله بايد حداقل ده برابر ضخامت لوله ضخيم تر 

  باشد.

  ت بالمانع است.ها با تاييد دستگاه نظارTIE-INتغيير اين فاصله ها در  : ١١تبصره 
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براي تسهيل و ايمني جوشكاري ، لوله ها بايدي در ارتفاع مناسبي از زمين بر روي پايه هايي با تعداد و طول مناسب  -٦-٣

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

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

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

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

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

سنگ زدن سوختگي ايجاد نشود . در صورتيكه لوله سوزانيده شده و يا شيار افتاده باشد و يا وسايل مكانيكي روي آن كه در اثر 

زني كرد تا با سطح مجاور يكنواخت گردد ، به شرط آنكه پس از خراش به وجود آورده باشند مي توان لوله را بطور ماليم سنگ

 حداقل ضخامت لوله مراعات شود . اتمام سنگ زني مشخصات مورد نياز در مورد

 

  

  روش جوشكاري  -٧

متر و حداكثر طولي سانتي ٥درجه سانتي گراد باشد ، بايد حداقل ٥در زمان جوشكاري دماي محيط كمتر از درصورتيكه -٧-١

كه به عايق لوله صدمه وارد نكنداز هر دو سر لوله و يا اتصاالتي كه بايد جوش داده شوند با وسيله مناسبي حرارت داده شده به 

  د.طوري كه دماي آن قسمت از لوله به قرار ذيل باش

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

  درجه سانتي گراد  ١٠٠اينچ  ٢٧٥/٠لوله با ضخامت جداره بيش از  –ب 

درجه سانتي گراد الزامي است و دماي  ١٠٠و باالتر صرفنظر از دماي محيط پيش گرم تا دماي   X60براي لوله هاي گريد -ج

  محاسبه و رعايت مي گردد .WPSبين پاس ها به تناسب ضخامت لوله و طبق

اين وسيله براي اندازه گيري درجه حرارت بايد از دماسنج مناسب كنترل از راه دور كاليبره شده استفاده گردد ( مادون قرمز)  -د

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

  اينچ  بايد طبق استاندارد ١,٢٥هاي باالتر از عمليات پس گرمي و تنش زدايي جوش براي ضخامت  –ه

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

  پاس اول  -٧-٢

  باشد:له با قطرهاي مختلف براي پاس اول طبق روش تائيد شده بشرح ذيل ميجوشكاري لو

  اينچ ، حداقل يك جوشكار ١٠تا قطر 

  اينچ ، حداقل دو جوشكار ٣٠تا  ١٢از قطر 

  حداقل چهار جوشكار  اينچ به باالتر ، ٣٦از قطر 

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

آن برداشته شود بدون اينكه از نفوذ پاس اول كم (SLAG)نمايد . پاس اول بايد كامًال با دستگاه سنگ تميز شده و سرباره  

  بايد سنگ زده شود. شود و نقاطي كه الكترودها عوض مي شود نيز
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  پاس دوم  -٧-٣

پاس دوم مستقيماً بعد از تكميل پاس اول و تحت همان شرايط (پاس اول) مطابق روش اجرا خواهد شد. بايستي تا سرحد امكان 

دقيقه پس از تكميل پاس اول انجام شود. در غير اين صورت بايد جوش بريده شود و ١٠تا ٥كوشش شود كه پاس دوم حداكثر 

  دا جوشكاري گردد.مجد

  

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

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

سازي شود و پس از تكميل آنكامًال با سطح پخ لوله ممزوج شده و قبل از اينكه پاس نهايي اجرا شود بايد اطراف شده آماده

ش بايداز نظر شكل محدب بوده و درهيچ نقطه اي نبايد پايين تر از سطح لوله باشد . جوش كامالً تميز گردد . كپ يا گرده جو

عرض پاس نهايي بايد چنان باشد كه حداقل يك ميلي متر پهن تر از پخ موجود در هر طرف جوش بوده و ارتفاع آن نبايد كمتر 

16ميلي متر يا  ٥/١از 

1

رعايت شرايط هندسه جوش طبق روش جوشكاري  اينچ باالتر از سطح لوله مجاور باشد.در اين راستا 

  تائيد شده الزاميست.

ماشين هاي جوشكاري بايد با شدت جرياني و ولتاژي كه در روش جوشكاري مشخص شده است به كار گرفته شود.  -٧-٥

  ر در دسترس باشد .متر مناسب و كاليبره شده براي اندازه گيري شدت جريان و ولتاژ بايد همواره توسط پيمانكاآمپرمتر و ولت

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

جرقه بزند. جوشكاران بايد كمال احتياط را بنمايند كه از برقراي قوس وسوختن لوله به دليل جرقه زدن خارج از محل پخ 

(BEVEL) آيددر صورت وجود  جلوگيري به عملTackweld  بر روي بدنه لوله ضمن سنگ زدن ماليم ناحيه بايد نسبت

  جهت اطمينان از عدم وجود ترك اقدام شود. PTيا  MTبه انجام آزمايش 

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

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

اينچ و يا باالتر،  ٣٦هاي با قطر در خاتمه هر روز كاري كليه جوشهاي همان روز بايد كامالً تكميل شده باشند ( براي لوله -٧-٨

ضخامت آنها جوشكاري  نمود  ليكن بايد  در ابتداي روز بعد بطور  %٧٠در صورت تائيد نماينده كارفرمامي توان جوشهارا  تا 

  كامل تكميل شوند).

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

ورود خاك ، زباله، حيوانات ، آب و ديگر اجسام خارجي جلوگيري كند . اين  در پوشش تا زمان شروع مجدد كار نبايد برداشته 

  شود .

وش داده شوند . در تقاطع با راه آهن ، جاده ، رودخانه و غيره در پوشهاي موقت درپوشهاي موقت فوق نبايد به لوله ج -٧-١٠

  تا زمان تكميل كار بايد باقي بمانند .

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

  و به تائيد كارفرما رسيدهباشد، انجام شود .
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دو سر لوله بايد به دقت ميزان شوند به طوري كه تنش هاي حاصله از عدم هم راستايي وتنش هاي حاصله پس از جوشكاري 

ممكن است تغيير در شيب كانال و يا خم كردن مجدد  (TIE- IN)ه ها هنگام جوشكاري به حداقل برسد. براي جفت كردن لول

تعيين خواهد TIE-INطبق روش اجرايي جوشكاري مربوط به  (TIE- IN)لوله الزامي باشد.مدت زمان جوشكاري براي هر 

  شد.

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

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

  كارفرما معين خواهد شد.

  اه مجاز نمي باشد.ميلي متري يك تكيه گ ١٥٠وجود يك جوش محيطي در محدوده  -٧-١٣

اينچ و  ٤حداقل فاصله دو جوش محيطي يك برابر قطر و ترجيحا يك و نيم برابر قطر لوله مي باشد و براي قطرهاي -٧-١٤

  سانتي متر مي باشد . ١٥كمتر ، حداقل فاصله دو جوش محيطي 

  

  جوشكاري فلنج ها و اتصاالت  -٨

مستقل تائيد شده واز الكترودهاي كم هيدروژن مطابق استاندارد  WPSبايدبراي جوشكاري در ايستگاهها و اتصاالت ،  -٨-١

AWS  همين فصل استفاده نمود. ٢-٣استفاده نمود، براي پاس اول مي توان از الكترودهاي سلولزي مندرج در بند  

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

3

باشد بايد قطر كوچكتر اينچ  

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

جوش دادن فلنج به لوله بايد دقت كافي به عمل آيد كه صفحه فلنج عمود بر محور لوله باشد ، بايد دقت گردد كه سوراخ هاي 

قرار داشته باشند . براي جلوگيري از نشت هاي آينده  Straddleه متصل شونده به فلنج در يك راستا و بصورت فلنج با وسيل

  بايد دقت نمود كه به سطح نشست گاسكت آسيبي نرسد .

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

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

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

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

  استفاده گردد. SWEEP-OLETيا  REINFORCING PADبه همراه    SADDLEاز 

متر باشد و از جوش طولي حداقل سانتي ٣٠فاصله نصب ولدولت در روي خط لوله از جوش محيطي آن خط بايد حداقل  -٨-٦

  برابر ضخامت لوله اصلي فاصله داشته باشد. ٥

  

  تعمير جوشها  -٩

جوشهائي كه پس ازراديوگرافي و يا در نتيجه بازديد چشمي مطابق استاندارد ومشخصات فني معيوب تشخيص داده  -٩-١

 تعمير و يا بريده شوند . تعمير جوشهاي معيوب  IPS-C-PI-270شوند ، مي تواند حداكثر سه  بار و مطابق روش مندرج در  
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بايد براساس روش هاي تائيد شده در حضور ناظر انجام پذيرد. ترك درفلز پايه (در پاس هاي اول و دوم) قابل تعمير نبوده و 

  بايد بريده شود. 

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

رت مي توان جوش را تعمير نمود در غير اين صورت بايد كل جوش به شرح زير بريده و دوباره جوشكاري كارفرما/دستگاه نظا

  گردد .

  چنانچه جوش معيوبي كه بايد بريده شود در محلTIE IN  خط لوله باشد ، الزم است يك قطعه از لوله حداقل يك

  قطعه لوله جديد مجدداً جايگزين جوشكاري گردد.برابر قطرو حداكثر يك متر هركدام كمتر است بريده شده و با يك 

  چنانچه جوش جنب يك اتصال باشد با توجه به اينكه با الكترود كم هيدروژن جوشكاري شده بايد كامال برداشته شود

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

  جزيي برطرف شود و نيز سرجوشها بايدپيش از شروع تعمير جوش بايد با سنگ سنباده عيوب  -٩-٢

  به ترتيب زير حرارت داده شوند .

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

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

 يكنواخت انجام گيرد. 

   

 ) DOUBLE JOINTمتري ( ١٢متري به  ٦بله كردن لوله هاي دو -١٠

  دوبله كردن لوله ها در كارگاه با رعايت مشخصات آماده سازي لوله براي جوشكاري مجاز  -١٠-١

مي باشد. پيمانكار موظف است تجهيزات مخصوص اين كار را همراه با روش جوشكاري مخصوص به آن تهيه نموده و به تائيد 

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

انجام مي شود.  (API 1104)جوشكاري و آزمايش جوش در دوبله كردن لوله ها براساس آخرين ويرايش استاندارد  -١٠-٢

  عمليات پرتونگاري از جوشهاي دوبله بايد بعد از حمل به محل استقرار لوله صورت پذيرد.

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

  تصريح شده است . IGS-M-PL-001و 2هاي دوبله شده بايد مستقيم بوده و در حدي باشند كه در استاندارد هاي 

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

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

د درصد راديوگرافي شوند . همچنين ممكن است عالوه اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه از پيمانكار بخواهد جوشها ص

بر آزمايشات فوق به وسيله روش التراسونيك جوشهاي انتخاب شده را آزمايش نمايد ولي در هر حال جوشها را مي تواند براساس 

  نتايج هر يك از آزمايشات فوق رد كند .

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

برخي از جوشهاي تكميل شده را جهت آزمايشات مكانيكي انتخاب نمايد. آزمايشات مكانيكي براساس مشخصات مربوطه انجام 

  آزمايش  خواهند شد . زمان اين آزمايشات بنا بر تشخيص مهندس ناظر و هر وقت كه الزم بداند انجام خواهد شد. چنانچه پس از

  



)0(001-DN-C-IGS        ١٣٩٨آبان   

٣١ 

  

معلوم گردد كه جوش انتخاب شده مطابق مشخصات نمي باشد كليه هزينه بريدن دوباره جوش  و جوش دادن آن به عهده 

پيمانكار خواهد بود . ولي اگر آزمايش نشان دهد كه جوش مورد نظر طبق مشخصات مي باشد هزينه هاي مربوطه محاسبه و از 

  طرف كارفرما پرداخت خواهد شد.

  

  ذاشتن لوله هاي جوشكاري شده به داخل كانالگ-١١

كف و ديواره كليه كانالها قبل از لوله گذاري بايستي تسطيح ورگالژ شده و از خرده سنگ و مواد زائد پاك گردد و طرفين  -١١-١

 خارج كانال از خرده آسفالت و قلوه سنگ و غيره پاكسازي و تميز شوند. 

بايستي از كليه وسائل مناسب  باندازه كافي از قبيل قرقره ، بالشتك ، باالبر تسمه اي و غيره جهت گذاردن لوله در كانال  -١١-٢

 زير نظر ناظر استفاده شود. بطوريكه هيچگونه آسيبي به عايق لوله ها نرسد.

شماره  -١١-٣ شه  صله افقي و عمودي آنها از يكديگر طبق نق ستي فا شود ، مي باي شته  چنانچه در يك كانال دو لوله مختلف گذا

6021- SM  .باشد  

  

  ب : بازرسي جوش
   

 كليات -١

 IPSو مشخصات فني و استانداردهاي  API-1104استاندارد بازرسي جوشها در مورد جوشكاري دستي و اتوماتيك ، استاندارد 

  ذيربط مي باشد. IGSو

روش بازرسي انواع جوشها در پروژه بايد توسط پيمانكار به طور مدون تهيه شده و قبل از استفاده به تائيد نماينده كارفرما   -١-١

  رسيده باشد .

  كليه جوشهاي انجام شده مورد بازرسي عيني ناظر قرار خواهد گرفت. -١-٢

  در هر مرحله از جوشكاري مي تواند صورت گيرد. (VISUAL INSPECTION)و بازرسي چشمي 

، روش مايعات (VISUAL INSPECTION)ميتوان براي يافتن عيوب سطحي ونا هماهنگي جوش ازبازرسي چشمي -١-٣

مطابق روشهاي مدون و تائيد شده  ( MAGNETIC  PARTICLE)يا عيب يابي با ذرات مغناطيسي (DYE  PENETERANT)نافذ

  استفاده نمود .

رصورت درخواست نماينده كارفرما ، پيمانكار موظف است از  هر يكصد سرجوشكاري ، يك سرجوش را به انتخاب نماينده د -١-٤

  كارفرما جهت انجام هر گونه آزمايش از خط بريده ، بدون اينكه هزينه اي براي كارفرما در برداشته باشد .

ازلي برخودار باشد نماينده كارفرما مي تواند درخواست ارزيابي چنانچه جوشهاي انجام شده توسط هر جوشكار از كيفيت ن -١-٥

  مجدد يا لغو صالحيت جوشكاري را از جوشكار مورد نظر بنمايد .
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  آزمايشات غير مخرب – ٢

  آزمايش التراسونيك ) مي باشد.  –پيمانكار مسئول معرفي شركت هاي انجام دهنده آزمايشات غير مخرب ( مانند راديوگرافي -٢-١

شركت انجام دهنده آزمايشات غيرمخرب بايستي از بين شركتهاي مورد تائيد كارفرما انتخاب شده و قبل از شروع كار به  -٢-٢

  تائيد نماينده كارفرما رسيده باشد.

  

  تهيه و به تائيد نماينده كارفرما برساند.شركت معرفي شده بايد قبل از شروع كار روش انجام آزمايش غير مخرب  -٢-٣

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

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

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

  غير مخرب معرفي شده است .

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

  د ، مي تواند دستور توقف كار را صادر نمايد . مسئوليت جبران كليه خسارات وارده به عهده پيمانكار مي باشد.هستن

  جوشها مي توانند براساس نتيجه هر يك از آزمايشات مربوطه ، مورد قبول نباشند. -٢-٧

را جهت  انجام هر گونه آزمايش از  سر جوشكاري يك سر جوش ١٠٠ناظر حق دارد از پيمانكار بخواهد كه به ازاي هر  -٢-٨

  خط ببرد بدون اينكه هزينه اي براي كارفرما در بر داشته باشد.

پوند بر اينچ مربع بموازات جاده هاي اصلي و پر تردد اجرا  ٣٥٠الي  ٢٥٠در صورتيكه خطوط تغذيه با فشار بيش از  -٢-٩

  گردد ، را ديو گرافي بصورت صددرصد انجام مي پذيرد.

  

  پرتو نگاري ( راديوگرافي )  -٣

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

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

  انجام شود.   (DIGITAL RADIOGRAPHY)ديجيتال 

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

API 1104  توسط پيمانكارتهيه و به تائيد نماينده كارفرما برسدهمچنين همراه روش بايد حداقل سه نمونه فيلم يا ده نمونه

  ر آزمايشي طبق روش تهيه شده گرفته شده و ارائه شود .تصوير با دستگاه تصوير برداري ديجيتالبه طو

درج شناسه ، گرفتن فيلم و ظهور و ثبوت آن يا ثبت تصوير ديجيتالتوسط پيمانكار با اطالع وعندالزومزير نظر نماينده  -٣-٤

  كارفرما انجام خواهد گرفت .

  برسد . صالحيت مفسرين فيلم و پرتونگاران بايدبه تائيد نماينده كارفرما -٣-٥
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روش پرتونگاري ارائه شده بايد شامل كليه جزئيات الزم مانند مشخصات دستگاه پرتونگاري ، نوع اشعه ، نوع فيلم يا  -٣-٦

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

  وي  ظهور و ثبوت ، مواد مصرفي ، نوع پنترامتر و صفحات محافظ و .... باشد.گيري آنها ، نحوه و نوع دار

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

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

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

بايد يكسان بوده به طوريكه نشان دهد يك جوش كامل پرتونگاري شده كامل استفاده مي شود شناسه ها براي دو فيلم متوالي 

  است در مورد تصويربرداري ديجيتالي نيز بايد در هر تصوير اين اطالعات متناسبًا ضبط گردد .

  كيفيت پرتونگاري و ظهور و ثبوت و بايگاني فيلم ها بايدبه نحوي باشد كه بتوان آنها را براي مدت -٣-٩

نموده و قابل خواندن و تفسير بوده و به همراه فايل  اسكن شده  فيلم ها در قالب لوح فشرده جهت تحويل به  سال نگهداري ٥

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

وان به تصويرثبت وضبط شده جوش ونتيجه تفسير آن با تغذيه محل نكهداري ودسترسي مناسب تدارك گردد بنحوي كه بت

جوش در كروكي حاوي موقعيت (كيلومتردقيق) مكاني جوش يا با شماره جوش به نرم افزار تدارك شده سريعاً دستري پيدا 

تداي تصوير برداري جوشها آماده كرد روش ونرم افزار مورد اشاره قبل از استفاده بايد به تاييد نماينده كارفرما رسيده باشد واز اب

  استفاده باشد و بطور روزانه تصاوير ديجيتالي و اطالعات در آن ثبت وقابل دسترسي باشد.

  وتصاوير ديجيتالي هاي پرتونگاري تفسير فيلم -٣-١٠

  انجام گردد .  API 1104تفسير فيلم هاي پرتونگاري وتصاوير ديجيتاليبايد براساس استاندارد 

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

  كيفيت تصاوير عكسبرداري شده  -٣-١١

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

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

  عمود برخط جوش بوده و عالئم روي آن نيز بر تصوير جوش منطبق نگردد .

  مالكيت فيلم ها  -٣-١٢

قسمتي از مدارك فني كارفرما  DRاز راديوگرافي ديجيتالي  فيلمهاي پرتونگاري و همچنين لوح هاي فشرده حاوي تصاوير حاصله

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

  ارسال نتايج پرتونگاري  -٣-١٣

نده كارفرما حداكثر تا ساعت نتيجه تفسير فيلم هاي ارائه شده يا تصاوير اخذ شده توسط پيمانكار پس از تائيد مفسر و نماي

  صبح روز بعد بايد توسط پيمانكار در محل اجرا جهت ارائه به ناظر يا نماينده كارفرمادر محل اجراي پروژه تحويل گردد . ٩:٣٠
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  آزمايش التراسونيك -٤

به صورت دستي يا اتوماتيك   ULTRASONIC TESTINGجهت آزمايش جوشها مي توان از آزمايش با امواج فراصوتي -٤-١

  استفاده نمود.  

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

توسط پيمانكارتهيه و به تائيد نماينده كارفرما برسد . مجري آزمايش التراسونيك ملزم است كارآيي  API-1104استاندارد   

روش و سيستم آلتراسونيك را به نماينده كارفرما اثبات نمايد. بدين منظور بايد روش بر روي جوشهاي واقعي به ترتيب زير 

  ارزيابي گردد.

ر روش ) كه داراي عيب و نقص هستند و اين عيوب توسط روش ديگري مانند جوش به ازاي ه ٥جوش هايي ( حداقل   –الف 

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

  نمود .

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

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

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

 API 1104روش ارائه شده براي آزمايش التراسونيك بايد با جزئيات كامل بوده و حداقل موارد ذكر شده در استاندارد   -٤-٣

  در خصوص تهيه روش را شامل باشد . 

در آزمايش التراسونيك بايدروش را تهيه و تائيد نمايد . كاليبره نمودن دستگاه و  ٣يك فرد داراي گواهينامه سطح  -٤-٤

  انجام و تفسير گردد . ٣يا  ٢ش بايد توسط كاربران با سطح آزماي

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

  نشان داده و اثبات نمايند.

انتخاب و  API 1104مورد نظر براي اضافه كردن به آن بايد مطابق استاندارد dbاستاندارد مرجع حساسيت و ميزان    -٤-٦

  استفاده گردد .

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

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

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

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

فزار مورد اشاره قبل از استفاده بايد به تاييد نماينده كارفرما رسيده باشد افزار تدارك شده سريعًا دستري پيدا كرد روش ونرم ا

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

  

  يا التراسونيك ) جوشها  راديوگرافيغير مخرب (  ميزان آزمايش -٥

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

  كل جوشهاي انجام شده بايد به صورت زير باشد :
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  % آزمايش شوند  ١٠٠هايي كه بايد جوش -

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

  جوشكاري را به اتمام برساند ) 

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

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

سانتي متر از هر  ١٠همچنين تعميرات انجام شده بر روي هر سر جوش ، محل تعمير بايد راديوگرافي شود( به اضافه طول 

 طرف هم پوشاني شود ).

 قل هستند . جوشهايي كه در تقاطع قرار مي گيرند و يا داراي نقشه مست -٤

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

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

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

 وص جوشكاري و يا شرايط خاص انجام جوشكاري مشكل است.هنگاميكه ناظر تشخيص مي دهد كه به علت محل مخص -٨

 ) تغيير داده مي شود.  DIAMETER GROUPهنگامي كه گروه جوشكاري يا قطر لوله ( -٩

 % باشد. ١٠٠   (R.T)مي بايستي راديو گرافي ٤) (CLASS LOCATIONدر موقعيت محلي -١٠

 

 ١٠٠قرار دارند فقط تحت شرايط زير از  ٢و ١) (CLASS LOCATIONدر آزمايش جوشهائي كه در موقعيت محلي  –

       براساس نظر نماينده كارفرما تقليل (U.T)% براي آلتراسونيك30% به   ١٠٠و از   (R.T)% براي راديوگرافي50% به 

  مي يابد. اين كاهش مشمول كسر كاري نخواهد شد.

  

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

  به ميزان فوق تقليل مي يابد. NDTآزمايش 

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

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

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

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

در هر روز وحصول  ميزان درصدآزمايش همچنان مبنا بماند و ادامه يابد همواره نتيجه بازرسي جوشهاي انجام شده

 شرايط زير مالك عمل خواهد بود.

  

  درميان جوشهاي انجام شده هر روز ، جوش معيوب بريدني وجود نداشته باشد. -١

10عدد حاصل از رابطه  -٢

.2 SN

  درصد آزمايش مي باشد را به دست آورده  Sتعداد جوشهاي انجام شده در روز و  Nكه در آن  
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و هر كدام كه كوچكتر باشد به عنوان عدد مبناي مقايسه در نظر ميگيريم كه بايدي تعداد ) مقايسه نمود ٤و با عدد چهار (

  جوشهاي تعميري هر روز مساوي يا كمتر از عدد مبناي مقايسه باشد.

چنانچه عدد حاصل از رابطه فوق اعشار داشته باشد و اعشار آن مساوي يا كمتر از نيم باشد عدد صحيح كمتر  : ١٢تبصره 

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

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

  يابد . درصد افزايش مي ١٠٠

  
  

  استاندارد قبولي جوشها  -٦

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

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

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

  
  

ها به وسيله عكسبرداري رسي فني جوشج : باز  

  ها به وسيلة عكسبرداري بايد از اشعه ايكس يا گاما استفاده شود.در آزمايش غيرمخرب جوش -

شود ، مگر آنكه در جلد گرفتن عكس ، ظهور فيلم و تهية گزارش آن توسط پيمانكار زير نظر مهندس و يا نماينده او انجام مي -

اول پيمان عكسبرداري به عهده كارفرما باشد. تفسير فيلم از طريق مهندس يا نماينده او توسط اموربازرسي ، كنترل فني و 

  گيرد. د آن امور باشد انجام ميايمني و يا افرادي كه مورد تأيي

  صالحيت افراد گروه عكسبرداري بايد از طريق مهندس يا نماينده او به تأييد امور بازرسي و كنترل فني و ايمني برسد. -

 

  انتخاب فيلم

شوند:فيلمها به نسبت وضوح تصويرشان به سه گروه تقسيم مي  

 گروه سوم گروه دوم گروه اول

فيلم اكفا گورت   D2   فيلم گورت نوع D4   فيلم گورت نوع D7 

فيلم كداك نوع   R   فيلم كداك نوع M   فيم كداك نوع DEFINIX 

 يا نوع مشابه يا نوع مشابه يا نوع مشابه

 بايست از طريق مهندس يا نمايندة او به تأييد امور بازرسي ، كنترل فني و ايمني برسد.فيلم هاي مشابه مي -

  تاريخ مصرف معتبر باشد.فيلم بايد داراي  -
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  درجه سياهي فيلم خام (دانسيته) 

درجه سياهي فيلم خام قبل از گرفتن عكس اگر در محلول كلوديون و شرايط متعارف (زمان و درجة حرارت معين) ظاهر شود 

  باشد. ٢٥/٠بايد كمتر از 

  

  ا فيلم و ضخامت جوش نبايد از مقادير زير بيشتر باشد.هاي فيلم براساس فاصلة چشمه تهاي فيلم : اندازه دانه  اندازه كريستال

  ميليمتر ٢/٠     هاي گروه اول  فيلم

  ميليمتر ٣/٠هاي گروه دوم                 فيلم

  ميليمتر  ٤/٠    هاي گروه سوم فيلم

  درجه سياهي فيلم 

  كمتر باشد.  ٨/١حداقل سياهي فيلم نبايد از 

  حداكثر طول فيلم 

  باشد.قابل استفاده طبق جدول شماره يك ضميمه ميحداكثر طول فيلم 

  

  انتخاب منبع اشعه

  باشد:او تعيين نمايد، رابطة نوع فيلم و چشمه مطابق جدول زير مي غير از مواردي كه مهندس يا نمايندة

 گروه فيلم منبع اشعه *ضخامت (ميليمتر)

٨ e ٢٢ 
١٩٢ابريديم   

كيلوولت ٢٠٠اشعه ايكس به قدرت حداكثر   

 دوم

 سوم

٢٢ e ٨ 

١٣٧سزيوم   

١٩٢ايريديم   

كيلوولت ٣٣٠اشعه ايكس به قدرت حداكثر   

 اول

 دوم

 سوم

٢٢ e  

٦٠يا كوبات  ١٣٧سزيوم   

١٩٢ايريديم   

كيلوولت ٤٠٠اشعه ايكس به قدرت حداكثر   

 اول

 دوم

 سوم
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گيوري ،  ٤اينچ ،  ٦هاي با قطر كمتر از لولهاستفاده شود حداقل قدرت چشمه بايستي براي  ١٩٢در صورتي كه از ايريديم 

گيوري باشد. ضخامت كل مقطع فلز شامل قسمت برآمده  ١٠اينچ ،  ١٢گيوري و باالتر از   ٦اينچ ،  ١٢تا  ٦هاي به قطر لوله 

  باشد.جوش نيز مي

 روش عكسبرداري -١

 چشمه داخل لوله قرار گيرد- ١-١

ها و سياهي فيلم بايد رعايت طول فيلم بايد قابل تفسير بوده و شرايط اندازة كريستالوقتي چشمه داخل لوله قرار گيرد تمام 

  شود.

 چشمه خارج از لوله قرار گيرد -٢-١

باشد ، روش عكسبرداري به طريقي خواهد بود كه تصوير جوش به شكل اينچ مي ٥/٣هائي كه قطر خارجي آنها كمتر از در لوله

درجه انحراف نسبت به سطح عمود به  ٥در خارج لوله به فاصله حداقل سه برابر قطر لوله و  بيضي باشد ، بدين منظور چشمه

هاي شود كه در هر دو حالت تصاوير قسمتدرجه از يكديگر گرفته مي ٩٠محور جوش قرار داده شده و دو تصوير به فاصلة 

اينچ باشد ،  ٥/٣هائي كه قطر خارجي آنها بيشتر از داخلي جوش در دو زاوية مختلف روي يك فيلم بايد مشاهده گردد. در لوله

درجة انحراف نسبت به صفحه عمود بر محور جوش  ٥روش عكسبرداري بايد طوري باشد كه چشمه به فاصله حداقل يك قطر با 

  بوده و تعداد تصاوير بستگي به قطر لوله مورد آزمايش دارد.

  

 موارد استفاده و انتخاب صفحات تقويت كننده -٢

كيلوولت يا  ١٥٠اربرد صفحات سربي به منظور ازدياد كيفيت فيلم اجباراً در مواردي است كه انرژي اشعة ايكس يا گاما برابر ك

  هاي مختلف نشان داده شده :بيشتر باشد در جدول زير ضخامت صفحات سربي مختلف براي انرژي

 اشعه
انرژي بر حسب 

 كيلوولت

ضخامت صفحات سربي بر حسب  


ميليمتر   

 صفحه عقبي صفحه جلوئي

 ٢٠ ---- E140 ايكس

٢٠٠-١٤٠ ايكس  ٢٠ ٥ 

١٩٢ايريديم   ٦١٢-١٣٦  ٢٠ ١٥ 

١٣٧سزيويم  ٢٠ ٢٠ ٦٦٧ 
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ميليمتر  ٥/١در مواردي كه امكان دارد اشعه روي فيلم اثر بگذارد بايد فيلم را به وسيلة فيلتر سربي بپوشانيم. (فيلتر به ضخامت 

   .كيلوولت) ١٥٠ميليمتر براي اشعة با قدرت بيش از  ٣كيلوولت و  ١٥٠قدرت براي اشعة با 

گيرد و توسط مهندس يا استفاده از صفحات تقويت كنندة فلورست مجاز نيست مگر در موارديكه آزمايش مخصوص انجام مي

  شود.نمايندة او توصيه مي

  

طريقة شناسايي فيلم -٣  

و حروف سربي به دقت شناسايي شده به طوري كه مشخصات (موقعيت جوش ، شماره جوش ها بايد به وسيله اعداد كليه فيلم 

  ، شماره جوشكار، شماره خط ، قطر، لوله ، تاريخ) هر نقطه از جوش معين باشد.

هاي شناسايي براي دو فيلم متوالي بايد يكسان بوده به طوري شود عالمتوقتي چندين فيلم براي يك جوش كامل استفاده مي

  كه نشان دهد يك جوش كامل عكسبرداري شده است.

 

ظهور و ثبوت فيلم -٤  

  درجه سانتيگراد بايد مطابق جدول زير باشد. ٢٠مدت زمان ظهور فيلم در درجه حرارت 

  گروه فيلم
زمان ظهور بر حسب 

  دقيقه

  ١٥  گروه اول

  ١٠  گروه دوم

  ٧  گروه سوم

  نماينده او به تأييد امور بازرسي وكنترل فني ايمني برسد.هرگونه تغييري بايد قبالً از طريق مهندس يا 

سال نگهداري نموده و قابل  ٥ها را براي مدت ها بايستي به نحوي باشد كه بتوان آنكيفيت عكسبرداري و ظهور و ثبوت فيلم

  خواندن و تفسير باشند.

 هاتفسير فيلم -٥

گذرد در تاريكترين نقطه آن با نور محيطي كه فيلم كه از فيلم ميوسيله خواندن عكس بايد طوري باشد كه اختالف روشنائي 

  لوكس است) ١٠٠تا  ١٠كند بين نباشد. (روشنائي كه از فيلم عبور مي %٢٠شود بيشتر از در آن خوانده مي

  بيشتر باشد. ٥/١حداكثر اختالف درجه سياهي نقاط فيلم نبايد از 

  متوالي فيلم بخواند و براي شروع مجدد بايد حداقل نيم ساعت استراحت كند. خوان نبايد بيشتر از يك ساعتيك نفر فيلم
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 كيفيت تصاوير عكسبرداري شده -٦

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

هاي دهند ، به طوري كه سيمترامتر آن را بين فيلم و بدنه لوله روي فيلم قرار ميباشد. پس از انتخاب نوع مناسب پنمي ٢لزوم 

  پنترامتر عمود بر خط جوش بوده و عالئم روي آن نيز بر تصوير جوش منطبق نگردد.

 هامالكيت فيلم -٧

  .هاي راديوگرافي قسمتي از مدارك فني بوده و بايد توسط مهندس يا نماينده او نگهداري شودفيلم

 ارسال نتايج عكسبرداري -٨

 صبح روز بعد جهت مهندس يا نمايندة او ارسال گردد. ٥/٩نتيجه آزمايشات عكسبرداري هر روز بايد توسط پيمانكار تا ساعت 

 هابايگاني فيلم -٩

 ها تا انتهاي پروژه نزد مهندس يا نمايندة او باقي خواهند ماند.فيلم 

 اماحفاظت در برابر اشعه ايكس و گ -١٠

پيمانكار موظف است كليه وسائل حفاظتي مورد نياز را به شرح زير براي كاركنان خود، مهندس و افراد شركت و عمومي مردم 

 تهيه نمايد.

  وسائل حفاظتي  -الف

 رود.ميگيري شدت اشعه در اطراف چشمه و تعيين محدوده ايمن به كار گيري اشعه) : كه براي اندازهمونيتور (دستگاه اندازه 

 كند بهمراه داشته باشد.فيلم بج و دزيمتر شخصي : بايد هر عكاس و كارگري كه با اشعه ايكس يا گاما كار مي

 ، نوار پالستيكي قرمز و حصاري سيار."خطر اشعه"عالئم اخطاركننده : آرم 

  اقدامات حفاظتي -ب

  :راديوگرافرها و كارگرها اين افراد بايدافرادي كه مستقيماً با اشعه ايكس يا گاما در تماس هستند مانند 

 سال داشته باشند. ١٨حداقل  -١

گيري اند اندازهاي كه دريافت نمودهباشند كه بتوان متناوباً مقدار اشعه بچبايد مجهز به وسائل شخصي دزيمتر و فيلم  -٢

سيزده هفته متوالي تجاوز رم در  ٣ميلي رم در هفته) و به طور متوسط  ١٠٠رم در سال ( ٥نمود تا از حداكثر مجاز 

 ننمايد.
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 الزم است هر شش ماه يكبار معاينه پزشكي شوند. -٣

شوند. الزم است توضيح اينكه افرادي كه مستقيماً با اشعه ايكس يا گاما در تماس نيستند اين افراد معاينه پزشكي نمي -٤

ميلي رم در هفته)  ٣٠رم در سال ( ٥/١ زمان كار در محدوده خطرناك به طريقي محدود شود تا ميزان اشعه دريافتي از

  تجاوز ننمايد.

اي كه ميزان پيمانكار موظف است عالئم اخطاركننده و حصار قرمز رنگ نصب نموده تا مردم عادي داخل محدوده: ١٣تبصره 

  باشند ، نشوند.ميلي رونتگن در ساعت مي ٢اشعه در آن بيش از 
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  فصل چهارم

  گذاري و خاك ريزيلوله 
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  لوله گذاري و خاك ريزي
  

پوند بر اينچ مربع خارج از محدوده  ٣٥٠الي  ٢٥٠بيش از لوله گذاري و خاك ريزي خطوط تغذيه محدوده فشار

  شهري :
ــدن لولــه  -١ ــان ـــين آالت و ابزار الزم براي بلنــد كردن ، جــابجــا كردن ، خواب   پيمــانكــار موظف اســــت كليــه مــاش

سب با قطر ، وزن لوله  ستگاههاي بلند كننده متنا در كانال را طبق نظر نماينده كارفرما تهيه و نگهداري نمايد تعداد و قدرت د

وريكه اطمينان حاصــل گردد كه لوله ها در موقع خواباندن در كانال و شــرايط مســير خط لوله از لحاظ شــيب طولي بوده به ط

  تحت تنش قرار نگرفته و عايق آنها صدمه نبيند .

قبل از لوله گذاري مي بايد كف و ديواره كانال پرداخت گرديده و عاري از هر گونه پايه ، چاكي ، كلوخ درشـــت ، ســـنگ ،  -٢

  هر گونه صدمه از قبيل خراش يا سوراخ روي عايق لوله جلوگيري بعمل آيد.ريشه درخت و ديگر اشياء گردد تا از وقوع 

شمه هاي حداكثر  -٣ سرندي با قطر چ شتك هايي از خاك نرم ( خاك  ميليمتر )  ١٠قبل از لوله گذاري بايد در كف كانال بال

صله  ٤٠به عرض  سرندي ب ٥سانتي متر و به فا شتك ها ( با توجه به قطر و وزن متر از يكديگر ايجاد گردد ارتفاع خاك نرم  ال

  سانتيمتر باشد . ١٠ها) بايد چنان باشد كه پس از استقرار لوله بر روي آنها فاصله زير لوله تا كف كانال حداقل لوله

ــهاي  -٤ ــيله درپوش و يادر پوش ــتي به وس ــده اند مي بايس در خاتمه هر روز كاري انتهاي لوله هائي كه در كانال خوابانده ش

  بسته شوند تا از ورود آب و گل يا اشياء ديگر جلوگيري بعمل آيد . EXPANDING STOPPERSشونده  منبسط

ـــار در داخل كانال گذارده  -٥ در هنگام لوله گذاري ،لوله ها نبايد در هيچ نقطه تحت تنش قرار گيرد همچنين نبايد با فش

  شوند. 

با حضـــور و تائيد نماينده كارفرما انجام گيرد، انجام اين كار از آن جهت خاكريزي كانال بايد بالفاصـــله پس از خواباندن لوله  -٦

ضروري است كه لوله را در محل خود مهار نموده و نيز مانع آن مي شود كه نوار عايق در معرض تغييرات شديد دماي محيط قرار 

اري شــده و يا  از خاكهاي  نوع نرم تر و يا گيرد، براي جلوگيري از وارد آمدن صــدمه به لوله و عايق آن بايد قســمتي از خاك حف

ضخامت حداقل  سانتي متري به  سرند يك  سه اي كه از  سپس نوار زرد اخطار با عرض  ٢٠ما شود .  سانتي متر روي لوله ريخته 

 سانتيمترروي خاك نرم تسطيح شده پهن گردد . ٤٠

را قبل از خاكريزي انجام دهد و كابل مربوطه را با تسمه  TEST POINTتواند عمليات اتصال كابل پيمانكار مي : ١٤تبصره 

دور لوله ببندد و سپس خاكريزي انجام شود و روز بعد ماركر را نصب كند تا در اثر حفاري مجدد به لوله و عايق آسيب وارد 

  نشود.

  يگر استفاده نمود.براي پر كردن كانال نبايد از خار وخاشاك ريشه درختان و علف و آشغال و مواد پوسيدني د -٧

در صورت ابالغ نماينده كارفرما نسبت به ايجاد گرده ماهي ، ارتفاع خاك ريز روي لوله جهت ايجاد گرده ماهي مسير خط -٨

  سانتي متر از سطح حريم اختصاصي باالتر باشد . ٨٠لوله بايد حداقل 

سرويس خط لوله باي -٩ ستفاده از هنگام لوله گذاري در محل تقاطع جاده ها و جاده  ستاندارد و ا شه هاي ا ضمن رعايت نق د 

SLAB  صله روي لوله در اليه هاي شد) بالفا شته با سب كه تحمل بار ديناميكي را دا ضخامت منا سانتي متري خاك  ١٥( با 

  ريزي شده و متناسب با درجه كوبيدگي خاك موجود زير جاده كوبيده شود.
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درصــد حجمي قلوه ســنگ با  ٣٠ســانتي متر اوليه خاكريزي بر روي خاك ســرندي ميتواند  مخلوطي يكنواخت از  ٥٠ -١٠

  درصد خاك معمولي باشد.ساير اليه هاي خاكريزي نبايد شامل قلوه سنگ به اندازه بيشتر از  ٧٠سانتي متر و  ١٠حداكثر اندازه

شده براي پرك١٠ شد.چنانچه خاك حفاري  سب سانتيمتر با ست آن را با خاك منا شد پيمانكار موظف ا سب نبا ردن كانال منا

  جايگزين نمايد و نيز مصالح حفاري شده را كه بدين ترتيب زائد خواهند بود از محل دور نموده ودر جاي مناسب دپو نمايد.

شيب تند بيش از  -١١ سايش قرار د ٢٠در زمينهاي با  شش خاكي اطراف لوله در معرض فر صد كه پو سته در ش شته و خطر  ا

شده كه  ستيكي و يا قير اندود  سه هاي بافته پال ستفاده از كي ست با ا شدن خاك ريز روي لوله وجود دارد ، پيمانكار موظف ا

متر ) و زير گرده ماهي مطابق نقشه استاندارد مربوطه خاك اطراف  ٢٥محتوي بتن خشك مي باشد در فواصل معين ( حداكثر 

  نمايد.لوله را مهار و تثبيت 

سازي مسير ، آبهاي سطحي ، مسيل طبيعي نبايد به هيچ كانال يا مسيري جز آنچه قبل از لوله گذاري موجود  -١٢ پس از باز

  بوده است تغيير داده شود مگر با تائيد كتبي نماينده كارفرما.

  جرائي نشان داده شده باشد .خط لوله بايد در تمام طول خود در زمين مدفون شود مگر آنكه خالف آن در نقشه هاي ا -١٣

شين -١٤ ستقرار ما شيب آالت براي عمليات لولهروش ا صله آنها از يكديگر بنحوي كه موجب گذاري در  هاي تند و تعداد و فا

  آالت و افراد نشود بايد توسط پيمانكار و بر اساس ارزيابي ريسك  تدوين و به تصويب نماينده كارفرما برسد.صدمه به ماشين
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  پنجمفصل 

  ها عبور از موانع و تقاطع

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



)0(001-DN-C-IGS        ١٣٩٨آبان   

٤٦ 

  

  كليات   -١

سرراه خط لوله  ستگاههاي مورد نياز براي انجام كارهاي مربوط به عبور ازموانع را كه در  سايل و د ست كليه و پيمانكار موظف ا

 :آنها را به نماينده كارفرما تحويل نمايد  (Certificate)د و تائيديه سالمت قراردارند بخصوص براي موارد زير تهيه نماي

 وحمل و نقل خاكهاي اضافي. ودستي ) يوسائل عمليات حفاري و تونل زني (ماشين -١-١

 وسائل گذاردن لوله ومتعلقات كنترل و آزمايش آن . -٢-١

  وسائل حفاظت از لوله و عايق آن  -٣-١
 وسائل تخليه آب داخل كانال-١-٤

  وسائل حفاظت و تقويت موانعي كه از آنها عبور ميشود و همچنين محوطه اطراف آنها.-٥-١
 وسائل مربوط به قالب بندي و بتون ريزي-١-٦

 وسائل پركردن كانال . -٧-١

  وسائل بازسازي سطح زمين .-٨-١
  سازي سبك و سنگين.وسايل متراكم -١-٩
  .(Pre Test)ها وسايل تست هيدرواستاتيك و انجام تست براي لوله -١-١٠
  برداري.تجهيزات و پرسنل نقشه -١-١١

  خط لوله در مسير خود ممكن است با موانع و تقاطع هايي بشرح زير برخورد نمايد.
  

 تقاطع با موانع هوايي  -٢

فاصــله كانال  دتقاطع هاي هوائي ميتواند عبور خط لوله از زير خطوط انتقال نيرو و خطوط مخابراتي باشــد دراين تقاطع ها باي 

شد . لوله از دكل خط انتقال نيرو و دكل مخابراتي  شركت ملي گاز ايران با صوب  صورتيكه مطابق مقررات حريم و ايمني م در

  يمانكار بايد براي حفر كانال از پيكور يا كت راك استفاده نمايد.جنس زمين در اين قسمت سنگي باشد پ
  

 تقاطع با موانع زميني   -٣

كانالهاي  بزرگراهها و راه آهن وها ،  جاده، مســيل ، تقاطع هاي زميني ميتواند عبور خط لوله ازرودخانه يا آبراهه وكانال -١-٣

مطابق نقشـــه اجرائي مربوط به آن انجام  دفوق الذكر باي ازهريك از موانععبور  غيره باشـــد .بتوني آب ، لوله هاي گاز و نفت و 

   گردد.

ــب غالف در تقاطع با آن موانع الزامي مي-٢-٣ ــد عبور ازموانعي كه نص ــط حفر تونل، باش   BORING MACHINEتوس

امكان لوله گذاري با غالف را در صورتيكه مجوز حفاري  .( بر اساس مجوزات ارائه شده از سوي مراجع ذيصالح )دگير انجام مي

  .بالمانع خواهد بود  نماينده كارفرما با تاييد بطريق حفر كانال مجاز بداند در اينصورت حفر كانال

محل وجود احتمالي تاســـيســـات زيرزميني را با  ، پيمانكار موظف اســـت قبل از آغاز عمليات اجرايي عبور از تقاطع ها-٣-٣

مخابرات و ل دستگاه التراسونيك يا حفر چاله هاي آزمايشي با مراجعه به سازمانهاي آب و برق و كاربرد روشها يا وسائلي ازقبي

شخص نمايدگاز و نفت و  شهغيره م شده را به همراه مدارك و نق سخه از كليه مجوزهاي اخذ  هاي ازبيلت به جهت ارائه و يك ن

  بردار به نماينده كارفرما تحويل نمايد.به بهره

  



)0(001-DN-C-IGS        ١٣٩٨آبان   

٤٧ 

  

  كارها و ايجاد كمترين اختالل براي استفاده كنندگان بايد با توجه به نوع موانع اجراي بمنظور كاهش مدت زمان  -٤-٣

آنها انتخاب شود رعايت توصيه هاي مندرج در مجوزهاي صادره از طرف مقامات ذيصالح و يا  ازمناسبترين زمان براي عبور 

ميني الزامي است .اين توصيه ها ممكن است شامل نحوه وقفه در ترافيك صاحبان خصوصي جاده ها ساختمانها وتاسيسات زيرز

 چگونگي عبور از موانع و نحوه بازسازي مسير و اقدامات احتياطي ديگر باشد.

بارعايت  عبورازجاده ها بزرگراهها بايد در تاريخ و مدت زمان و دســـتور العمل توافق شـــده با مقامات پليس و وزارت راه-٥-٣

 ونصب وسائل الزم از قبيل عالئم راهنمائي و چراغ چشمك زن انجام گيرد. نيايممسائل

 تائيد شده توسط نماينده كارفرما و مجوز اخذ شده از سازمان ذيربطمطابق نقشه هاي اجرائي  دعبورلوله با حفر تونل باي-٦-٣

 زامي ميباشد.يده و در صورتيكه از غالف محافظ استفاده ميگردد رعايت نكات زير الدانجام گر

پيمانكار موظف است قبل از شروع به حفر تونل در هر تقاطع محل آن را بازرسي نموده و اندازه هاي الزمه را براي خواباندن لوله 

پيمانكار  طول تونل حفر شده بايد طوري باشد كه لوله نوارپيچي شده بدون صدمه در تونل قرار گيرد. غالف تعيين نمايد.راندن و 

تاسيسات از قبيل تخته  يناظت از تاسيسات روي تونل بوده و بايد كليه عمليات الزم در جهت تقويت امسئول حف

شمع زني سازي و  متراكمو )BRACINGبست زدن ( )SHEETING PILESسپركوبي ( )PLANKINGبندي(

)PROPPING( ميگردد و حفره خالي در  وارديكه حفاري تونل بصورت دستي و يا بصورت مكانيكي انجامم در انجام دهد. را

يا بتن حاوي مايع ماند كه موجب ريزش خاك اطراف خواهد شد اين حفره خالي بايد با تزريق مالت ماسه سيمان  مسير بجا مي

غالف فوالدي بايد مطابق اندازه مشخص شده در و ضخامت قطر  تاييد مهندس يا نماينده اوپرشود. با٢و١به نسبت كننده روان

وجود نداشته باشد و دو سر عايق شده درسطح داخلي آن برآمدگي  ، آب كامالً غالف بايد نسبت به نفوذ، اب گردد انتخ نقشه ها

لوله غالف صاف بريده شده باشد و فاقد نوك تيز و برنده باشد. در صورت استفاده بيش از يك شاخه لوله جوشكاري بايد بطور 

بصورتي كه مفاد مجوز اداره ذيربط را پوشش دهدطبق آهن راه  ياجاده ها انوني قتاانتهاي حريم  دغالف بايكامل انجام گردد. 

براي لوله با پوشش قير پايه نفتي بايد دوبله نوارپيچي شده گيرد  طول لوله كه در غالف جاي مي .امتداد يابدنقشه هاي طراحي 

مناسب جهت هم محور كردن لوله اصلي و غالف  و تا يك متر از هر سر غالف ادامه يابد و در ذيل لوله اصلي از گوني خاك

روي لوله نوار پيچي شده و در فاصله مناسب ) بايد براساس نقشه ها THINSULATORESمقره ها (اطمينان حاصل شود. 

ها بصورتي ها نگردد و در ابتدا و انتهاي غالف نوع مقرهبطوري كه در حين اجرا موجب شكستگي و يا حركت مقره  بسته شوند

 دس ازبستن مقره ها چنانچه طول پيچهاي مربوطه بلندتر از سطح مقره ها باشد باياشد كه لوله گاز در محور غالف قرار گيرد.پب

هنگام قراردادن لوله در داخل غالف بايد احتياط شود  آنها بريده شود تا از تماس آن با غالف جلوگيري بعمل آيد.اضافي قسمت 

                 آن انتهاي بالفاصله پس از استقرارلوله در داخل غالف پوششهاي الستيكي  د نگردد.تا صدمه اي به نوار عايق وار

)END SEAL( دردوطرف غالف بايد لوله هاي هواكش  ده وتوسط تسمه هاي فوالدي زنگ نزن محكم شوند.ـــبايد نصب ش

پيمانكار موظف است آزمايشات مربوط به عايق الكتريكي را  ، مجرد تكميل تقاطعه مطابق نقشه اجرائي مربوطه نصب شود ب

درزمان . هرنقصي كه در عايق مشاهده گرديده رديابي و به نحو مورد تاييد مهندس يا نماينده اوتعمير نمايد شروع نموده و

و زير لوله  لوگيري شودچيزهاي ديگر بداخل غالف يا لوله ج گل و يا، آب ،  عمليات بايد دقت كافي بعمل آيد تا ازنفوذ خاك

هاي استاندارد گوني محتوي سيمان خشك (با رعايت تمهيدات الزم جهت عدم گاز خروجي از غالف بطور كامل و طبق نقشه

  آسيب به عايق لوله)  قرار داده شود كه از نشست لوله جلوگيري نمايد.

  با ايجاد جاده  قسمت و يا مقامات مربوطه در دو لوله گذاري با غالف محافظ در محل تقاطع جاده ها بايد با توافق -٧-٣



)0(001-DN-C-IGS        ١٣٩٨آبان   

٤٨ 

  

  طوري كه عبورترافيك را دچار وقفه ننمايد.ه انحرافي مورد تاييد مقامات ذيصالح انجام گيرد ب

هاي الزم رادرموقع بينيشود و پيش رعايت دات فني بايـرداري يا خاكريزي ومرمت جاده ها مندرج در اين مشخصبمقررات خاك

و  ديدهتا حداقل فاصــله الزم بين غالف محافظ و ســطح جاده كه روي نقشــه هاي اجرائي مشــخص گر بعمل آورد.خاكبرداري 

 گردد. مينتا

با حفر تونل برطبق نقشه هاي اجرايي مربوطه و با رعايت دستورالعمل هاي مندرج  دميبايو راهها تقاطع لوله با راه آهن -٨-٣

 انجام گردد. ٦-٣ بند در مجوز و

ـــپروفيل اجرائي عبور از مانع بدون نصب غالف مح درمحلهائي ازخط لوله كه در روي نقشه هاي پالن و-٩-٣ افظ درج شده ـ

نماينده با نظر ، كه در نقشــه ها منعكس نشــده اســت  عبوراز آن مانع بدون غالف اجرا خواهد شــد نحوه عبوراز موانعي، باشــد

  مشخص خواهد شد.كارفرما 
  

 آبروهاي جاري عبورلوله از زير   -٤

ــــه هــاي اجرائي مربوطــه عبور لولــه بــا حفر كــانــال در كف آنهــا انجــام مي درآبروهــائي -١-٤   رديگ كــه طبق نقش

اجراي شروع و اتمام زمان ، روش اجرائي كار وتغيير مسير آب  دپيمانكار باي مسيلها و كانالهاي آبرو و غيره)، (نظير رودخانه ها 

ضمن ارائه مدارك مربوط به نحوه انحراف آب و انجام محاسبات مربوط به مقاومت خاكريزي هاي الزم  و زمان بندي نموده آن 

آالت همچنين ماشــينبا عنايت به حداكثر مقدار دبي آب و اخذ مجوز از ســازمانهاي ذيربط( مانند ســازمان آب منطقه اي ) و  

  رائه دهد.نماينده كارفرما اتصويب به و تائيد جهت و مدارك و مجوزهاي مربوطه را ووسائل مورد لزوم 

شه هاي اجرائي مربوطه بوده ولي در هرحال  -٢-٤ سيرهائي بايد طبق نق ابعادكانالهاي مورد لزوم براي لوله گذاري در چنين م

  نخواهد بود.نسبت به عميق ترين نقطه عبور لوله از بستر رودخانه از روي لوله متر  ٢حداقل عمق آن كمتر از 

    )(SAGBEND, OVER BEND مضاعف هاي پيش ساخته دربين خمهاي ردن خم سرد ويا خمـاطع ها بكاربــدرتق -٣-٤

    دوطرف تقاطع مجاز نخواهد بود. 

ــطور دوبله بوده (گرم و يا سه پوشش روي لوله بها در تقاطع  -٤-٤ ـــ ـــ به جز با لوله ها با پوشش پلي  مورد)ه رد بستگي بـ

ـودرجاهاتيلن  ـ اجراي پوشش بتوني از قبل از  ، بكار برده شود )C.C.Wبايد پوشش بتوني (كه طبق نقشه هاي مربوطه  ائيـ

) بعمل آيد و بعد از اطمينان از ســـالم بودن لوله نوارهاي مخصـــوص PRE TESTلوله آزمايش هيدرواســـتاتيكي مقدماتي (

)ROCK  SHIELD.دور لوله در محل بتون ريزي استفاده نمايد (  

بركه هاي آبي  ، ها نظير مرداب در آنها غير قابل انحراف مسير باشد ( گاه لوله در مسير خود به مناطقي كه آ بهر : ١٥تبصره 

با توجه به حد اكثر مقدار  دبي  پيمانكار موظف اســت ماشــين آالت مورد لزوم را  ، برخورد نمايد رودخانه هاي بزرگ و غيره)، 

ـــازمان آب) ، پس از اخذ مجوزات الزم تهيه وآب   ـــازمانهاي ذيربط( مانند س نماينده را جهت تاييد به  نحوه اجراي آن از س

 .ارائه نمايد  كارفرما 

 HDDبه روش  با ابعاد نشان داده شده در نقشه هاحفاري اين گونه تقاطع ها را با انجام مطالعات امكان سنجي و پيمانكار بايد 

در زير آب ودركانال اســتقرار يابد پيمانكار موظف اســت ابعاد كانال را در زير آب چنان حفر  ددرصــورتيكه لوله باي انجام دهد .

 نمايد كه لوله در عمق مشخص شده در نقشه اجرائي قراربگيرد.

   در زمان خواباندن و يا كشيدن لوله بيشترين حايل و تكيه گاه براي لوله بوجود آيد كهطريقي احداث گردد ه كانال بايد ب -٥-٤
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  ششمفصل 

  نصب شيرآالت و اتصاالت
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  نصب شيرها -١

  كليه شير ها بايد طبق مشخصات مشروحه در نقشه ها و براساس تائيد نماينده كارفرما در محل مناسب نصب گردد.-١-١

مطابق روش مندرج در بخش زنگ زدائي  (PU)پيمانكار موظف است شيرها را در صورت عدم وجود پوشش كارخانه اي -١-٢

تميز و مطابق دستورالعمل مندرج در قسمت عايقكاري پوشش نمايد. آنچه در اثر حمل و نقل سطح پوشش شير آسيب ديده و 

  يا كثيف شده باشد بايد مجدداً ودر هنگام نصب پوشش آن ابتدا تميز وسپس مطابق دستورالعمل هاي مربوطه مرمت گردد.

ار موظف است تمام سعي خود را بكار برد كه در نتيجه روش خاص نصب شيرها يا اتصاالتي كه بكار مي گيرد ، پيمانك-١-٣

صدمه اي به آنها وارد نشود. اين روش بايد قبالً به تائيد نماينده كارفرما برسد با اين حال اين تائيد از تعهدات پيمانكار نخواهد 

 كاست.

ب توسط افراد متخصص آزمايش و بازرسي گرديده و پس از حصول اطمينان از سالم بودن كليه شير ها بايد قبل از نص-١-٤

 آن و تميز بودن داخل آن اقدام به نصب در خط لوله گردد.

داخل كليه شيرهاي مورد استفاده در پروژه بايد قبل از نصب به وسيله هواي فشرده تميز شود. پيمانكار مسئول هر نشتي -١-٥

 كاري غلط و يا غيركافي شيرها مي باشد.به دليل تميز 

 نصب كليه متعلقات و تجهيزات شيرها نظير فرمان دهنده و كنترل كننده و اتصال به خط لوله بعهده پيمانكار است.-١-٦

در هنگام نصب شير ها بايد امكانات الزم چنان فراهم گردد كه تنشي به شير و جوشهاي دوطرف آن وارد نگردد و در زير -١-٧

  ليه شيرها جهت جلوگيري از اتصال به زمين از عايق مناسب استفاده گردد .ك

) بنا به تشخيص طراح ، پيمانكار موظف است LBVدر صورت لزوم نصب و راه اندازي شيرهاي قطع خودكار جريان گاز (-١-٨

  ) اقدام نمايد. 2Nبمنظور تست و راه اندازي عملگر شير ها  ، جهت تامين گاز نيتروژن ( 

  

  نصب اتصاالت عايقي  -٢

 اتصاالت عايقي براساس نقشه هاي پيمان و در نقاط نشان داده شده در آن نصب خواهند شد.-٢-١

جهت حصول اطمينان از سالم بودن آنها بايد قبل از نصب با حضور نماينده كارفرما بازديدچشمي شده و بعالوه از نظر -٢-٢

ر بايد مقاومت بين دو سر اتصال قبل از جوشكاري اندازه گيري شده  و گواهي عايق الكتريكي آزمايش شود براي اين منظو

 سالمت آن به تائيد مسئول كنترل كيفيت پيمانكار ، دستگاه نظارت ، نماينده كارفرما برسد.

  اتصاالت عايقي در حين نصب نبايد تحت تنش واقع گردد .-٢-٣

آن به وسيله گونيهاي مرطوب خنك نگهداشته شده تا از آسيب درحين جوشكاري اتصاالت عايقي بايد قسمت عايق -٢-٤

  رسيدن به عايق آن دراثر حرارت ناشي از جوشكاري جلوگيري گردد .

چنانچه اين نوع اتصاالت كه به طور نيمه مد فون و مدفون نصب شوند بايد پس از نصب و آزمايش مجدد عايق الكتريكي -٢-٥

  گردد .
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  ساختن حوضچه شيرها  -٣      

  پيمانكار موظف است كه براي كليه شير ها حوضچه مناسب مطابق با نقشه هاي اجرايي بسازد . 

شاربيش از    شيرهاي خطوط تغذيه در محدوده ف شدن محل دقيق  شخص  سير  ٣٥٠تا  ٢٥٠براي م پوند بر اينچ مربع و تغيير م

  بشرح زير عالمت گذاري مي گردد. خطوط لوله در خارج شهر ها يا در حريم اتوبانها

كه بر  No.11-SM/6021و  No.10-SM/6021براي نشــان دادن محل دقيق شــير ها و نقاط آزمايش  طبق نقشــه شــماره 

  روي ديوار يا پايه سيماني نصب مي شود، بايد استفاده شود .

ــد اوال مورد ديد عموم قرار گيرد و زياد -١-٣  TESTاز محل نصــب شــير يا نقاط آزمايش (محل نصــب آن بايد در جاهايي باش

POINT .دور نباشد . در هر صورت مورد قبول و تائيد ناظر مقيم باشد (  

صي يا در انتهاي حريم اتوبانها لوله -٣-٢ صا شهر (كه در حريم اخت سير خطوط لوله در خارج ازحريم  شدن م شخص  جهت م

  نصب گردد. No.9-SM/6021ق مشخصات نقشه ماركر طب-گذاري شده )در هر كيلومتر يك عدد تابلو الين 

جهت مشــخص شــدن مســير خطوط لوله در داخل حريم شــهر (كه در حريم اختصــاصــي يا در انتهاي حريم اتوبانها لوله -٣-٣

  نصب گردد. No.9-SM/6021ماركر طبق مشخصات نقشه -متر  يك عدد تابلو الين  ٥٠٠گذاري شده )در هر  

و در نقاطي كه سه راهي و يا يك انشعاب از خط اصلي گرفته شده باشد و در دو طرف تقاطع  همچنين در محل زانويي ها-٣-٤

  استفاده گردد. SM-6026و  No.9-SM/6021با جاده و اتوبانها ، رودخانه ، آبروها ، خطوط انتقال و يا راه آهن ، از نقشه هاي 

  

نصب فلنج هاي مهاركننده  -٤  

فلنج مهاركننده بايد براساس استاندارد مربوطه و نقشه هاي اجرائي پيمان نصب گردند و درحين نصب نبايد تحت تنش  -٤-١

  واقع گردد.

قبل از نصب ، كاالي مذكور و قسمتي از لوله هاي متصل به آن كه بايد در بتن قرار گيرد توسط نوار مخصوص پالستيكي  -٤-٢

نوار پيچيده شده و سپس توسط يك اليه نوار سخت پوشش مي گردد. بديهي است كه اينگونه  و پرايمر مربوطه بصورت دو اليه

فلنج ها را به انضمام قسمتي از لوله هاي متصل به آن كه بايد طبق مشخصات مربوطه در بتن قرار گيرد پس از جوشكاري و 

  ند . قبل از عايقكاري و بتن ريزي بايستي تحت آزمايش هيدرواستاتيكي قرار گير

 

نصب تاسيسات فرستنده و گيرنده توپك -٥  

اگر در طراحي گيرنده و فرستنده توپك لحاظ شده باشد بايستي مطابق نقشه هاي اجرائي داده شده كه در كارخانه  -٥-١

سازنده آزمايش گرديده است پس از آزمايش هيدروستاتيك ايستگاه ، نصب گردد . سپس كليه تجهيزات ولوله كشي ها ايستگاه 

  ، ابتدا تميز شده و بخشهايي كه در روي زمين قرار مي گيرند با  طبق مشخصات مشروحه در فصل عايقكاري و حفاظت زنگ
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رنگ اپوكسي سفيد رنگ آميزي شود و بخشهايي از آن كه در زيرزمين قرار مي گيرند مطابق با مفاد مندرج در پيمان عايقكاري 

  گردند.

يرنظر نماينده كارفرما قبل از تست ، متعلقات ( شيرآالت و اتصاالت) مربوطه به اين تاسيسات بايد برطبق نقشه و ز -٢-٥

 نصب گردد .

ــود تا منجر به تحت تنش قرار  -٥-٣ ــله مهار كافي در نظر گرفته ش ــود كه براي كليه لوله هاي متص ــب دقت ش در محل نص

  گرفتن و جابجايي فرستنده و گيرنده توپك و همچنين لوله هاي متصل به آن نشود.
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  هفتمفصل 

  عايقكاري و حفاظت كاتدي
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  كليات -١

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

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

و شيرآالتي كه بدون پوشش خريداري گرديده است) كه بايد در سايت و يا كارگاه انجام ها يا بعضي قطعات خاص (اتصاالت 

پذيرد.پوشش مخصوص سرجوش ها از نظر مشخصات كيفي بايد با مشخصات پوشش اصلي لوله ها مطابقت و هم خواني داشته 

پوشش لوله ها ، فرد بايد با توجه به  و امكان اعمال صحيح و رضايت بخش تحت شرايط سايت را داشته باشد.در هنگام كار با 

مجهز به تجهيزات حفاظت فردي مناسب براي جلوگيري از تماس پوستي با پوشش باشد  (MSDS)برگه اطالعات ايمني ماده 

ها در معرض حرارت قرار گيرند.استانداردهاي ذكر شده در مورد پوشش ها، استانداردهاي بويژه در هنگامي كه اين پوشش 

  سايت شركت ملي گاز ايران هستند و در هر حال، آخرين تجديد نظر هر يك از استانداردها مالك عمل مي باشد. موجود در

  

  پوشش اصلي لوله ها -٢

طراحي و انتخاب سيستم پوششي مناسب جهت عايقكاري لوله ها ، بايد با توجه به شرايط محيطي اجراي پروژه ، قطر ، طول 

راساس الزامات، مزايا و محدوديتهاي كاربردي هر سيستم پوششي و مطابق با استاندارد مهندسي لوله ، دماي بهره برداري و ب

 IGSو آخرين ويرايش استانداردهاي  IGS-R-TP-024راهنماي انتخاب پوشش خارجي براي خطوط لوله گاز به شماره 

انتخاب، خريد و اجراي عايقكاري لوله ها مرتبط انجام پذيرد.سيستم هاي پوششي مصوب استاندارد شركت ملي گاز ايران جهت 

 شامل سيستم هاي پوششي مشروحه زير مي باشد:

  IGS-C-TP-010سيستم پوششي پلي اتيلن سه اليه طبق استانداردها -١-٢

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

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

در مواردي كه اجراي پوشش اصلي لوله ها بر عهده پيمانكار مي باشد ، پيمانكار بايد قبل از شروع توليد پوشش ، روش توليد 

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

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

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

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

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

شده) باشد ، لوله ها بايد سفيد شويي و به محل اجراي پروژه حمل گردد.بارگيري، قيري ( قير پايه نفتي و قير پايه نفتي اصالح 

انجام گردد. هر گونه آسيب وارده به  IGS-C-PL-001(0)جابجايي و انبارش لوله هاي پوشش شده بايد بر طبق دستورالعمل 

ا مواد تعميراتي مناسب و طبق مشخصات و پوشش اصلي لوله ها در نتيجه حمل و نقل و جابجائي بايد سريعاً توسط پيمانكار ب

كليه روشهاي مورد تأييد سازنده مواد پوششي و پس از اخذ تأييديه، با اطالع و با مجوز نماينده كارفرما، مورد تعمير قرار گيرد.

با سرعت حداكثر  (Holiday Detector)  منفذياب  دستگاه با   صد در صد  لوله ها قبل از لوله گذاري در كانال بايد

mm/sec مورد آزمايش منفذيابي قرار گيرند. ٣٠٠  
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انجام گيرد و در صورت وجود هر گونه منفذ، پوشش بايد سريعًا مورد  ١بايد طبق موارد مندرج در جدول  يابينفذزمايش مآ

  تعمير قرار گيرد.

  : روش و الزامات آزمايش منفذيابي پوشش اصلي لوله ها١جدول

  حداكثر ولتاژ اعمالي  ميزان ولتاژ اعمالي  روش آزمايش  نوع پوشش  رديف

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

٢  FBE دواليه  NACE RP0490 kV/mm ٥  kV ٢٠  

 EN 10300  قير پايه نفتي اصالح شده  ٣
(Annex R)  

kV/mm ٥  kV ٢٠  

 EN 10300  قير پايه نفتي  ٤
(Annex R)  

kV/mm ٤  kV ٢٥  

  

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

جوشكاري بر روي پوشش، پيمانكار بايد بر روي سطح باالئي لوله ها در دو طرف سرجوش ، پارچه نسوز ضخيم رطوبت دار به 

  عرض حداقل نيم متر قرار دهد.

  

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

  در سايت

  كليات -١-٣

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

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

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

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

  مي باشد:اتصاالت شامل سيستم هاي پوششي مشروحه ذيل 

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

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

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

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

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

IGS-M-TP-014-8. 
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) طبق %٥٠(با روي هم پيچي  3PLYسيستم پوششي نوار نوع سه اليه خود ممزوج شامل پرايمر و نوار نوع  -٥-١-١-٣

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

  .IGS-M-TP-025استاندارد 

) طبق %٥٠چي سيستم پوششي نوار دستي دو اليه با چسب قير پايه نفتي شامل پرايمر به اضافه نوار (با روي هم پي -٦-١-١-٣

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

IGS-M-TP-025.  

) طبق %٥٠سيستم پوششي نوار سرد دستي دو اليه با چسب بوتيل رابر شامل پرايمر و نوار (با روي هم پيچي  -٧-١-١-٣

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

   IGS-M-TP-025استاندارد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) طبق %٥٠يچي (با روي هم پ 3PLYسيستم پوششي نوار نوع سه اليه خود ممزوج شامل پرايمر و نوار نوع  -١-٤-١-٣

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

  IGS-M-TP-025استاندارد 

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

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

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

به همراه طرح كنترل كيفيت  مصوب مربوطه) IGSمشخصات فني كامل سيستم پوششي مورد نظر را (پس از تطابق با استاندارد 

  به نماينده كارفرما ارائه و پس از اخذ تأييديه كتبي كارفرما نسبت به سفارش و خريد كاال اقدام نمايد. (QCP)كاال 

  اقالم پوششي بايد در محل كارخانه سازنده مورد بازرسي قرار گرفته و پس از صدور گواهينامه بازرسي بر طبق  -٦-١-٣
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  رسي كه مورد تأييد كارفرما قرار گرفته باشد و تأييد مطابقت كاال با مشخصات مندرج در آخرين ويرايش استاندارد دستورالعمل باز

IGS .مصوب از طرف مؤسسه بازرسي تعيين شده ، ترخيص گردد  

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

خريداري و گزارش بازرسي تأييد شده را قبل از شروع عمليات عايقكاري به نماينده كارفرما ارائه و پس از اخذ تأييديه كارفرما 

  مجاز به ترخيص، حمل و كاربرد آنها خواهد بود.

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

مواد پوششي  Batchكشور سازنده مواد (گواهي ساخت مبدأ) و ارائه گواهي نامه آزمايش هاي كنترل كيفي حين توليد براي هر 

  مصوب مربوطه مجاز مي باشد. IGSدر مطابقت با استاندارد 

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

  تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مجاز نمي باشد.

صيه هاي شركت ملي گاز ايران و تو (HSE)حمل ، جابجايي و انبار نمودن مواد پوششي بايد طبق مقررات ايمني  -١٠-١-٣

  سازنده انجام پذيرد.

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

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

  يشگيري از آسيب احتمالي، ظروف و جعبه هاي حاوي مواد پوششي بايد با دقت حمل گردد.به منظور پ -١٢-١-٣

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

و برف و در محل تميز و خشك  مواد پوششي بايد در محل هاي سرپوشيده و دور از تابش آفتاب و بارش باران -١٤-١-٣

درجه سانتي گراد يا دامنه تعريف شده توسط سازنده  ٣٥تا  ١٠نگهداري شود و درجه حرارت محل نگهداري بايد در محدوده 

  باشد.

پس از اتمام عمليات جوشكاري و تأييد راديوگرافي هر قطعه از خط لوله ، پيمانكار بايد عاجًال نسبت به پوشش  -١٥-١-٣

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

پرسنل عايقكاري سرجوش لوله ها و تعميرات پوشش بايد آموزش ديده، مجرب و داراي گواهي نامه تأييديه صالحيت  -١٦-١-٣

پيمانكار اجراي  عايقكاري سرجوش و تعمير پوشش از شركت سازنده مواد پوششي و يا مؤسسه معتبر مورد تأييد كارفرما باشند.

پوشش مسئول برنامه ريزي و اجراي موضوع فوق الذكر با هماهنگي سازنده مواد پوششي مي باشد.در مورد پوشش هاي حساس 

دواليه ، اپوكسي مايع دو جزئي، پلي يورتان و غالف هاي انقباضي حرارتي، حضور كارشناس شركت سازنده مواد  FBEاز جمله 

آن جهت آموزش پرسنل و صدور گواهي نامه الزامي است. همچنين در صورت بروز اشكال در اين پوششي و يا نماينده رسمي 

  پوشش ها، حضور نماينده سازنده مواد پوششي براي مشاوره و رفع اشكال ضروري خواهد بود.

  آماده سازي سطح  -٢-٣

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

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

  وجود بايد گزارش و با نظر كارفرما اصالح گردد. سطوح بايد خشك ، تميز و  كنترل قرار گيرد. نواقص فوق االشاره در صورت
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عاري از هرگونه آلودگي نظير روغن، گريس ، مواد هيدروكربوري و يا آلودگي نمكي و ديگر موادي كه داراي اثر سوء بر آماده 

ربوري و غيره بايد با استفاده از حالل سازي سطح و يا چسبندگي پوشش به سطح مي گردد باشد. روغن، گريس ، مواد هيدروك

تميز كننده مناسب و مورد تأييد كا رفرما از سطح فلز زدوده شود. استفاده از حالل هايي كه پسماند بر روي سطح لوله باقي مي 

  گذارند مجاز نمي باشد.

ابي گردد. معيار مورد تأييد ارزي ISO 8502-3بايد بر طبق استاندارد  (Dust)ميزان آلودگي سطح به گرد و خاك  -٢-٢-٣

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

  Class 1دو اليه:  FBEسيستم پوششي 

  Class 2سيستم پوششي اپوكسي مايع دو جزئي: 

  Class 2سيستم پوششي پلي يورتان: 

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

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

  ASTM D 4285سطح بايد عاري از روغن، رطوبت زياد و يا هر گونه آلودگي بوده و بايد با مشخصات مندرج در استاندارد

شد. استفاده از مواد بازيابي شده ، مجاز نمي باشد مگر در صورتي كه از دستگاه بازيابي اتوماتيك استفاده شود. مطابقت داشته با

مي باشند، بايد مجهز به دستگاه جداكننده  (Abrasive)دستگاههاي پاشش كه مجهز به تجهيزاتي جهت بازيابي مواد ساينده 

باشند.در هنگام تميزكاري سطح سرجوش لوله ها، سطحي از پوشش اصلي گردو غبار، محصوالت خوردگي و ديگر آلودگي ها 

لوله ها در دو طرف سرجوش كه در معرض پاشش ذرات قرار مي گيرد، بايد به منظور پيشگيري از آسيبهاي ناشي از ضربه و 

فظت قرار گيرد.لبه هاي غيره با استفاده از برزنت و يا ورق فلزي مناسب با عرض حداكثر نيم متر از پاشش ذرات مورد محا

درجه  ٥/٣٧± ٥/٢با زاويه  (Fine Files)پوشش اصلي لوله ها (درصورت عدم آماده سازي كارخانه اي) بايد توسط سوهان نرم 

يا  (Sweep Blasting)سانتي متر از لبه هاي دو طرف پوشش اصلي لوله ها بايد با روش  ٥پخ زده شود. سطحي به عرض 

ه منظور حصول چسبندگي خوب پوشش سرجوش به پوشش اصلي به طور يكنواخت زبر دستي توسط برس سيمي ب

(Roughened)  گردد.مواد ساينده مصرفي جهت آماده سازي سطح بايد عالوه بر مناسب بودن جهت حصول درجه تميزي و

ط نامساعد آب و هوا ، باراني ، به تأييد نماينده كارفرما برسد. آماده سازي سطح در شراي HSEزبري مورد نظر ، از نظر موازين 

مه ، رطوبت باال ، گرد و خاك ، طوفان شن و محدوديت ديد مجاز نمي باشد. مواد ساينده قبل از مصرف بايد مورد بازرسي قرار 

گرفته و ضمن استحكام الزم فاقد هر گونه آلودگي به چربي، نمك و رطوبت باشد.در حين عمليات تميز كاري ، درجه حرارت 

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

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

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

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

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

  ساعت ٢  %٨٥تا  %٧٠بين

  ساعت ٤  %٧٠كمتر از 
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درصورت تأخير بيش از زمانهاي فوق، تميز كاري سطح بايد مجدداً انجام پذيرد. چنانچه براي خشك كردن شبنم و رطوبت 

  سطح لوله نياز به پيشگرمي باشد، دستگاه هيتر مورد استفاده نه تنها نبايد موجب آلودگي سطح لوله گردد ، بلكه قبالً كاربرد آن 

درجه سانتيگراد  ٧٠تا  ٤٥تأييد قرار گرفته باشد. دماي پيشگرمي به منظور رطوبت زدايي بين  بايد توسط نماينده كارفرما مورد

  بوده و در تمامي مدت پيشگرمي ، درجه حرارت سطح لوله بايد با دماسنج ديجيتالي كنترل شود.

رد تأييد براي برخي پوشش انجام پذيرد. معيار مو ISO 8501-1تميزي سطح بايد طبق الزامات مندرج در استاندارد  -٤-٢-٣

  هاي سرجوش لوله ها به شرح زير مي باشد:

  SA 3دو اليه:  FBEسيستم پوششي

  ½SA 2سيستم پوششي اپوكسي مايع دو جزئي: 

  ½SA 2سيستم پوششي پلي يورتان: 

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

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

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

  St 3تميزكاري جهت تعمير انواع پوشش در سايت: 

را در   ISO 8501-1پيمانكار بايد تصاوير اصل مربوط به تميزي سطح لوله براساس آخرين ويرايش استاندارد  يادآوري :

  سايت در دسترس داشته باشد.

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

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

  باشد. ) ISO 8503-5ميكرون (براساس آخرين ويرايش استاندارد ٥٠±٢٥

 NACE RP 0287طبق استاندارد  Testexبا استفاده از دستگاه  TapeReplicaزبري سطح لوله بايد با روش موسوم به 

اندازه گيري گردد.  ISO8503-1طبق آخرين ويرايش استاندارد  ISO Surface Profile Comparatorيا با استفاده از

  دستگاههاي فوق الذكر بايد كاليبره بوده و گواهي نامه كاليبراسيون معتبر آنها در سايت موجود باشد.

چنانچه زبري سطح كمتر يا بيشتر از حد مشخص شده فوق باشد، مواد تميز كاري بايد مورد بررسي قرار گرفته و در صورت 

يت و ديگر مواد خارجي روي سطح سرجوش و پوشش اصلي مجاور آن بايد با استفاده لزوم تعويض گردد. گرد و خاك ، شن ، گر

  از دستگاه دمنده برداشته شود.

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

               (يا معادل آنها طبق استانداردهاي SCM 400و يا  Elcometer 130بايد با دستگاه  (Soluble Salts)محلول 

ISO 8502-6  ياISO 8502-9 مورد آزمايش قرار گيرد. در محيط هاي نمكي و محل هائي كه آثار نمك بر روي لوله (

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

ميكروگرم بر سانتي متر مربع مي باشد.آزمايش فوق بايد پس از عمليات تميزكاري سطح انجام  ٢پوشش هاي فوق حداكثر 

پذيرفته و در صورت مشاهده آلودگي سطح، مواد ساينده مورد استفاده در تميزكاري بايد مورد بازديد و بازرسي قرار گرفته و در 

  صورت آلودگي تعويض گردد.

  



)0(001-DN-C-IGS        ١٣٩٨آبان   

٦٠ 

  اعمال پوشش -٣-٣

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

  زير الزامي مي باشد.

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

  شبنم هواي محيط باشد.

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

  شده توسط سازنده مواد پوششي تجاوز ننمايد.

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

گردد، مگر در محيط سرپوشيده و داراي تهويه به طوري كه محدوده سطح مربوطه در تمامي دوره اعمال پوشش و عمل آمدن 

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

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

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

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

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

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

د و حرارت حد مورد نياز باعث ذوب نشدن چسب غالفي انقباضي حرارتي و چسبندگي ضعيف پوشش به سطح لوله مي گرد

  بيش از حد باعث سوختگي، بروز ترك و آسيب ديدگي اليه پلي اتيلن غالفي مي شود.

، كاربرد  FBEاينچ و باالتر) و همچنين   ٢٤در خصوص اعمال پوشش هاي غالفي انقباضي حرارتي(براي لوله هاي -٧-٣-٣

يل اعمال حرارت يكسان و همزمان به تمامي سطح، عالوه بر فراهم نمودن اطمينان باالتر، به دل  Induction Heatingدستگاه

  موجب چسبندگي و كيفيت باالتر پوشش اعمالي گرديده ، بنابراين كاربرد آن الزامي است.

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

  پوشش دهد.

ه عمليات اعمال پوشش سرجوش بايد براي هر سرجوش توسط پيمانكار تكميل و به نماينده كارفرما فرم گزارش روزان -٩-٣-٣

  ارائه گردد.
  

  بازرسي و كنترل كيفيت پوشش -٤-٣

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

) بوده و اقالم مذكور بايد داراي Pull-offو  Peel testزبري سنج و دستگاه مربوط به آزمايش چسبندگي (سنج ، نيروسنج ، 

  گواهي نامه معتبر كاليبراسيون باشند.

   بازرسي ظاهري پوشش -١-٤-٣

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

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

  آزمايش هاي كنترل كيفي پوشش -٢-٤-٣

  اندازه گيري ضخامت پوشش -١-٢-٤-٣

  انجام پذيرد. ٣آزمايش ضخامت پوشش اعمال شده بايد طبق موارد مندرج در جدول 
  

  : مقدار ضخامت مجاز براي انواع پوشش ٣جدول 

  الزامات  روش آزمايش  سيستم پوششي  رديف

١  
با  Hot Melt غالفي انقباضي حرارتي نوع 

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

٢  
با حداكثر Hot Meltغالفي انقباضي حرارتي نوع 

  ٦٠ C°درجه حرارت كاربردي 
ASTM D 1000 2.9 mm  

٣  
غالفي انقباضي حرارتي نوع ماستيكي با حداكثر 

  ٥٠ C°درجه حرارت كاربردي 
ASTM D 1000  2.5 mm  

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

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

٦  
نوار دستي دو اليه با چسب قير پايه نفتي باضافه  

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

٧  
رابر باضافه نوار  سرد دستي دو اليه با چسب بوتيل 

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

٨  FBE دواليه  

By approved 
magnetic or 

electro-magnetic 
thickness gauge  

800 ± 100 µm  

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

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

 ISO 21809-3  پلي يورتان  ١٠
(Annex A)  

1500 µm: If the operating 
temperature is more than 60 °C 

and for field joints and pipe 
sizes with O.D. 30" and 

larger1000 µm: For smaller 
sizes and lower temperatures  

 ASTM D 1000 نوار پتروالتوم  ١١

Average 1.1 mm (permissible 
deviation from average: 0.2 
mm) 
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  آزمايش منفذيابي -٢-٢-٤-٣

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

انجام پذيرد و در صورت وجود منفذ، پوشش بايدطبق دستورالعمل سازنده مواد پوششي مورد تعمير قرار  ٤مندرج در جدول 

  گيرد.
  

  : مقدار ولتاژ مجاز براي انواع پوشش در آزمايش منفذيابي٤جدول

  الزامات  روش آزمايش  نوع سيستم پوششي  رديف

١  
با حداكثر درجه Hot Meltغالفي انقباضي حرارتي نوع 

  ٨٠ C°حرارت كاربردي 
ISO 21809-3 
(Annex B)  

5 kV/mm + 5 kV 
(Max. 25 kV)  

٢  
با حداكثر درجه Hot Meltغالفي انقباضي حرارتي نوع 

  ٦٠ C°حرارت كاربردي 
ISO 21809-3 
(Annex B)  

5 kV/mm + 5 kV 
(Max. 25 kV)  

٣  
غالفي انقباضي حرارتي نوع ماستيكي با حداكثر درجه حرارت 

  ٥٠ C°كاربردي 
ISO 21809-3 
(Annex B)  

5 kV/mm + 5 kV 
(Max. 25 kV)  

 EN 10300  نوار دستي با چسب قير پايه نفتي اصالح شده  ٤
(Annex R)  

5 kV/mm 
(Max. 20 kV)  

 ISO 21809-3  نوار سه اليه خود ممزوج باضافه نوار رويي  ٥
(Annex B)  

5 kV/mm + 5 kV 
(Max. 15 kV)  

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

5 kV/mm + 5 kV 
(Max. 15 kV)  

 ISO 21809-3 نوار سرد دستي دو اليه با چسب بوتيل رابر باضافه نوار رويي  ٧
(Annex B)  

5 kV/mm + 5 kV 
(Max. 15 kV)  

٨  FBE دواليه  NACE RP0490  5 kV/mm  

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

6 kV/mm 
(Max. 25 kV)  

 ISO 21809-3  پلي يورتان  ١٠
(Annex B)  

5 kV/mm 
(Max. 25 kV)  

 ISO 21809-3 نوار پتروالتوم  ١١
(Annex B)  

5 kV/mm + 5 kV 
(Max. 15 kV)  

  

هاي نواري، در صورتي كه سيستم پوششي شامل پرايمر ، نوار زيري و نوار روئي باشد، آزمايش منفذيابي در خصوص پوشش  :١٦تبصره 

  بايد پس از اعمال نوار زيري و قبل از اعمال نوار رويي انجام پذيرد.

  

  آزمايش چسبندگي -٣-٢-٤-٣

  انجام پذيرد. ٦و  ٥آزمايش چسبندگي پوشش بايد طبق موارد مندرج در جداول 
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  )Peel test: مقدار چسبندگي مجاز براي انواع پوشش (روش ٥جدول

  الزامات  روش آزمايش  نوع سيستم پوششي  رديف

١  
با Hot Meltغالفي انقباضي حرارتي نوع 

  ٨٠ C°حداكثر درجه حرارت كاربردي 
EN 12068 
(Annex C)  

4 N/mm 

٢  
با Hot Meltغالفي انقباضي حرارتي نوع 

  ٦٠ C°حداكثر درجه حرارت كاربردي 
EN 12068 
(Annex C)  

4 N/mm  

٣  
غالفي انقباضي حرارتي نوع ماستيكي با حداكثر 

  ٥٠ C°درجه حرارت كاربردي 
EN 12068 
(Annex C)  

1.5 N/mm  

 EN 10300  نوار دستي با چسب قير پايه نفتي اصالح شده  ٤
(Annex S)  

7 N/mm  

  باضافه نوار رويينوار سه اليه خود ممزوج   ٥

EN 12068 
(Annex C) 
EN 12068 
(Annex C) 

ASTM D 1000  

1.2 N/mm (to primed steel) 
2.4 N/mm (tape to tape) 

0.5 N/mm width (Adhesion 
to backing and inner layer 

tape)  

٦  
نوار دستي دو اليه با چسب قير پايه نفتي 

 باضافه نوار رويي
ASTM D 1000 

3.0 N/mm (to primed steel) 
2.5 N/mm (to self at 

overlaps)0.5 N/mm width 
(Adhesion to backing and 

inner layer tape)  

٧  
نوار سرد دستي دو اليه با چسب بوتيل رابر 

 باضافه نوار رويي
ASTM D 1000 

3 N/mm (to primed steel) 
1 N/mm (to self at overlaps) 
0.5 N/mm width (Adhesion 
to backing and inner layer 

tape)  

 IPS-M-TP-317 نوار پتروالتوم  ٨
(Appendix E)  

0.5 N/mm width (Min. 
Tacky Adhesion Strength)  
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  )Pull-off: مقدار چسبندگي مجاز براي انواع پوشش (روش ٦جدول

  الزامات  روش آزمايش  نوع سيستم پوششي  رديف

١  FBE دواليه  IGS-M-TP-026 
(Appendix D)  

MP 10 

  BS EN ISO 4624  10 MP  اپوكسي مايع دو جزئي  ٢

  MP ١٠  BS EN ISO 4624  پلي يورتان  ٣

  

براي  (I/S)آزمايش الكتريكي پوشش بر مبناي تزريق ولتاژ ثابت در محل تزريق و اندازه گيري تراكم جريان -٥

  صورت پذيرد. O-TP-002  IGS–مطابق با استاندارد خطوط لوله مدفون فوالدي نو ،
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 فصل هشتم

    اتصال نهايي و راه اندازي                                                              
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 )  Hot Tapاتصال گرم (  -١

  اتصال يك خط به خط گازدار موجود مورد نياز باشد و امكان قطع گاز وجود نداشته باشد اين كار تحت در جائيكه

  نظر نماينده كارفرما و بهره بردار انجام خواهد شد.

  بعد از فراهم شدن كليه لوله ها ، شيرها ، فلنجها و ديگر تجهيزات الزم جهت انجام اتصال گرم ، پيمانكار مسئول

 پس از تكميل آن خواهد بود. (HOT-TAP)عايقكاري محل اتصال گرم 

 داري ، خاكريزي پيمانكار بايد برابر مفاد اسناد پيمان به تعداد كافي پرسنل ، جرثقيل و دستگاههاي الزم براي خاكبر

و ساير لوازم كه براي عمليات مورد نياز است فراهم نموده و كمكهاي الزم به گروه اتصال گرم را بنمايد . انجام 

جوشكاري بر روي لوله هاي گاز دار در صورت صدور مجوز نماينده كارفرما به عهده پيمانكار خواهد بود. درهر صورت 

 ري و غيره بايد از طرف پيمانكار در دسترس قرار گيرد.هرگونه كمك الزم براي عمليات جوشكا

در صورتيكه عمليات جوشكاري توسط پيمانكار انجام شود ، جوشكار مربوطه بايد گواهي صالحيت جوشكاري روي  :١٧تبصره 

  لوله گازدار را از شركت ملي گاز ايران داشته باشد.

  پيمانكار، پيمانكار موظف به ارائه مدارك تست در صورت تامين هر بخش از كاالهاي انشعاب گرم از سوي

 هيدرواستاتيك كارخانه اي ( سه راهي انشعاب و شير مربوطه ) مي باشد .

  آزمايش شيرهاي مورد استفاده براي انجام عمليات انشعاب گرم جهت اطمينان از عدم وجود نشتي در تعهد پيمانكار

 مي باشد .

 

ر اتصال نهايي به لوله گازدا -٢  

 انكار موظف است تا در زمان لوله گذاري پيش بيني و دقت الزم را بعمل آورد تا اتصاالت نهايي به خط لوله گازدار پيم

 بدون هيچ اشكالي انجام پذير بوده و در زمان جوشكاري، لوله گاز دار تحت هيچگونه تنشي قرار نگيرد.

 پيمانكار است و موظف است كه به تعداد كافي نفرات  تامين كليه تجهيزات عمليات اتصال نهايي به لوله گازدار بعهده

 و تجهيزات الزم را آماده كار داشته باشد.

  پيمانكار موظف است پس از صدور پروانه كار از طرف بهره بردار ، عمليات جوشكاري و اتصال به خط را آغاز نموده و

 تبعيت نمايند. HSEاز كليه دستورات و راهنمائي هاي نماينده 

 رجوشها ي عمليات اتصال نهايي به لوله گاز دار با مديريت  بهره بردار اجرا ميگردد بدين منظور الزم است كليه س

روز قبل از اجراي عمليات به منظور بررسي امكان سنجي و ايمني در  ١٠طرح اتصال نهايي به لوله گاز دار حد اقل 

  اختيار بهره بردار قرار گيرد.
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هوا راه اندازي و تخليه -٣  

  شركت ملي گاز به به منظور انجام تخليه هوا و تزريق گاز پيمانكار موظف است براساس آخرين ويرايش دستورالعمل استاندارد 

ريق گاز و تزو انشعابات در طول خط ، روش تخليه  (ASBUILT)مطابق با نقشه كار انجام شده  IGS-C-PL-013-1(0)شماره 

ارائه نمايد. روش تزريق تصويب شده نماينده كارفرما با فاصله حداقل يك هفته به بهره بردار منعكس و هوا را به نماينده كارفرما 

  و مطابق با آن تخليه ، تزريق گاز و راه اندازي خط لوله توسط بهره بردار انجام مي پذيرد.
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  بخش دوم -٦

     ، اجرا و راه اندازي خطوط تغذيه  فنيالزامات 

  پوند بر اينچ مربع ٢٥٠فشار با 
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 يادآوري:

پوند بر اينچ مربع  ٣٥٠تا ٢٥٠الزامات اجرايي و راه اندازي اين خطوط مشابه خطوط تغذيه در محدوده فشار بيش از  

باشد ، در بخش مي باشد و در مواردي كه تفاوت در مشخصات فني ، اجرا و راه اندازي بين اين خطوط وجود داشته 

  دو به آنها اشاره خواهد شد.
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  فصل اول

  اجراي مسير خط لوله
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  تعيين مسير خط لوله و پياده نمودن آن

  پيمانكار بايستي زير نظر كارفرما يا نماينده او با توجه به دستور العمل هايGIS  و اطالعات ماخوذ از سازمان هاي آب ، برق

، تلفن و غيره مسير مناسبي جهت حفر كانال لوله گذاري انتخاب نمايد . سپس با تائيد مهندس يا نماينده او اين مسير روي 

 د.معابر مسير لوله گذاري كه در اختيار پيمانكار قرار گرفته است ، ترسيم گرد ٢٠٠/١يك نسخه ترانسپارنت نقشه هاي 

  قبل از شروع حفاري الزم است ابتدا تعدادي چاله آزمايش در مسير انتخاب شده حفر گردد تا در صورتيكه مناسبترين مسير

تشخيص داده شود اجازه حفاري كانال از طرف مهندس يا نماينده او صادر گردد. در غير اينصورت در قسمتهايي كه الزم است 

س از تصويب نهائي نقشه اجرائي توسط مهندس يا نماينده او پيمانكار بايستي دو نسخه مسير محل حفر كانل تغيير مي يابد. پ

 اوزاليد از  آن را براي گروههاي نظارت تهيه نمايد.

  استفاده گردد. ١٠٠٠/١پوند بر اينچ مربع ) ممكن است از نقشه هاي  ٢٥٠در خطوط كمر بندي ( خطوط تغذيه با فشار 

  تحويل پيمانكار خواهد شد. ١٠٠٠/١نقشه اوزاليد از نقشه هاي اجرائي به مقياس در اينصورت فقط دو سري 
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 فصل دوم

  حفاري كانال
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  پوند بر اينچ مربع در خارج از محدوده شهر ٢٥٠حفر كانال (ترانشه) جهت خطوط تغذيه با فشار  -الف 

پوند براينچ مربع كامال مشابه بند الف  خطوط  ٢٥٠خطوط تغذيه با فشار  كليه ضوابط مربوط به حفاري كانال براي

  پوند براينچ مربع مي باشد . ٣٥٠تا  ٢٥٠تغذيه در محدوده فشار بيش از 

  پوند بر اينچ مربع در معابر شهري ٢٥٠حفر كانال (ترانشه) جهت خطوط تغذيه  -ب 

 د حفر كانال در داخل محدوده شهري مطابق نقشه استاندارSM-6021/No.4  متر  ٢صورت مي گيرد. حداقل عمق كانال

  سانتيمتر بعالوه قطر لوله خواهد بود.  ٤٠بعالوه قطر لوله وعرض آن برابر 

   در نقاطي كه مي بايستي عمليات جوشكاري و عايقكاري و عبور لوله با غالف فوالدي در داخل كانال انجام شود ابعاد كانال

  ار يا عايقكار بتوانند در داخل آن براحتي كار كنند.بايد آنقدر باشد تا جوشك

  در محلهايي كه لوله گاز بايد از موانع زيرزميني (بجز كابل برق و خطوط لوله اي كه داراي مواد قابل اشتعال مي باشد) از

زير مانع فاصله داشته  سانتي متر تا ٤٠قبيل حوضچه هاي مخابراتي ، لوله هاي آب و غيره عبور نمايد ، بايستي روي لوله گاز 

سانتيمتر مي باشد.در موارد برخورد با  ٣٥باشد. در صورت محدوديت اين فاصله با نظر مهندس يا نماينده او قابل تغيير تا 

كابل برق و خطوط لوله محتوي مواد قابل اشتعال مطابق مقررات حريم مصوبه هيئت مديره و نظر مهندس عمل خواهد شد. 

 خواهد بود.  SM-6021اجرايي در كليه موارد ، مالك نقشه استاندارد جهت انجام عمليات 

  پيمانكار مسئول رعايت كليه موارد ايمني در حين عمليات حفاري براي عابرين و ساكنين محل و همچنين كاركنان خود

هنده ، پايه هاي مجهز به بوده كه در نتيجه ملزم به استفاده از اين نوع وسائل از قبيل تابلو هاي اخطار كننده و آگاهي د

طناب كشي و استفاده از چراغهاي چشمك زن گردان (در خيابان) و يا نوار شبرنگ در شب مي باشد. (طبق نقشه شماره 

6021/No.14- 6021/No.13, SM-SM ( 

 نگهداري  شود. مدت زمان الزم براي باز بودن كانال بنابر مقتضيات مكاني و زماني با نظر مهندس يا نماينده او تعيين مي

پيمانكار مي  هريزي روي آن به عهد تا زمان استقرار لوله و خاكو اطراف آن كانال حفاري شده و حفظ شرايط ايمني 

نامه پروژه( كلوز كانال روباز  بايد با مقادير مندرج در بيمهريزي لوله گذاري و خاكفاصله مابين حفاري كانال و لولهباشد. 

 ) تطابق داشته باشد.

  پيمانكار موظف به ايجاد پوشش ، تخته كشي، حائل و پايه براي كانالهاي نامطلوب كه داراي ريزش است از شروع حفاري تا

  خاك ريزي آنها مي باشد.

 .در معابري كه دو طرف آن لوله گذاري مي شود حفاري همزمان در دو طرف آن مجاز نمي باشد  

  ارگانهاي ذيربط عمليات عبور لوله مطابق با نقشه هاي استاندارد انجام خواهد در عبور از تقاطع ها پس از اخذ مجوز از

  پذيرفت.

  در مواردي كه نقشه استاندارد موجود نباشد مانند عبور از جاده با استفاده از بورينگ يا همچنين عبور از رودخانه بدون

ستندات الزم به كارفرماارايه نمايد تا پس از تاييد اجراي كانال باز ، پيمانكار موظف است پيشنهادات فني خود را بهمراه م

  آن اقدامات اجرايي الزم صورت پذيرد.
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 فصل سوم

  جوشكاري و بازرسي 
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پوند براينچ مربع كامال مشابه خطوط تغذيه  ٢٥٠كليه ضوابط مربوط به جوشكاري و بازرسي جوش براي خطوط تغذيه با فشار 

  بخش آزمايشات غير مخرب) مي باشد. ٩-٢پوند براينچ مربع( بغير از بند  ٣٥٠تا  ٢٥٠بيش از در محدوده فشار 
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 فصل چهارم

  لوله گذاري و خاكريزي
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مشابه  پوند بر اينچ مربع ٢٥٠محدوده شهري خطوط تغذيه و خاكريزي درخارج از لوله گذاري  -الف

 پوند براينچ مربع مي باشد . ٣٥٠ تا ٢٥٠محدوده فشار بيش از در غذيه خطوط ت

سرندي دربعد از لوله گذاري  اقدامات-ب شهري خطوط تغذيه و قبل از پر كردن با خاك   ٢٥٠محدوده 

  پوند بر اينچ مربع

  

  قبل از پر كردن كانال مي بايستي عمليات زير انجام شده باشد:

  تفسير فيلم و تائيد جوشها -١

  تكميل عايق سربند ها -٢

  آزمايش عايق لوله ها بوسيله منفذ ياب و ترميم محلهاي معيوب -٣

و همچنين   عالمت  GISبرداشت اطالعات از كار اجرا شده جهت تهيه نقشه ازبيلت مطابق با آخرين دستور العمل هاي  -٤  

  گذاري محل شير هاي نصب شده بر روي ديوار مجاور و يا پايه ها .

سانتي متر با  ٢٠سانتي متر و روي لوله به ضخامت ١٠از انجام مراحل فوق با تائيد ناظر ابتدا بايستي زير لوله به ضخامت  پس-

  خاك نرم ( سرندي) كه قبال تهيه شده است پرشده و تسطيح شود.

 سانتيمتر روي خاك نرم تسطيح شده پهن گردد .٤٠سپس نوار زرد اخطاربه عرض-

 ي حاصل از گود برداري قابل سرند كردن نباشد ميتوان از ماسه خاكي يا خاك مناسب استفاده نمود.در صورتيكه خاكها-

خاكهاي حاصل از گود برداري بايستي در سه اليه تا سطح زمين در كانال ريخته شده و هر اليه پس از تسطيح و آب پاشي با -

 وبيده شود .كمپكتور تا حد تراكم الزم ضمن تاييد مهندس يا نماينده او ك

 حداكثر قطر دانه بندي ذرات خاك برگشتي به كانال نبايستي از ده سانتي متر تجاوز نمايد مشروط بر آنكه نوك تيز نباشند.-

از خاكهاي حفاري شده در اليه هاي آهكي جهت پر كردن كانال نبايستي استفاده شود در اين مورد بايستي از خاك ديگري كه -

 نماينده او مي باشد استفاده نمود .مورد تائيد مهندس يا 

بازسازي كليه قسمتهاي مسير لوله گذاري اعم از بتون و موزائيك يا چمن ، آسفالت ، جوي ، كانال تاسيسات زيرزميني و غيره  -

تهاي پس از پر كردن كانال انجام پذيرد. در صــورتيكه در شــرايط پيمان اجراي عمليات آســفالت به عهده پيمانكار نباشــد ، قســم

پوند بر اينچ مربع كه  ٢٥٠آسفالتي مسير به حالت اوليه بازسازي نخواهد شد. در مورد حلقه هاي كمربندي خطوط تغذيه با فشار 

جاده دســـترســـي جهت آن در نظر گرفته و يا در حاشـــيه حريم اتوبانها واقع مي شـــود. بايســـتي پركردن كانال طبق نقشـــه 

6021/No.6-SM .صورت گيرد 

  

  



)0(001-DN-C-IGS        ١٣٩٨آبان   

٧٨ 

  

ــازي پيمانك- ــبت به بازس ــروع نس ــهرها در كمترين زمان ممكن ش ــت پس از پر كردن كانال در محدوده داخل ش ار موظف اس

شهرداري و يا ادارات راه  صات  شخ ستورالعمل و م ساس د سازي برا شغال كرده اقدام نمايد، اين باز زمينهائي كه براي حفاري ا

  داري خواهد بود . 

ست پس از پر كردن ك- ستحدثاتي را كه در پيمانكار موظف ا صارها ، ديوارها و جويها و به طور كلي كليه م انال كليه راهها ، ح

ــير  ــده اند را عيناً به حالت اول برگرداند و مس ــدمه ديده اند و يا جهت انجام عمليات جابجا ش ــده يا ص اثر حفاري ها خراب ش

سنگي نسبت  هايي كه با احداث ترانشه مسيرآبروهاي طبيعي را باز كند. و در محل  آبرو از بين رفته با احداث ديوار بتني و يا 

  به هدايت مسير آبرو اقدام نمايد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



)0(001-DN-C-IGS        ١٣٩٨آبان   

٧٩ 

  

  

  

  پنجم فصل

  عبور از موانع و تقاطع ها
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پوند براينچ مربع كامال مشابه خطوط تغذيه  ٢٥٠كليه ضوابط مربوط به  عبور از موانع وتقاطع ها براي خطوط تغذيه با فشار 

.پوند براينچ مربع مي باشد  ٣٥٠تا ٢٥٠در محدوده فشار بيش از   
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  فصل ششم

  نصب شيرآالت واتصاالت
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پوند براينچ مربع كامال مشابه خطوط تغذيه  ٢٥٠مربوط به  نصب شيرآالت و اتصاالت براي خطوط تغذيه با فشار  كليه ضوابط

  ) مي باشد. ٥و  ٤و همچنين بندهاي  ٨-١پوند براينچ مربع ( بغير از بند   ٣٥٠تا  ٢٥٠در محدوده فشار بيش از 
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  فصل هفتم

  عايقكاري و حفاظت كاتدي
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پوند براينچ مربع كامال مشابه خطوط  ٢٥٠كليه ضوابط مربوط به  عايق كاري وحفاظت كاتدي براي خطوط تغذيه با فشار 

  پوند براينچ مربع مي باشد . ٣٥٠تا  ٢٥٠تغذيه در محدوده فشار بيش از 
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  هشتم فصل

  اتصال نهايي و راه اندازي
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پوند براينچ مربع كامال مشابه خطوط تغذيه  ٢٥٠كليه ضوابط مربوط به  اتصال نهايي و راه اندازي براي خطوط تغذيه با فشار 

  پوند براينچ مربع مي باشد . ٣٥٠تا ٢٥٠در محدوده فشار بيش از 
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  ١پيوست 

  غير عاملايمني ، محيط زيست و پدافند  بهداشت ،
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پيمانكاران به شــماره   HSEپيمانكاران موظفند كليه عمليات مرتبط با اين فصــل را  براســاس آخرين ويرايش دســتورالعمل 
HSE-IN-102 .رعايت نمايند 
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  ٢پيوست 

  تغذيه خطوطآزمايش مقاومت و نشتي 
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آزمايش مقاومت و نشتي خطوط تغذيه و شبكه  براساس آخرين ويرايش دستورالعملكليه جزئيات آزمايشات مقاومت و نشتي  
 انجام مي پذيرد. IGS-I-DN-001به شماره توزيع 
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  ٣پيوست 

  GISدستور العمل     
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سيم  ست تدوين در تهيه و تر ستورالعمل در د ساس د ستم اطالعات مكاني  و بر ا سي ستقرار  نقشه هاي بيلت و ازبيلت بر پايه ا
  مديريت گازرساني انجام مي گردد.
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علمك ها را می توان پر خطر ترین تاسییي   مودود در سییطز هاز هات اسییتایی یامي  اتیر ییییتی هات زیر زمي ی یا را زمي ی از 

 علمك ها بوده ا اتیریت حوادث مودود یيز در مورد علمك ها رخ مي ه . 

بایسیتی متااات با حوادث بیی هه هات  حوادث رخ داده در علمك ها ا یوع رفتار  در این حوادث ا حتی یوع تعميرات ایجام هرفته

اصییلی بابیی . در بیی هه هات اصییلی زمایی ته حاد ه ات در یزطه ات از بیی هه رخ مي ه  فز   تعميرات همان یزطه حاد ه دی ه  

تافی می بابی  . حا  نیهه در مورد تاووا  علمك هر هویه حاد ه از ب يل پارهی لوله توسی  دستهاه هات حاارت  ممهن است 

رین اتصیییا  مای   پريیتی یا زایو یا تاپلر هردد  لعا علااه بر تعمير مپل پارهی بایسیییتی تد ا بییی ن تاووا   از   یزدیك باعث 

اتصیالات دیهر رات تاووا  یيز بررسیی تا از ع م د ایل لوله از اتصا  ايمي ان حاصل هردد. ردر صورت لزام رات تاووا  باز 

 احتمالی دیهرت ايمي ان حاصل هردد(  ب ه ا از ع م د ایل یا هر هویه ییتی

با توده به مطالب ذتر ب ه به این یتيجه می رسيم ته هر هویه اتااق در تاووا  علمك ت ها مپ اد به مپل اتااق اعم از پارهی 

دبيق از  ییا نسیيب دی هی لوله تاووا  ی وده ا بایسیتی اتصالات مجاار مپل حاد ه یيز بازرسی هردد لازمه این تار ادود ازبيلت

تاپلر ا ... بایسیییتی با  –زایویی  –تاووا  علمك با تمام دزئيات مودود می بابییی . تمامی اتصیییالات به تار رفته اعم از تی ا  

 موبعيت دبيق رات یزیه ایزامتریك علمك میوص هردی .

در موادهه با حوادث علمك دابییتن ازبيلتی دبيق از نن علمك می بابیی . ازبيلت  ها لعا می توان هات یهی از اصیلی ترین فاتتور

 علمك بایستی دارت میوصات ذیل باب  تا بتوای  به بهترین یپو ممهن مورد استااده اتيپ ام اد برار هيرد.

ی به نن دست همان بیماره حك بی ه بر رات رایزر علمك باب  تا در موابح حوادث بتوان براحت بیماره ازبيلت علمك -1

 یافت. م یریت ا نربيو علمك ها از يریق همين بماره صورت می پعیرد

2- UTM  علمك ، مپل پريیتی ا سه راهی ها با دی پی اس دافرتایسه بردابت ا در رات ازبيلت بي  هردد.  دبيق 

 بي  ب ه بر رات ازبيلت علمك تامل بوده ا م هم ی اب  ندرس -3

مك دبيق عل ندرسار یزیییه ایزامتریك  مودود بابیی  این تراتی علااه بر تعيين تامل علمك یيز در ت  یزیییه تراتی -4

 ب هه هات اصلی هاز بوده ا  می توای  فاصله تاووا  تا موایح مجاار را یيز ییان ده . 222/1همای   ازبيلت هات 

 مهم ترین بول ازبيلت می باب  تاووا  یزیه ایزامتریك -5

 GISم دهت تغعیه در سيستايلاعات توصيای  -6

 ميزان عایق مصرفی ا ... –خاك بردارت  –از  ب يل حجم  تمپرسور زیی ايلاعات ادرایی علمك  -7

خاك  –متاساایه فرمت فعلی ازبيلت ها  به هویه ات ت ظيم هردی ه  است ته ايلاعات ادرایی علمك  اعم از حجم  تمپرسور زیی 

ايلاعات ت ها تا زمان تسیویه حسا  پيمایهار  حا  نیهه این دابیته ميزان عایق مصیرفی ا ... بر رات نن یمود بيییترت –بردارت 

معت ر بوده ا بع  از نن تاربرد چ  ایی یوواه  دابیت ا ايلاعات مربو  به ازبيلت  تم ری  تر بی ه ا حتی بع ا رات این فرم ها 
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ندرس مودود بر رات نن  هاها ردی ه ا به نن ابییاره ات  یییی ه اسییت. ا ت ها به ترسییيم یزیییه ایزامتریك م هم ا یاخوایا اتتاا ه

 بز رت م هم ا یابص است ته حتی تیويص علمك مربو  به ازبيلت غير ممهن می باب .

با توده به مطالب ذتر بی ه لازم است فرم ازبيلت علمك بصورت تك بر   پیت ا را  ت ظيم ا در یك ير  نن ايلاعات ادرایی 

 ا در ير  دیهر نن ازبيلت علمك چاپ هردد. 

   بسته به سلایق ا یظرات استایها بوده ا به خود نیها ااهعار می  صیاپه مربو  به ايلاعات ادراییيراحی فرمت ا بیهل

 هردد  ا هر استان می توای  در این مورد فرمت خاص خود را دابته باب .

  یستی در سطز برتت ملی ایران هاز یهسان بوده ا از فرمتی با  ازبيلت علمكصاپه مربو  به ايلاعات فرمت ا بیهل

ه در نن ستی یزی ابت در تليه بیرتت هات هاز استایی استااده هردد. این صاپه بصورت  فایل اتوت  بوده  ا ترسيم د

 مجاز یمی باب . 

 ب ل از ای هه به بررسی فرمت ازبيلت علمك ها بپردازیم مااهيم ذیل را تعریف می یمایيم.

برات تعریف یوع علمك لازم اسیت یوع پريیتی ته ایییعا  هيرت از نن ایجام بی ه است را تعریف یمایيم . پريیتی ها را به دا یوع 

 ذیل تزسيم ب  ت می یمایيم.

 SingleRiserپريیتی تك علمهه یا لعا به نن  ه  ميهیاز یك علمك را تامين این یوع پريیتی ت هیا  : SingleRiserريیتی یوع پ

مودود در بییهل ته هر ت ام ت ها هاز یك علمك را   -   P.T4-  P.T3  -  P.T1 -  P.T2 هاته می بییود همای   پريیتی هات

 تامين می ت   . 

علمهییه یییا  چ یی پريیتی لییعا بییه نن  ه یی ميیییك علمییك را تییامين  بيل از  هییازاین یوع پريیتی  :  MultiRiserپريیتی یوع 

MultiRiser   هاته می بییود . همای   پريیتیP.T5      مودود در بییهل ته هاز علمك هاتR5 – R6 – R7 –R8   را تامين

م یعب ب ه ا سایر علمك ها از تاووا  این     P.T5تی مسیتزيما از  خ  اصیلی ا توس  پريی R6ميه  . در این بیهل علمك 

 علمك ا از يریق سه راهی م یعب هردی ه ای .

 برات علمك ها متصور بود. چي ل با توده به تعریف یوع پريیتی می توان دا یوع 

م ییییعب بییی ه ای  این علمك ها تاملا  SingleRiserیع ی علمك هایی ته از پريیتی   :  Singleیوع  با چي ل علمیك هات

مستزل بوده ا تامين هاز نیها به هيچ علمك دیهرت مرت   ا اابسته ی وده ا در صورت براز هر هویه حاد ه ت ها لازم است  ازبيلت 

 مودود در بهل R1-R2-R3-R4همين علمك بررسی هردد. مای   علمك هات 

م یییعب بیی ه ای  . این علمك ها مسییتزل   MultiRiserیی ته از پريیتی  یع ی علمك ها :  multiیوع  با چي ل  علمك هات

م یعب ب ه ای  مرت   ا اابسته می باب . مسلما   MultiRiserی وده ا تامين هاز نیها به علمك هات دیهر ته از همان پريیتی  

يز بررسیی هردد.  لعا بایسیتی ليست در صیورت براز هر هویه حاد ه برات یهی از این علمك ها بایسیتی علمك هات اابسیته نن ی

 دار چي ل یوعمودود در بیییهل  R8در ازبيلت نن بي  هردد. بالارض میا  علمك  multiعلمیك هات اابسیییته هر علمك یوع 
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multi   بوده ا علمك هات اابسته ننR5 – R6 – R7  می باب   لعا در صورت براز هر هویه حاد ه در علمكR8  بایستی ازبيلت

 هات سه علمك اابسته نن یيز استوراج ا مورد بررسی برار هيری .

لعا در بهل ( R9: علمك هات دا بلو بع وان یك علمك مپسیو  ب ه ا بماره نیها یهسان خواه  بود.   رهمای   علمك  1یهته 

از  مسییلما یهیت هر ت ام از بلوها ادت ا  هردد هر دا علمك  بای  در یك ازبيلت ترسییيم هردی   ا از ترسییيم ازبيلت د اهایه برا

 خصوصيات توصيای مهم در ازبيلت علمك ها دا بلو یا تك بلو بودن نیهاست .

عمليیات هات ایجام یافته بر رات علمك باعث تغيير در ازبيلت نن می هردد . یوع عمليات هر ازبيلت همراه با بیییماره :  2یهتیه 

 ليست عمليات ها ع ارت است از  رات ازبيلت میوص هردد  حتما بایستیعمليات ایجام یافته 

 برچي ن یابص علمك  -5  علمك تامل برچي ن  -4تعميرات  علمك     -3علمك   دابجایی  -2یصب علمك  -1

 بماره بالاترت خواه  خورد .  سایر عمليات ها ا برات  1مسلما برات یصب علمك بماره عمليات  

ارت رات پريیتی ا تور تردن  با یصب تپ بر رات پريیتی ب ان نیهه یيازت به دمح نارت تاووا  برچي ن تامل علمك یع ی حا

 باب . در ای پالت دیهر یيازت به ترسيم ازبيلت د ی  یمی باب . 

یوع عمليات برچي ن یابص  علمك  خواه  بود در این حالت بسییمتی از  چ ایچه به هر دليل دسییترسییی به پريیتی ممهن ی ابیی  

ووا  بصیییورت هیازدار در زیر زمين بیابی خواه  مای  لعا ترسیییيم ازبيلت د ی  برات تاووا  هازدار بابيمای ه در زیر زمين  تا

 ضرارت می باب .

یمی توای  ت  دی نت اس علمك را تغيير ده  ا حتی در صورت برچي ه ب ن یك  برچي ن هر هویه عمليات از ب يل دابجایی یا 

به علمك  صبابيمای ه ا این بماره بابل اختصا GISعلمك  بیماره  نن بصیورت مپاو   ا با مییوصه برچي ه ب ه در سيستم 

دبت بود بماره د ی  بر رات نن دیهر بایستی  مپلیدر  علمك برچي ه ب ه  اسیتااده از رایزر صیورتدیهرت یوواه  بود ا در 

 حك هردد.

دبت بییود هميیییه ازبيلت نخرین عمليات ملاك عمل خواه  بود الی در هر حا  حاب ازبيلت عمليات هات ب لی در نربییيو دز 

 ضراریات می باب .
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 فرمت ازبيلت علمك

ازبيلت علمك بایسیییتی از ايلاعات ادرایی نن م اك هردد. این ازبيلت چاپی بوده ا هيچ هویه  همیایطور تیه ب لیا یيز ذتر هردی  

 .می باب  Autocad Map3D  ترسيم دستی ی ای  بر رات نن ایجام هيرد. یرم افزار ایتوابی دهت ترسيم ازبيلت علمك 

 ازبيلت علمك میتمل بر سه  بول ذیل می باب .

 علمك   یزیه ایزامتریك   -1

 تراتی موبعيت علمك  -2

   ايلاعات توصيای علمك -3

 نقشه ايزومتريك علمك

اتوت  ترسیيم هردی ه ا ترسیيم دستی بابل ب و  یوواه  بود.  این  Isometric Snapبول ایزامتریك  با بهره هيرت از هزی ه 

  ، اتصیییالات رات تاووا  ا  بول از ازبيلت علمك بایسییتی به ای ازه ات دبيق ا با ايلاعات تامل ترسیییيم هردد ته تل تاووا

 همچ ين مپل پريیتی  با متر تیی از رایزر علمك بصورت دبيق میوص هردد.  این بول دارات میوصات ذیل می باب .

   یوبته می بود.  یزیه ب ان مزياس بوده ا ابعاد بي  ب ه بر رات نن در  ااح   سایتی متر 

   علمك  ا رایزر علمك بر رات تراتی موبعيت ترسيم می بوی  دهت ا از نیجایی ته پلان خ  هازدار اصیلی ، تاووا

 سمت ترسيم ایزامتریك با توده به این پلان به راحتی بابل تعيين خواه  بود.

  ، بر رات یزیه ایزامتریك تليه اتصالات  اعم از زایو ، سه راهیTF. ا ... تاملا میوص هردی 

  علمك هات چي ل در موردMulti  تاووا  علمك دیهر ا از يریق سه راهی م یعب ب ه است بایستی ته علمهی از

 در مپل سه راهی  بماره علمك مرت   با علمك حاضر بي  هردد.

  ميلی مترت به تار رفته در تاووا  ها می بابی  ته اتیر ییتی ها  25یهی از یزا  ضیعف علمك هات پلی اتيلن تاپلر

ميلی مترت به تار رفته در تاووا   یا حتی در رایزر علمك با موبعيت  25در این یزطه رخ می ده   لعا هر هویه تاپلر 

 دبيق بایستی رات یزیه ایزامتریك میوص هردد. 

 ارتااع بیییير ب ل از رهلاتور تا سیییطز زمين رGL حتما رات این یزییییه بي  هردد  ال ته این ع د برات تل علمك ها )

رددر تاربرد این ع د میوص ب ن تغييرات بر ا تف  ا در یتيجه سایتی متر ادرا ه 162بایسیتی ع دت  ابت ا ح ادا 

 تغيير عمق علمك می باب  (

  موابرات ا ... بایستی در یزیه ایزامتریك ترسيم هردد. -هر هویه تاسي  مودود دیهر اعم از لوله ن  ، تابل برق 
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  بماره خ  در یزیه ایزامتریك ترسيم خ  هازدار اصیلی ته ایییعا  هيرت از نن ایجام پعیرفته است بایستی همراه با

 هردد.

   بماره علمك راختصاصی از ير  ااحGIS .بایستی در ت ار سيم ل بير ب ل از رهلاتور بي  هردد ) 

 .عمق پريیتی در ااح  سایتی متر بایستی در ت ار نن بي  هردد 

  موتصاتUTM  دبيق پريیتی ربردابت ب ه باGPS )بي  هردد.بایستی در ت ار نن   دافرتایسه 

 كروكي علمك

بول تراتی موبعيت علمك یهی دیهر از بسمت هات مهم در ازبيلت علمك می باب . متاساایه در ازبيلت هات سابق ت ها بول 

ایزامتریك ترسیيم ا بع یا  ندرس علمك یيز نیز ر م هم ا یابص یوبیته می ب  ته تیويص این ته این ازبيلت متعلق به ت ام 

ییهل ا بع ا غير ممهن می یمود. لعا برات حل این میهل لازم است تراتی تاملی از موبعيت علمك در علمك اسیت را تارت م

ت ار یزیه ایزامتریك نن ترسيم هردد تا با یهاه به تراتی براحتی بتوان علمك مربو  به این ازبيلت را پي ا ترد . ال ته غير از این 

ن مورد اسییتااده برار می هيرد. تاربرد دیهر تراتی اسییتااده از نن بع وان تراتی ، ندرس ا بییماره علمك یيز برات بیی اسییایی ن

ازبيلت بوصیوص در مورد علمك هایی اسیت ته تاووا  تا داخل توچه ادامه  پي ا ترده اسیت ا هازرسیایی به میترتين داخل 

ين مواردت موبعيت مودود در بیییهل( در چ  R4-R5-R6-R7-R8توچیه از يریق علمیك ایجام پعیرفته اسیییت ر علمك هات  

 تاووا  یس ت به عوارض مجاار بایستی رات یزیه میوص هردد.

 این تراتی بایستی دارات میوصات ذیل باب .

   . این تراتی ب ان مزياس بوده ا ااح  ای ازه هيرت بر رات نن متر می باب 

  خ  سير ر در صورت  –ت  پستی  –املاك مجاار مپل یصب علمك همراه با میوصات ب اسایی نیها از ب يل یام مالك

 بماره پلاك بهردارت در این تراتی ترسيم هردد. –امهان( 

 . علمك هات مجاار همراه با بماره ب اسایی بان در این تراتی ترسيم هردی 

 . توچه ها ا خيابان هات مجاار در این تراتی ترسيم هردی 

 .پلان خطو  هازدارت ته علمك از نن م یعب ب ه ترسيم هردد 

  موتصاتUTM  دبيق رایزر ربردابت ب ه باGPS )بایستی در ت ار نن بي  هردد.  دافرتایسه 

   پلان تاووا  علمك ترسیيم هردد  این پلان بع وان راه مایی برات مییوص بی ن سیمت ا دهت ترسيم ایزامتریك

 خواه  بود 
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  در موردMultiRiser  م یعب ب ه است بایستی مپل سه ها ته علمهی از تاووا  علمك دیهر ا از يریق سیه راهی

دافرتایسه دهت بردابت موبعيت نن استااده هردد. ا در رات تراتی  Gpsراهی دبيزا مییوصا ا در صورت امهان از 

 موبعيت دبيق این سه راهی یس ت به عوارض ا ساختمایهات مجاار میوص هردد

 GISاطلاعات توصيفي 

ذخيره  GISبرهيری ه ايلاعاتی هسیت   ته بع وان خصیوصيات علمك در سيستم ايلاعات توصیيای بع وان دز  لای اك ازبيلت در

برتت هات هاز استایی همووایی ا مطابزت دارد. ا فيل هات نن دبيزا از رات این   GISخواه   ب . این ايلاعات با م   ماهومی 

 ايلاعات مورد یياز به برح ذیل می باب .  م   بردابته ب ه است.

فیلدنام  ردیف فیلدتعریف/ توضیح    

1.  

 علمك GISت  

در اختيار ااح  مجرت برار خواه  هرفت . این بماره بایستی بر  GISاین بماره توس  ااح  

رب ل از براع  ه ازبيلت علمك یيز لپا  خواه  ب .رات ب یه علمك حك هردد. ا بع وان بمار

پرايه بماره هات رزرات در اختيار پيمایهار مجرت برار دمی هيرد در ه هام تپویل ازبيلت به 

 استااده از این بماره ها به ع وان ت  دی نت اس علمك بررسی خواه  هردی .( GISااح  

 بماره خطی ته علمك از نن م یعب ب ه است بماره خ    .2

3.  
 ب اسه خ  لوله

 Pipeمربو  به بطعه  GISاین فيل  پل ارت ايی ب هه هاز با علمك می باب  در این فيل  ت  

 هایی ته علمك ار نیها م یعب هردی ه اارد خواه  ب . 

4.  
 یوع عمليات 

 برچي ن تامل علمك  -4تعميرات علمك  -3 دابجایی علمك  -2یصب علمك  -1

 برچي ن یابص علمك-5

 دارات بماره هات بالاتر خواه  بود. سایر عمليات ها ا  1بماره دارات  یصب علمك  بماره عمليات  .5

 علمك در دا تيپ  تك بلو   یا  دابلو  خواه  بود تيپ علمك  .6

 داخل بات  -(4پلی اتيلن توتار  –( 3پلی اتيلن راتار  –( 2فولادت  –( 1 یوع علمك   .7

 خواه  بود Multiیا  Singleي ق تعریف چي ل علمك از یوع  چي ل علمك   .8

علمك هات   .9

 مرت  
 بودن بایستی ليست علمك هات مرت   در این بسمت بي  هردد Multiدر صورت 

 زمان یصب علمك با بي  سا  ا ماه ا راز تاریخ یصب  .12

11.  

 ت  یاحيه

تزسيم ب  ت سطپی ته به یوعی ميتوای  تزسيم ب  ت عملياتی یيز در یظر هرفته بود ته 

ا ت  سا   1ت  زان ا ت  سا  زان  –ت  م طزه  –ت  بهرستان  –ترتي ی از ت  استان 

 می باب  .  2زان

 in 2 )– 1 in  3 )– 2 in   4 )– 25 mm   5 )– 32 mm 3/4   –( 1 سایز علمك  .12

 بماره برارداد پرايه ادرات علمك  بماره پيمان  .13
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 فايل الگوي ازبيلت علمك

میتمل  رمتفاتوت  این ازبيلت  نماده ا به پيوست همين دستورالعمل می باب . ي ق توضيپات این  فایل با توده به تعاریف ا توصياات بالا 

ترسيم ازبيلت صرفا در این فرمت مجاز بوده ا استااده از هر فرمت دیهرت تراتی ا فيل هات توصيای می باب .  –بر سیه بول ایزامتریك 

چاپ ا مورد تایي  دستهاه یظارت  A4غير بابل ب و  خواه  بود. ازبيلت ترسيم ب ه در داخل این الهو بایستی بصورت ریهی ا بر رات تاغع  

فایل اسیهن ب ه  ازبيلت تایي  ب ه دهت بررسی ا ذخيره در نربيو در پ  از تایي  دسیتهاه یظارت  فایل اتوت   ازبيلت همراه با  برار هيرد

 برار خواه  هرفت. GISاختيار ااح  

پ  از بررسیی هات مي ایی ا یرم افزارت ا در صورت صپت ازبيلت یس ت به افزادن این ازبيلت به سيستم بایهایی ازبيلت علمك  GISااح  

 ها اب ام خواه  یمود.

در حابییيه سییمت چپ  GISبول تراتی در پایين صییاپه ا د ا  توصییيای  –امتریك  در بسییمت بالات صییاپه در این فرمت بول ایز

 ه جای ه ب ه است. 
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 دستورالعمل بايگاني مدارك علمك

 اس اد دریافتی هر علمك  برات بهره بردار مپترم به برح ذیل می باب .

 ازبيلت پری ت ب ه ریهی ي ق فرمت استای ارد -1

 ادرایی ي ق فرمت استای اردايلاعات  -2

 ریهی پری ت ا در نربيو اس اد هر یاحيه یهه ارت خواه   ب .ا بصورت  A4یك بر  دا رات  اس اد فوق در

  ذیل را تپویل ا در سرار بایهایی می ت  .اس اد  یيز  GISااح  

 فایل اتوت  با فرمت استای ارد ا مورد تایي . -1

   dpi 322 ) ح ابل دبت بود  –ازبيلت تایي  ب ه ر اسهن ب ه با تيايت بالا  PDFفایل  -2

اخل د  به بایستی پيمایهار از تپویلی ازبيلت هيری  می برار بالاتر یا 2 بیماره هات عمليات تپت ته هایی علمك مورد در مسیلما

 اما در مورد علمك هات د ی ال صب این فایل ها .هردد اضافه( ب لی هات عمليات ازبيلتر سیرار در مودود Pdf ا اتوت  فایلهات

 اضافه خواه  هردی . GISبه نربيو اس اد  د ی  بوده ا

 دسته زیر تزسيم می بوی . دابه  GISنربيو در سيستم  م ارك مربو  به علمك 

می  همين دستورالعمل رفایل الهوت اتوت  ازبيلت علمك به پيوست هات مربو  به عملياتهات موتلفازبيلت بامل  فایل اتوت   -1

 باب .(

رتليه ازبيلت ها  به ترتيب در داخل یك ا ايلاعات ادرایی نیها  هات تایي  ب ه مربو  به عملياتهات موتلف ازبيلت Pdfفایل  -2

 فایل برار خواه  دابت( 1برار هرفته ا  مسلما نخرین ازبيلت در صاپه  Pdfفایل 

 GISمسییلما یام این فایلها همان ت  تمامی علمك ها در یك پوبییه در داخل سییرار یهه ارت خواه  بیی   Pdfفایلهات اتوت  ا 

به دز تع اد مع ادت از علمك ها ته علااه بر  ا یك فایل اتوت  خواه  بود .  Pdfهر علمك دارات یك فایل علمیك خواه  بود.  

در داخل   یك ازبيلتت ها دابجایی ا ... هسییت   بزيه علمك ها دارات   –عمليات یصییب دارات عمليات هات دیهر از ب يل تعمير 

 خود  خواه   بود. Pdfفایل اتوت  ا 

 به دا بهل ذیل می باب .  GISبایهایی اس اد ا فایلهات علمك ها در داخل سرار  

  بایهایی در داخل بایههات  ايلاعاتی از ب يلSQL Server – Postgres ... ا 

  بایهایی فایل ها بصیورت مسیتزيم در پوبیه ات در داخل سرارGIS  ا اعما  دسترسيها اPrivilage  از يریق ای  از

 سرار

  بود بالارض میا  در صییورت اسییتااده از راش اا  یياز به ایجاد یرم افزارت در ا راش دارت معایب ا مزایایی خواهمسییلما هر د

از امهایات ای  از سرار این امر با  از راش دام ا بهره دستن   نیهه در صیورت استاادهدهت م یریت این اسی اد خواه  بود حا  

 .تمی دبت یظر بيیتر بابل ایجام خواه  بود

 تا زمان ایجاد یرم افزارت م اسب در دهت م یریت اس اد علمك ها راش دام پيی هاد می هردد.

 را ییان مي ه  GISا ايلاعات توصيای در سيستم  فلوچارت صاپه بع  راا  تلی تپویل تا بایهایی ازبيلت ها
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 تایي  ب ه نن تپویل هرفته ب  Pdfفایل اتوت  ازبيلت علمك ا فایل 

 ا نماده بایهایی هردی صپت ازبيلت با استااده از چك ليست پيوستی بررسی 

یصب یوع عمليات : 

 علمك

 برچي ن -دابجایی  –تعمير یوع عمليات : 

به ا تاووا  نن ايلاعات علمك 

Geodatabase   اضافه هردی 

ازبيلت ي ق  Pdfفایل اتوت  ا 

 اضافه هردی  GISدستورالعمل به نربيو 

ا تاووا  علمك علمك مربو  به ايلاعات 

 تغيير یافت  Geodatabaseدر  

ازبيلت هات دریافتی  ي ق دستورالعمل به فایلهات 

 اضافه هردی  GISمودود نربيو   Pdfاتوت  ا 
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 چك لیست بررسی ازبیلت علمك

   کد جی آی اس علمك : 

 برح ردیف

  نن تپویل هرفته ب . فایل اتوت ا  تایي  ب هازبيلت    .1

  فرمت استای ارد می باب  ي ق  ا فایل اتوت  نن  ازبيلتفرمت   .2

  به پيمایهار استت هات رزرا تپویلی ت  دی نت اس علمك م ط ق بر   .3

 GIS) ت  دی نت اس علمك تهرارت یمی باب  ربررسی در سيستم   .4

دابجایی ا چي ل بررسی ا یوع ا بماره عمليات ازبيلت -ازبيلت هات ب لی علمك در مورد عمليات هات تعمير   .5

  د ی  صپت س جی هردی . 

  هردی صپت س جی  GISسيستم  ا ایط اق با خ   GIS ب اسه -بماره خ    .6

خ  اصلی  222/1صپت س جی تزری ی ازبيلت علمك ا يو  تاووا   ایجام هردی  ربا مرادعه به یزیه ازبيلت   .7

 ته علمك از نن م یعب هردی ه است براحتی می توان درستی یا یادرستی تاووا  را از رات ازبيلت ح س زد(
 

 Multi) بررسی هردی  ربرات علمك هات  ليست علمك هات مرت   ا صپت ارت ايات نیها در رات ازبيلت  .8

  صپت س جی هردی  GISايلاعات علمك هات مجاار مودود در ازبيلت با  سيستم   .9
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 دستورالعمل لينك مشتركين به علمك ها

پارسل ها ایجام می پعیرد به این يریق ته میترك به پارسل ا پارسل به حا  حاضیر لي ك مییترتين به ب هه هاز از يریق در 

یزییه پارسل ب  ت تاملا دبيق در اختيار  بایسیتی  ای هه ن نعلمك لي ك می هردد . این راش دارات یك ایراد اسیاسیی اسیت ا 

ایجاد ارت ا   اپرس ل  ،رسایی نن یيز یياز به امهایات زیه ات ته تولي  االيه نن بسيار سوت ا هزی ه بر بوده ا براز یدابته بابيم 

 دارد.   ت اس اد  اتارت با سایر ارهایها از ب يل بهردارت 

اب  لعا یمی باین زمي ه  رد هزی ه تردلزامی به ا تهيه ا براز یهه دابیتن یزیه پارسل ب  ت دز ااایف برتت هاز ی وده اصیولا 

  . اتصا  مستزيم میترك به علمك می باب   ،بهترین راش  .بایستی رابی دیهر برات اتصا  میترك به ب هه هاز پي ا ترد

یهی از   وان عبعلمك  GISت  فيل ت با یام  بایسیییتی  (اتصیییا  مسیییتزيم مییییترك به علمكر ادرایی یمودن این راش برات 

 پيی هاد ميهردد  یل ذ این تار دا راشرات بدر بایك  ايلاعاتی میترتين اضافه هردد. خصوصيات میترك 

در این راش د الی در بایك ايلاعاتی میترتين ایجاد ا ايلاعات علمك ها در این  د ا  ا :  رتوضیيپات در بهل( راش اا 

علمك هر میترك تع يه  GISاارد می هردد. در د ا  ايلاعات مییترتين یيز فيل ت دهت اارد یمودن ت   GISاز يریق ااح  

 علمك مربويه اش را خواه  دابت . از يریق ت تور خوایها  ااياه لي ك هر میترك به  نا امور میترتيب ه 

 ام یریت این ايلاعات ب اعلمك ها در سيستم میترتين یهه ارت ب ه توصيای صیورت اسیتااده از این راش ايلاعات اصیلی ر د

واه  خمیترتين از ايلاعات مودود در این د ا  برات لي ك میترك به علمك مربويه اش استااده امور  ا خواه  بود GISااح  

ا لعا احتما  لي ك ابت اه پایين   وده ی یترك مبه بابل اتصا   علمك ها  بیماره خارج از د ا بیود در این راش دبت  . یمود

 .خواه  نم 

می  GISمیك یهی در بیایك ايلاعاتی مییییترتين ا دیهرت در بایك ايلاعاتی ایراد این راش ادود دا دی ا  برات علبزرهترین 

 باب .

علمك مربو   GIS ها به ایجاد فيل ت در د ا  میترتين اتتاا یموده ا ت  تدر این راش  :  رتوضیيپات در بیهل( امدراش 

است  راش اا   تر یس ت بهابال هحتما  ابت اابه هر مییترك در این فيل  اارد ميهردد این راش بسيار ساده بوده ا ت ها ایراد نن 

 هر بماره ات را می توان در این فيل  اارد یمود لعا به دبت عمل بيیترت یياز دارد. ا مپ ادیتی هر هویه بي  ادود  زیرا ب ان

تور کن هتر به نظر رسید  و تنها کافی است ببه جهت سادگی  استفاد  از روش دومتوجه به توضییاات ککر دید  با 

در صیورت استفاد  از سیست  بارکد البته  نماید. ادیترا  دتت بیتیتری  هر  در هنگام ورود دیمار  علمكخوان 

 خواهد دد فذنیز ح طاخهمین طلاعات موجود بر روی لیبل علمك اترائت و  د اطلاعات علمك وخوانی در ور

ار ت اشرعملياتهایی ته در این زمي ه ادود دارد را میوص ا سپ  لي ك میترك به علمك لازم است از اراد به فلوچارت ب ل 

   عمليات میوص یمایيم هر ا درر

 

 



  

 

 
 کمیته تخصصی راهبردی
 سامانه اطلاعات مکانی

 

 دستورالعمل ترسيم ازبيلت علمك
15 

 دود : لي ك میترتين مو اا  :  عمليات

مك بایسییتی عمليات بردابییت علمك ا لي ل زیی ا حهاتی علمك هات یك ب ل از لي ك میییترتين مودود در یك م طزه به عل

استااده ا ب ،ت تور خوان مربو  به این م طزه در یك داره ت تور خوایی علااه بر   ت ربم ت تورحا  . م طزه به اتمام رسي ه باب 

 ماره علمك مربو  به هر میترك را یيز   ت خواه  ترد.ب رت خوان ايستم بساز 

   راز یهه دابتنب دام : عمليات

ت ي  عمليات لي ك در یك فرض پياده هردد.  ین م طزهااز ایجام عمليات اا  در یك م طزه لازم اسیت پراسه برازرسایی در بع  

ت تور خوان مواف است در هر یی برار دارد . در این حالت ابه اتمام رسیي ه ا نن م طزه در مرحله برازرس( عمليات اا   رم طزه 

 ای . علمك می باب   اب ام یم GISفاب  ت  لي ك میترتي ی ته داره برائت , علااه بر برائت ربم ت تور میترتين یس ت به 

 علمك خواه   بود GISچ ين حالتی دا دسته از میترتين فاب  ت  در 

 د ی میترتين  -1

 یترك باب .معلمك در لوله تیی هایی ته یابی از تغيير يير تغ -2

د علمك مودو GISامور مییترتين ارداع بی ه ای  . برات میترك د ی  ت  دا هراه مییترك بالا از ير  یظام مه  سیی به هر 

ه دریافت م ارك تغيير یزییه بایستی اب ام ب می وده ا برات مییترتي ی ته علمك نیها تغيير یافته اسیت امور مییترتين در ه ها

میییترك علمك د ی  این  GIS  تبه   ت بع ت ت تور خوان یسیی ت علمك یمای  تا در االين برائت   GISپاك یمودن فيل  ت  

   اب ام یمای ها 
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براز یهه دابتن:  مدا عمليات  
لي ك میترتين  اا  :  عمليات

در یك م طزه دودمو  
علمك میتركغيير ت  

توس  ااح   علمك هات م طزهيه لت

GIS   ابماره هعارت بردابت ا 

 ایجام هيردلي ل زیی 

وس  اتيپ تلي ك ليات معبراع 

ائت ت تور خوایی در یك داره بر

 ب ض

 
دارت لي ل استمیترك لمك ع  

لي ل است ب افمیترك لمك ع  

هزارش تا یس ت به  GISااح  به 

 لي ل زیی اب ام هردد

برائت بع ت یس ت به لي ك  رد

 اب ام هردد

لي ك با سيستم ليات مع

 بارت خوایی ایجام پعیرد

با دریافت  پعیرت د ی تراك با

سی م ارك یظام مه   

علمك پ  از  GISت  تردن پاك 

ز ا دریافت م ارك یظام مه  سی

 سيستم میترتين

میترك به علمك در االين برائت بع ت توس  ت تور خواني ك ل  

 
دارت لي ل استمیترك لمك ع  

لي ل است ب افمیترك لمك ع  

هزارش تا یس ت به  GISااح  به 

 لي ل زیی اب ام هردد

برائت بع ت یس ت به لي ك  رد

 اب ام هردد
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تغذیه اطلاعات علمك ها در این 

 GISجدول از طریق واحد 
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 د ا  ايلاعات میترتين
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نقشه هاي بيلت و ازبيلت دستورالعمل تهيه و ترسيم 
  سازماني اطالعات مكاني امانهگازرساني بر پايه استقرار س

  )شبكه توزيع ، تغذيه و تاسيسات گازرساني انشعابات، (
  
  

  1399 ماه يبهشت ارد
  

)ستاني نهايي گرديده است(اين دستورالعمل پس از دريافت نقطه نظرات شركتهاي گاز ا

  

  
  ن ايرا ملي گازشركت 

  مديريت گازرساني GISكميته 
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 مقدمه
امروزه نقش فناوریهاي نوینی از علوم ژئوماتیک و انفورماتیک در تسهیل، تسریع، افزایش دقت، 
هوشمند سازي در خدمات رسانی و فعالیت ها و فرآیندها بر کسی پوشیده نیست؛ از جمله این فناوریها 

، SDIکانی، فناوري اطالعات مکانی، زیرساختار اطالعات م EGISسیستمهاي اطالعات مکانی سازمانی 
 GNSS ( GIS(ی، سیستم تعیین موقعیت جهانن، نقشه برداري نویRS ،webGISسنجش از دور

ي ، اسکنرهاي سه بعد)UAV(و پهپاد )Close Range( بردکوتاه فتوگرامتري ، (mobile GIS)همراه
(Laser Scanner) ،MobileMappingقعیت افزودها، و(AR)  مدلسازي اطالعات ساختمان ،BIM  و

ریزي،سازماندهی، هماهنگی، هدایت و  (برنامه می توان نامبرد که این فناوریها در مدیریت یکپارچه و پویا ...
گیري و حل مشکالت سازمان) بر حجم عظیمی از اطالعات  خالقیت و تصمیم راهبري، کنترل و نظارت،
  در هر لحظه و هر مکان میسر ساخته است. دانش و حکمتمکانی و توصیفی، زمانی، 

اطالعات با توجه به بحث به اشتراك گذاري  کاهش هزینه تهیه و تولید و به روز رسانی نقشه و
اطالعات و تسریع در زمان تولید و افزایش دقت کارها ، هماهنگی با دیگر سازمانها مانند هماهنگی در 

دور، امکان دورکاري حفاریها و استعالم مستندات ، تکریم ارباب رجوع از طریق ارائه خدمات نوین و از 
کارکنان ، امکان نظارت از راه دور و گزارشگیري از راه دور مدیران با داشبرد همراه، تسهیل در برون 
سپاري فعالیتها و خصوصی سازي، امکان نمایش و تولید انواع نقشه هاي کاربردي و تحلیلی ، قابلیت تحلیل 

قابلیت جستجو  با دیگر سامانه ها، و تعامل دو سویه طهاي مکانی و مسیر یابی و تعیین مسیر حرکتی، ارتبا
و پرس و جو ، شرط و گزارشگیري، داده کاوي، ترسیم نمودار هاي مختلف و امثال آن از کاربردهاي این 

 باشد.  فناوري ها می
آوري اطالعات و  هاي روزافزون بشري در زمینه تکنولوژي ارتباطات، جمع در این راستا پیشرفت

هاي متعدد  وماتیک سبب گشته است حجم عظیم اطالعات موجود ومورد نیاز، مکانیزممهندسی ژئ
ومختلف در اخذ، ذخیره سازي، بازیابی، بهنگام رسانی، پردازش، نمایش، کاربرد وتبادل اطالعات مکان 
مرجع، عدم وجود استاندارد و دستور العملهاي جامع در این خصوص، وجود محیط هاي متعدد ذخیره 

وپردازش، وجود بخش اعظم اطالعات به صورت آنالوگ، جدابودن اطالعات مکانی و توصیفی در سازي 
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اغلب موارد وعدم وجود یک تفکر سیستمی در اخذ، مدیریت، دسترسی وکاربرد اطالعات، مدیریت بهینه 
  را در اغلب موارد با مشکل مواجه ساخته است.

 چابکی و افزایش کارایی نقشه هاي کاربردي جهتمبناي تولید این دستورالعمل بر مبناي رویکرد 
استفاده از فناوري هاي نوین  ،کاهش هزینه ها،کاهش زمان تولید شرکت هاي گاز استانی و با هدف

 بوده که در این راستا می توان به موارد ذیل اشاره نمود: ژئوماتیک، 
 

  2000/1تعیین مقیاس پایه نقشه ها به  
 سازمانها و به روز رسانی آنها استفاده از نقشه هاي پایه 

مولتی فرکانس با اتصال به سامانه  GPS(دستگاه  NRTKبرداشت تاسیسات اصلی گازرسانی باروش  
سانتیمتر جهت عوارضی نظیر شیرها، نقاط اندازه گیري،چهارگوشه ایستگاه ها و  10شمیم) و دقت زیر 

... 
 عوارضترسیمی و استفاده از جداول توصیفی  يکاهش الیه ها  

اینکه طول  ایجاد خط اندازه و اشاره به عوارض همراه با متراژ(طول واقعی لوله مصرف) با توجه به 
  خطوط شبکه در ازبیلت طول تصویر افق بوده و با طول لوله مصرفی تفاوت دارد.

 حذف الیه هاي اضافی نقشه هاي پایه 

 پایه و شده جهت به روز نمایی نقشهو عکس هوایی ارتوفت ،فتوگرامتري بردکوتاهاستفاده از پهپاد 

 OpenStreetMapاستفاده از الیه هاي کاربردي و غنی سازي نقشه با استفاده از سرویس هایی نظیر  
و به روز رسانی آنها طبق مدل مفهومی و و الیه هاي کاربردي نظیر شبکه معابر و نام اماکن مهم 

 ساختار اصلی این سرویس ها
و ترسیم کف خواب علمک ها به  MobileGISبا فناوري برداشت علمک ها با دقت زیر یک متر  

 روش اتوماتیک و اصالح موارد ته خط و ...
 و تولید کتابچه هاي اطلس کاربردي  EISو  TIS کاربردي و تحلیلی نظیر الیه هاي و تولید تهیه 

 مدادا جهت واحدهاي عملیاتی نظیر

 پیش پردازشنقشه و   GISreadyآماده سازي ،ري و حدف خطاهايخطاگیاستانداردسازي، 

Topology   و ایجادGeometric Network  و تکمیل اطالعات توصیفی کاربردي به روش هاي
 نیمه خودکار
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اسناد در پوشه هاي به اشتراك گذاري شده  و  ذخیره سازيایجاد آرشیو الکترونیکی مکان مبنا با  
 ارتباط به عوارض مکانی نظیر

در راستاي تهیه و تولید  دستورالعمل حاضر به منظور انجام عملیات نقشه برداري، کارتوگرافی 
تهیه و شامل فصل هاي  بر پایه استقرار سامانه اطالعات مکانی Asbuiltهاي چون ساخت گازرسانی  نقشه

عملیات نقشه برداري زمینی و میدانی و ساخت ایستگاه هاي پیالر جهت استفاده در  هیم پایه،تعریف مفا
تعریف ترسیمی مربوط به عوارض گازرسانی،  استانداردهاي  عملیات کارتوگرافی و الیه ها و بحران،

و ذخیره  ،آماده سازي و پیش پردازش نقشه نظیر، خطا گیريمکانی اطالعات توصیفی و ارتباط با عارضه 
، استفاده از تصاویر ماهواره جهت اطالعات مکانی و توصیفی پایگاهسازي اطالعات مکانی و توصیفی در  

تعیین تغییرات ساخت و ساز اولیه، استفاده از نقشه هاي پایه دیگر ارگانها و نحوه به روز رسانی نقشه پایه 
قشه هاي کاغذي و زمین مرجع نمودن و بهنگام با استفاده از پهپاد یا نقشه برداري زمینی، رقومی سازي ن

سازي آنها، کدگذاري تاسیسات گازرسانی، ممیزي و به روز رسانی اطالعات توصیفی با استفاده از فناوري 
MobileGIS  و نصب بارکد دوبعدي، ترسیم خودکار کف خواب علمک و اصالح موارد ته خط و صحت

یی و کنترل تصدیق اطالعات مکان مبنا، گویا سازي نقشه و تولید الگو و سنجی آنها، داده کاوي و به روز نما
 کاربردي جهت واحدهاي امدادي  TISو  EISقالب نمایش نقشه در ساختار اطلس، تهیه دفترچه هاي 

      می باشد. 
این دستورالعمل جهت پاسخگویی به مسائل مطرح شده در فهرست بهاي نفت ردیفهاي نقشه برداري و 

تهیه شده است و مالك عمل  جهت رفع ابهامات میان مشاورین و کارفرمایان و دستگاه  gisهاي کار
 نظارت خواهد بود .

تدوین تهیه و اعضاي کمیته  برخی از نظر به اینکه دستورالعمل حاضر در بازه زمانی حداقلی توسط
ن اصالح؛ بازنگري و دوستاا شده داراي نقایص و کاستی هایی بوده که در نسخه هاي بعدي با همکاري شم

گردد. مزید امتنان خواهد بود که در راستاي تحقق استقرار یک سامانه اطالعات مکانی سازمانی  تکمیل می
 از نظرات و تجارب ارزنده خود ما را بهره مند فرمایید.

 
 
 

 با تشکر
 

 GISاعضاي کمیته تخصصی راهبردي 
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 دستورالعملتهیه کنندگان 
 

 
 
 

 گاز استان یزدشرکت مهندس مهدي جعفري ندوشن از  

 گاز استان مرکزيشرکت مهندس بهمن سرلک از  

 مهندس ناصح کاظمی ازشرکت گاز استان کردستان 
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 تعاریف و مفاهیم پایه -1
ها چون مقیاس، دقت، سیستم تصویر،  این مفاهیم بطور کلی مشتمل بر مفاهیم نقشه، مشخصات فنی نقشه

 باشند. ها می بندي نقشه ها و قطع اي نقشه اطالعات حاشیهبیضوي مبنا، 
  تعریف نقشه-1-1

هاي سطح زمین به طور  اي افقی، که پدیده نقشه، تصویر قائم عوارض سطح زمین است بر روي صفحه
اي است که عوارض مرئی و نامرئی سطح  یکسان در آن کوچک شده باشد. به عبارت دیگر، نقشه وسیله

دهد. منظور از عوارض  ت هندسی در یک مقیاس کوچکتر نسبت به سطح زمین نمایش میزمین را با دق
باشد و منظور از عوارض نامرئی آن قسمت از  ها و مانند آن می مرئی، پستی و بلندیها، شهرها، جاده

توان مشاهده نمود، مانند منحنی میزان و اسامی  باشد که به طور عینی بر روي زمین نمی اطالعات می
 ناطق.م

اي با مقیاس کوچک بر روي یک صفحه  توان گفت نقشه، تصویر افقی منطقه به عبارت بسیار ساده می
 باشد. می

 مفهوم مقیاس و دقت نقشه -1-2

باشد.  مقیاس نقشه، نسبت بین فاصله دو نقطه روي نقشه و فاصله حقیقی همان دو نقطه روي زمین می
آن دخالت دارد. میزان دقت مسطحاتی نقشه را به طریق  مقیاس تولید نقشه در میزان دقت مسطحاتی

 نمایند: زیر محاسبه می

 عدد مقیاس نقشه *mm2 /0 = دقت مسطحاتی نقشه

 ، دقت مسطحاتی آن :1:2000به عنوان نمونه براي نقشه در مقیاس 

 مترسانتی0mm * )2000(= 400= mm40/ 2             1:2000دقت مسطحاتی نقشه 

 دهند. مقیاس را به یکی از اشکال عددي، بیانی، ترسیمی و مساحتی نشان می به طور معمول
سانتیمتر  40تعیین گردیده است که بر مبناي تعریف عوارض زیر  2000/1مقیاس نقشه پایه  یادآوري:

در آن مشهود نیست. ولیکن با توجه به تعریف مقیاس جهت الیه هاي مختلف در نقشه پایه اطالعات و 
مالك، دریچه هاي منهول (جهت مواردي که با مقیاس هاي بزرگترنظیر تیرچراغ برق، درب االیه هاي 

نسبت به آنها خط اندازه و رفرانس داریم ) وحد پیاده رو ، جاده (سنگ جدول،جوي، باغچه ،لبه آسفالت، 
 گاردریل و نیوجرسی،دست انداز) نیز برداشت می گردد.

مولتی فرکانس نقشه برداري نظیر مرکز  GPSبا دستگاه دقت برداشت تاسیسات گازرسانی مشهود 
سانتیمتر و جهت عوارض نامشهود گازرسانی نظیر مسیر لوله براساس داغی  5 دریچه شیرهاي گاز حداقل

 سانتیمتر تعیین می گردد. 10آسفالت و رفرانس هاي قبلی برداشت 
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 مفهوم سیستم تصویر و انواع آن -2
نامیده  و روشهاي مختلف آن را در  1سطح مستوي و صاف، تصویر کردن عمل انطباق سطح کروي را روي

روشی براي بیان موقعیت هر نقطه برروي نامند. سیستم مختصات جغرافیایی  یر میاصطالح سیستم تصو
زمین می باشد. در این سیستم همانند هر سیستم مختصات ،براي هر بعد یک مبدا تعریف شده است و 

تعیین مختصات در سطح زمین از پیچیدگی هاي خاصی برخوردار  مبدا تعیین میشود. اندازه هر بعد از آن
نیز سطح زمین یک سطح مستوي نیست و سطحی شبیه  است ، زیرا زمین یک شئ منظم و هندسی نبوده و

یت ویا تهیه نقشه در چنین سطحی که حتی یک بیضی دقیق هم عبه سطح یک بیضی است. تعیین موق
ش علمی به نام یده است و این پیچیدگی آنچنان زیاد است که این امر موجب گسترنیست بسیار پیچ

درحالی که نقشه برداري محلی که در آن سطح زمین یک سطح مستوي(مسطح) در  .ژئودزي گردیده است
هرزمان که مقایس نقشه هایمان و وسعت منطقه آن می شود کاري آسان به نظر می آید،  نظر گرفته

ما با سطحی از یک گوي بزرگ ناهموار سرو کار داریم نه با یک صفحه مسطح، و باید در بزرگ می شود 
 قالب یک سیستم مختصات جهانی کار کنیم .

برخالف اصطالح معمول و تصور عامه شکل زمین یک کره کامل نیست و با اندکی تقریب میتوان 
لندي هاي زمین وناهگمن بودن مواد ی نظیر گریز از مرکز ،پستی و بلعوام آنرا یک بیضوي تصور کرد.

بدین ترتیب  .زمین یک کره یا بیضوي منظم نباشددرونی زمین از لحاظ وزن مخصوص موجب شده اند که 
 سیستمی که بتواند شکل کره زمین را نزدیک تر به واقعیت تقریب بزند داراي خطاي کمتري خواهد بود.

) در نظر ellipsoid) یا بیضوي(sphereزمین را کره(بسته به این که ما در تبیین سیستم مختصات شکل 
 بگیریم سیستم هاي مختصات به دو دسته کروي و بیضوي تقسیم بندي میشوند.

 
 

 گردد. تصویرکاربردي تشریح هاي مختصات و صرفاً سیستم در ذیل سعی گردیده
 

                                           
- Projection 
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 GCS(Geographic Coordinate System)ژئودتیک(جغرافیایی) سیستم مختصات 2-1

نوع مختصات این سیستم مختصات کروي می باشد و از یک کره سه بعدي براي تعیین موقیت یک نقطه 
 .استفاده می کند

، عرض λ) به اختصارLongitudeبا دو خصیصه طول جغرافیایی( موقعیت هر نقطه ،در این سیستم
ار گذرنده از یک نقطه طول جغرافیایی بیانگر نصف النه میشود.مشخص  Ø) به اختصارLatitudeجغرافیایی(

 180و موقعیت آن نقطه نسبت به نصف النهار مبدا(معموال گرینویچ) به سمت شرق یا غرب ازصفر تا
درجه می باشد و عرض جغرافیایی بیانگر مدار آن نقطه و موقعیت آن نقطه نسبت به خط استوا به سمت 

 درجه می باشد. 90شمال یا جنوب ازصفر تا
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  UTM(Universal Transverse Mercator)استوانه معکوس سیستم تصویر2-2

صورت خوابیده  اي، کره به گیرد اما برخالف روش استوانه اي قرار می در این سیستم تصویر، کره در استوانه
شود و در این  گیرد. یعنی محور کره زمین نسبت به محور مرکزي استوانه عمود می در استوانه جاي می

شود. پس با جابجا کردن کره در استوانه،  نصف النهار مبدا به اندازه حقیقی خود ترسیم می  حالت،
شود که فاصله هرکدام  النهار ترسیم می نصف 60النهارهاي دیگرنیز رسم خواهد شد. به این ترتیب  نصف

 خواهد بود. (zone)درجه یعنی یک قاچ  6النهار مجاور خود،  با نصف
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 قرار خواهد گرفت. 41و  40، 39، 38تصویر نماییم، در قاچهاي  UTMاگر ایران را توسط سیستم تصویر 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 UTMویژگیهاي سیستم مختصات و تصویر -2-3

 زمین طبینق از کرده پیدا تالقی استوانه روي به بیضوي روي از مختصات انتقال 

 اي درجه  6قاچ  60به زمین بیضوي تقسیم 

 شمالی درجه 84 تا جنوبی درجه 80 از اي درجه 8 هاي قاچ زیر 

 0,9996با  برابر مرکزي النهار نصف مقیاس ضریب 
 .دارد قرار  1 مقیاس ضریب با استاندارد خط دو کیلومتر 180 فاصله به آن طرفین در 

 . باشیم نداشته منفی مختصات هیچ تا است متر میلیون 10و  هزار  500 مبدأ مختصات 
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 UTMبا اندازه برداشت شده مختصات  TotalStation: اندازه برداشت شده دو نقطه با دوربین یادآوري
تواند  می ScaleFactorدقیق نقشه برداري با توجه به موضوع ضریب  GPSهمان دو نقطه با دستگاه 

 باشد. اوت متف

 

 مفهوم بیضوي مبنا و انواع آن -2-4

گیریهاي روي زمین از یک سطح واسطی به نام سطح مقایسه استفاده  اندازهبراي انجام محاسبات 
باشد که به آن بیضوي مبنا یا  گردد و این سطح مقایسه یک بیضوي دورانی نزدیک به ژئوئید می می

 الیپسوئید گفته می شود.
 بیضوي مبنا نیز همچون سیستم تصویر از ارکان اساسی نقشه است.

 
 
 
 
 
 WGS 84یضوي ب-2-4-1

  a= 6378137متر 
  b= 31424518/ 6356752متر  

 =ضریب فشردگی یا ضریب خوابیدگی 00335810664747/0 
 =خروج از مرکزیت 081819190842622/0

 WGS84گردد بیضوي مبناي  بیضوي مبنا که در ایران به صورت متداول استفاده می -*نکته
 .باشد می

 ژئوئید-2-4-2
روي سطح زمین ژئوئید  به سطح هم نیروي گرانشی بر

گفته میشود. ژئوئید سطح واقعی زمین (بدون لحاظ 
کردن پستی بلندي هاي قاره ها و عمق اقیانوس ها) می 
باشد و سطح متوسط آبهاي آزاد بسیار نزدیک به سطح 
ژئوئیداست و این بیانگر این امر است که آب اقیانوس 

ت ها نیز متناسب باسطح هم نیروي گرانش ایستاده اس
  و از لحاظ قوانین فیزیک نیز چنین انتظاري میرود .

 



 

 

14 
 

و همانند سطح زمین فقط شبیه   نکته حائز اهمیت این است که ژئوئید نیز یک بیضوي کامل نیست
چگالی توده هاي داخل زمین موجب شده است که شتاب گرانش در  نبیضوي است . زیرا ناهمگن بود

 نیز متفاوت باشد.  سطح زمین بسته به چگالی مواد زیر پوسته زمین
 

 :بدین ترتیب ارتفاع از سطح زمین نیز در دو حالت تعریف می شود 

 بیضوي سطح بر  ) : فاصله عمودي یک نقطهh(بیضوي ارتفاع
 ارتفاع نقطه مورد نظر تا سطح ژئوئید) : Hارتفاع اورتومتریک(

 
 
 
 
 
 

ارتفاع بیضوي ارتفاعی است که توسط سیستم موقعیت جهانی ماهواره اي محاسبه می شود و ارتفاع 
نشان داده Nاورتومتریک نیز با استفاده از گرانی سنجی بدست می آید.اختالف میان این دو ارتفاع نیز با 

 نقشه برداري هاي محلی بسیار ضروري است.می شود و دانستن این اختالف براي 

 

 )Datumمبناي مسطحاتی یا دیتوم (-2-5

دیتوم یا مبناي مسطحاتی بیانگر میزان جابه جایی یا اصطالحا شیفت دادن مرکز بیضوي مبنا نسبت به 
تطابق این جابه جایی گاها براي منبطق کردن مرکز بیضوي با مرکز زمین و گاها براي  مرکز زمین است.

بیشتر بیضوي محلی صورت با سطح ژئوئید یک 
  منطقه خاص صورت می گیرد.

فاکتور هاي   در دیتوم هاي محلی عالوه بر تعیین
هندسی بیضوي، مرکز بیضوي را نیز نسبت به مرکز 
زمین جا به جا میکنند تا به انطباق بییشتري دست 

 یافت .
 اختصار به یا  European 1950براي مثال دیتوم

ED50  با بیضوي مبنايinternational 1909 
 داراي تطابق مناسبی با کشور ایران دارد.
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باپیشرفت تکنولوژي هاي اندازه گیري و روي کارآمدن سیستم ماهواره ، بیضوي هایی باتطابق باال براي کل 
با دیتومی باهمین نام می باشد که تطابق  WGS-84زمین تعریف شده است که مهمترین آن بیضوي 

 ایران دارد.مناسبی با کل زمین ونیز 
 
 

SRID 
 Spatial Reference Identifier  یا شناسه مرجع مکانی : به منظور سهولت در ارجاع به یک سیستم

وي مرجع مکانی ابداع شده است. یک سیستم مرجع مکانی، شامل پارامترهایی درباره سیستم تصویر وبیض
 ارائه می شود. WKTمعروف به  OGCمی باشد که توسط زبان کدگذاري 

EPSG   
است. این گروه چندین شرکت نفتی اروپایی در سال  European Petroleum Survey Groupمخفف 
 OGPتوسط  EPSG 2005براي گردآوري و نگهداري اطالعات ژئودتیک تاسیس شد. در سال  1986

لیدکنندگان نفت و گاز) به منظور تاسیس کمیته ژئوماتیک جذب شد. این کمیته (اتحادیه ي بین المللی تو
 این فهرست را حفظ کرد و به صورت رابط تحت وب یا پایگاه داده قابل دانلود منتشر نمود.

 
که در نرم افزارها و این دستورالعمل مورد استفاده قرار می گیرد به شرح ذیل  EPSGکدهاي کاربردي

 می باشد:
 GoogleMap: سیستم مختصات وب مرکاتور مورد استفاده سیستم هاي سرویس نقشه نظیر  3857

 )WGS-84 )LL84: سیستم مختصات ژئودتیک با بیضوي  4326
 WGS-84با بیضوي  UTM-38N: سیستم مختصات و تصویر  32638

 WGS-84با بیضوي  UTM-39N: سیستم مختصات و تصویر 32639

 WGS-84با بیضوي  UTM-40N: سیستم مختصات و تصویر 32640

 WGS-84با بیضوي  UTM-41N: سیستم مختصات و تصویر 32641
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 ساخت ایستگاه پیالر نقشه برداري جهت استفاده در زمان بحران-2-6

به منظور یافتن شیرها و تاسیسات گازرسانی مدفون شده در بحران هایی نظیر زلزله توسط 
اکیپ هاي استان معین ساخت ایستگاه پیالر بتنی مطابق با نقشه ذیل در یک نقطه امن تیم ها و 

 ضرورت دارد. 
با توجه به احتمال قطع بسترهاي مخابراتی نظیر شبکه تلفن همراه، اینترنت و ... در زمان بحران هایی 

 اوم مد نظر می باشد.نظیر زلزله استفاده از تجهیزات رادیویی و ساخت پیالر در نقاط امن و بشکل مق
محل ساخت این ایستگاه بایستی رو به فضاي باز آسمان و ترجیحاً در محل اسکان اکیپ هاي بحران 
نظیر محوطه انبارها و فضاي باز و بزرگ حیاط ساختمان اداري، در نزدیکی و جاده دسترسی ایستگاه 

و ترجیحاً در فضاي اختصاصی و حصار دار شرکت و در محلی که آنتن دهی بیسیم به تمام  CGSهاي 
احداث گردد. ترجیحاً در کنار ایستگاه پیالر تجهیز و نظیر تپه ها و نقاط بلند شهر نقاط شهر میسرباشد 

رق و یا پیش بینی جعبه ب لوله اي جهت استقرار ژالون نگهدارنده آنتن خارجی نیز پیش بینی گردد.
 فضایی براي قرار گیري آنتن خارجی و باتري جهت محافظت در آفتاب و بارندگی پیشنهاد می گردد.

با توجه  بصورت پالك استیل حک شده با لیزر بر روي ایستگاه مختصات دقیق ژئودتیک مرکز پیالر
ن مختصات سازمان نقشه برداري و به روش استاتیک وهمچنیبه اتصال به شبکه فیزیکال ژئودزي 

تعیین شده ازسامانه شمیم و ارتفاع از سطح دریا بایستی نصب گردیده و به منظور حفظ و اهمیت 
بیشتر ایستگاه بر روي یک سکو و حفاظ نرده و رنگ آمیزي مناسب جهت شناسایی سریع صورت 

 (مشابه عکس) .پذیرد
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باشد و پیش بینی صفحه استیل  ارتفاع پیالر در حد ارتفاع سه پایه (حدود یکصد و هفتاد سانتیمتر)
و تسریع در   GPSپیالر با امکان پیچ و رزوه و قابل تعویض بصورت تراز شده جهت نصب مستقیم 

 باشد. عملیات مدنظر می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساخت ایستگاه پیالر بر روي پشت بام شرکت ها2-6-1

به منظور برداشت و پیاده سازي و یافتن مختصات عوارض 
 ایستگاهو استقرار یک گازرسانی در زمان قطع سامانه شمیم 

Cors  اصلی  ساختمان هاي ضرورت دارد بر روي باممستقل
که در تملک شرکت گاز بوده و یا در حال احداث  شرکت (

ته و کیلومتري با ساختمان هاي دیگر داش 150و فاصله باشد  می
داراي سطح دسترسی مناسب، امنیت فیزیکی جهت استقرار 

یک عدد ایستگاه دستگاه، فضاي مناسب به آسمان مهیا باشد) 
 روبروپیالر دائمی شناسایی و ساخته شود که نمونه آن به شکل 

 می باشد.
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 نتقالا همچنین  با روش استاتیک و از طریق اتصال به شبکه شمیم و مختصات ایستگاه هاي باال نیز
 وهمچنین محاسبه سازمان نقشه برداري  و چندمنظوره ژئودینامیک نقاط مختصات به روش استاتیک و از

می بر روي آن نصب ک شده با لیزر حاستیل و بصورت پالك و بیضوي مبنا انجام ارتفاع از سطح دریا 
 گردد.

می توان به جاي ساخت ایستگاه پیالر بر روي بامهاي ساختمانهاي شرکت ایستگاه دائمی به صورت نمونه  
 با سه پایه بر روي ایستگاه مستقر می گردد. GPSاجرا نمود که در این صورت دستگاه  لذی
 
 
 
 

 
 

شهرها و روستاهاي و برنامه گازرسانی به با توجه به گستردگی شبکه هاي جدید الحداث و حفرات خالی 
جدید در کشور و همچنین موضوع استاندارد سازي نقشه هاي موجود که به صورت کاغذي و رقومی، 

یکپارچه، زمین مرجع و توجه به به روز رسانی نقشه هاي چون ساخت بر پایه استقرار در سامانه اطالعات 
 مکانی دستورالعمل به دو شرح ردیف ذیل تقسیم می گردد:

 
 

 براي تاسیسات در حال اجرااستقرار سیستم اطالعات مکانی  پایهبر  ه بیلت و ازبیلتتهی -2-7

با توجه به آنکه در فرآیند تهیه نقشه هاي ازبیلت مراحل مختلف کنترل و تولید را داریم و این  
 فرآیند زمان برمی باشد و تسریع در تهیه و تولید این نقشه ها موجب کاهش کیفیت و دقت نقشه ها

شبکه هاي جدید الحداث  تستعملیات  درزمانبه روز Network نقشه هاي  تهیه و ارائهگردد لذا  می
بهره بردارو نشت  ،GISو تحویل به واحدهاي  تزریق گاز به صورت رقومی، زمین مرجع و استاندارد جهت

 .شدمدنظر در این دستورالعمل می بایاب در فرآیندهاي شرکت هاي گاز رسانی به صورت الزام 
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 2500/1یا  2000/1پایه با مقیاس  تهیه نقشه2-7-1

اولیه نیاز به تهیه نقشه پایه بهنگام می باشد. تهیه نقشه ها از طریق  Networkبه منظور تهیه نقشه هاي 
ارگانهایی نظیر سازمان نقشه برداري کشور، اداره کل ثبت اسناد و امالك کشور(کاداستر)، بنیاد مسکن 

 میسر است. ١انقالب اسالمی، شهرداري ها و ... 
شه، استاندارد بودن نقشه (رقومی بودن، زمین باتوجه به موضوع هزینه هاي خرید نقشه و بهنگام بودن نق

مرجع بودن، رعایت اصول کارتوگرافی و استانداردهاي الیه و بلوك، دقت و صحت نقشه ها ) و سال تولید 
انجام و پس از نقشه و همچنین مقایسه برآورد خرید یا تولید نقشه توسط شرکت ارزیابی اقتصادي بایستی 

 پذیرد. آن موضوع تهیه یا تولید صورت
در صورت استفاده از نقشه هاي پایه دیگر ارگانها بایستی در مرحله اول از طریق تصاویر ماهواره اي به روز 

به  WMSو اخذ سرویس  Mbtilesدر قالب  Bingیا  GoogleMapکه از سرویس هاي نقشه نظیر 
ر صورت عدم وجود صورت پس زمینه استفاده کرده و تغییرات نقشه پایه مورد بررسی قرار گیرد. د

نقشه برداري  GPS(برداشت با آن نقشه برداري زمینی س ازو پ بازدید میدانی طریق تصاویر ماهواره از
و یا فتوگرامتري بردکوتاه  )TotalStationیا برداشت با استفاده از دوربین نقشه برداري  RTKبه روش 

 (پهپاد) این موضوع انجام می پذیرد.
ت عبر اساس عرض معبر و حداکثر سرر، نام اماکن مهم و ترسیم خطوط آکس معابر به روز نمایی نام معاب

بایستی بر اساس مدل استاندارد الیه بندي و کارتوگرافی  در این مرحله صورت می پذیرد.قابل حرکت 
صورت پذیرفته و از این نقشه به جهت ناوبري خودروهاي امدادي و مسیر  OpenStreetMapمفهومی 

 .دیرذبهینه حرکتی آنها با دقت باال الزم صورت پ
 ترسیم میدان ها، فضاي سبز، پارکها، بلوار و رودخانه و ریل راه آهن در نقشه هاي پایه الزام می باشد.

(پارسل) درنقشه  (بر اساس نقشه طراحی تفکیکی قطعات زمین مصوب) ترسیم محدوده امالك و زمین ها
 ها مد نظر می باشد.

 

 نقشه پایه به روش مستقیم زمینی تهیه 2-7-2

 به منظور کنترل عملیات و حصول اطمینان از نتایج عملیات نقشه برداري به روش ذیل عمل میکنیم 
 

                                           
 طراحی با شرط موضوع استاندارد و بهنگام  بودن طبق شرح فوق بالمانع می باشد. Networkامکان استفاده از نقشه هاي  ١
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 طراحی شبکه پیمایش اصلی 1- 2-7-2

منظور ایجاد شبکه پیمایش منطقه عملیاتی شناسایی وبا توجه به عوارض موجود درمنطقه  درابتدا به
هاي شبکه پیمایش اصلی مشخص می شوند.  طراحی شبکه پیمایش اصلی میتواند به کمک نقشه ایستگاهی

ایش موجود وبازدید میدانی از منطقه انجام پذیرد . در مرحله شناسایی نقاط پیم 2500/1یا 2000/1هاي 
 اصلی ، موارد ذیل بایستی مدنظر قرار گیرد :

 مجاور ایستگاه دو بین مستقیم دید برقراري امکان بررسی
 .باشد داشته کامل دید اطراف به و داشته وجود پایه سه استقرار امکان که جایی در ایستگاه انتخاب
 کنار رودخانه ها به منظور القی وباط و ،زراعی نرم و سست هاي زمین در نقاط انتخاب از االمکان حتی

 برخورداري از استحکام و پایداري الزم اجتناب شود.
 . نگردد تغییرات دستخوش که هایی محل در نقاط انتخاب
 . نظامی مراکز در ایستگاه ایجاد عدم
 هاي دره در نقاط انتخاب از و باشد ها ماهواره از امواج دریافت جهت مناسب فضاي داراي انتخابی نقاط

 .گردد پرهیز...  و درختان پوشش زیر ها، ابنیه سایر و ها ساختمان مجاورت ، باریک
 خاب نقطه در نزدیکی خطوط انتقال نیرو.انت از اجتناب
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 .کننده منعکس و صاف سطوح نزدیکی در نقطه انتخاب از اجتناب
و به روش استاتیک ایستگاه هاي اصلی شبکه پیمایش، بایستی با استفاده از گیرنده مولتی فرکانس ، 

برداشت شده و پس از برداشت میدانی و عملیات پروسس و استخراج نهایی مختصات نقطه، شناسنامه 
 گازهاي استانی گردد. GISجامع و کامل مطابق تصویر زیر ، تهیه شده و تحویل واحد خدمات مهندسی و 

 
 

 
 

 مربوطه ، براي هر نقطه ، تحویل گردد . Rinexعالوه بر ارائه شناسنامه ایستگاه اصلی ، بایستی فایل خام 
 قرائت استاتیک ده دقیقه براي هر نقطه میباشد . زمانتذکر: حداقل 
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متربیشترنباشد کلیه این نقاط می توانند به منظور 1000توصیه می شود متوسط طول اضالع شبکه از
ار گیرند ازآنجایی که معموال استقرار دوربین نقشه برداري وعملیات برداشت جزئیات مورد استفاده قر

امکان مشاهده کلیه عوارض منطقه از این نقاط مبنایی وجود ندارد نیاز به شبکه پیمایش اصلی وفرعی 
درداخل شبکه مبناي فوق به منظور استقرار دوربین نقشه برداري خواهیم داشت، طبیعی است حالت ایده 

ط شبکه پیمایش است امادرصورتیکه این امکان وجود آل تعیین مختصات کلیه ایستگاه هاي مشاهداتی ونقا
به روش استاتیک می بایست از دستورالعمل ذیل به  GPSنداشته باشد پس از ایجاد شبکه مبنا به کمک 
 منظور طراحی شبکه هاي پیمایش استفاده نمود.

با حداکثر طراحی می بایست به گونه اي انجام پذیرد که درپیرامون منطقه یک پیمایش اصلی وبسته 
نقطه مبنا که 2متر ایجاد گردد هرپیمایش می بایست شامل حداقل 200ضلع وهر طول ضلع حداکثر 10

تعیین شده است باشد چنانچه برحسب وسعت منطقه بیش از یک پیمایش GPSقبال مختصات آن توسط 
و نقطه کانواي اصلی مورد نیاز باشد الزم است هرنقطه کانوا در شبکه پیمایشی می بایست حداقل به د

 دیگر دید مستقیم داشته باشد .

 طراحی شبکه پیمایش فرعی 2-7-2-2

به منظور پوشش کامل منطقه وامکان اجراي عملیات برداشت جزئیات به شبکه نقاط پیمایش فرعی نیاز 
خواهیم داشت شبکه پیمایش فرعی بصورت پیمایش متکی بر رئوس شبکه پیمایش اصلی ایجاد می شود 

 طوري که
 متر بیشتر نباشد.100فواصل نقاط این شبکه درهر جهت از  -الف
 ضلع بیشتر باشد.10تعداد اضالع هر شبکه فرعی نیز نباید از  -ب

 عالمتگذاري شبکه  2-7-2-3

عالمتگذاري شبکه اصلی کمک می نماید تا درموارد لزوم امکان بازگشت به ایستگاه مورد نظر در کوتاه 
برداري یا در بلند مدت به منظور به روز رسانی نقشه ها یا تکمیل حفره ها  مدت ودر حین عملیات نقشه

 وجود داشته باشد.
پیشنهاد میگردد به منظور تسریع در عملیات نقشه برداري  و اطمینان از عدم جابجایی نقاط مبنا ، آکس  

لمه گاز عالمت گذاري دریچه هاي شیر بعنوان نقطه مبنا برداشت شود  . ( در قابهاي لوالیی روي نقطه ک
  .ثبت گردد دوبعدي ود ) و همچنین مختصات این نقاط روي مارکر شیرها به صورت بارکدش

 در عالمتگذاري می بایست به نکات زیر توجه داشت :
در زمان بحران ؛ در شهرهاي اصلی و  RTKبه منظور بهره گیري از فناوري تعیین موقعیت به روش  -الف

ایی مکان مناسب (داشتن دید مناسب به فضا، در دسترس بودن، مقاوم بودن زمین، مراکز استان با شناس



 

 

23 
 

در تملک بودن زمین، عدم قرار گرفتن در حریمهاي تاسیسات گازرسانی ، عدم قرار گرفتن در کنار ابنیه 
رها در ضعیف و با احتمال تخریب ) نسبت به ایجاد پیالر بتنی مطابق با نقشه اقدام به عمل آید فاصله پیال

کیلومتر از یکدیگر بایستی باشد.( نقشه استاندارد نقاط پیالر درج شده در نشریه  150شهرها حداکثر 
 سازمان نقشه برداري کشور ) 119-1شماره 

تبصره: در صورت نداشتن فضاي کافی،  پیالر بصورت فلزي و در پشت بام ساختمانهاي مقاوم و در محل 
 مناسب احداث گردد.

قرارگیري شیرها در محلهاي نا مناسب  به منظور عالمت گذاري رئوس شبکه پیمایش در صورت  -ب
سانتیمتر استفاده می 25میلیمتر وبه طول 12اصلی در مناطق شهري از میله هاي فوالدي به قطر حدود 
 شود پیرامون نقطه با دایره یا مثلث رنگی مشخص می گردد.

تن استاندارد و مطابق با دستورالعمل و نشریه رسمی شکل فیزیکی بدر محدوده خارج از شهر ها  -ج
 30 × 20 و برنامه ریزي کشور و دفتر فنی تعیین معیار و بصورت هرمی شکل در ابعاد سازمان مدیریت

 .باشد 18مطابق شکل صفحه  25 ×
نظر  د و ازیگونه باشد که کوچکترین جابجایی در اثر حرکت وسیله نقلیه بوجود نیاه بتن ریزي باید ب-1

 مهندسی موردتایید باشد.

و...  -میادین داراي بتن ریزي -در صورتی که نقاط مورد نظر در مناطقی نظیر معابر داراي آسفالت -2
واقع گردد. کلیه اصول مربوط به حفاري(مجوز حفاري و هماهنگی با سازمانها و...) و نکات ایمنی این نقاط 

 باید رعایت گردد.

صورتیکه در مناطق داراي خاك دستی و... که زیرسازي مناسبی ندارند قرار گیرد. نقاط مورد نظر در -3
آن شفته و آهک گردد به نحوي که  25cmحفر گشته و cm 50به اندازه  BMگردد  محلپیشنهاد می

 حداقل مدت زمان پیش بینی شده (سه ماه) پس از عملیات نقشه برداري حفظ گردد.

 از گیرنده ماهواره اي مولتی فرکانس :استفاده  نکات مهم هنگام 2-8

در مواردي که فضاي منطقه مورد برداشت از نظر کیفیت دید به آسمان و دید به ماهواره هاي ارسال 
اطالعات مکانی مناسب باشد  از گیرنده هاي مولتی فرکانس استفاده میگردد. کیفیت و مشخصات فنی 

مدیر  GISسخت افزاري گیرنده هاي مناسب این کار، مطابق مشخصات فنی ابالغ شده کمیته 
گازرسانی میباشد. با توجه به ماهیت گیرنده هاي مولتی فرکانس و نیاز به حداقلها در بخش دید 
ماهواره اي ، معموال برداشت با این ابزار در نقاط محل چالش همچون پاي دیوارهاي بلند، زیر بالکن ها 

توصیه  1:500و  1:200، پوششهاي متراکم گیاهی و ... ، براي نقشه هاي بزرگ مقیاس همچون 
و با مقیاسهاي کوچکتر، گیرنده هاي مولتی  1:2000نمیگردد. با این وجود، جهت تهیه نقشه هاي 

 فرکانس ابزار مناسبی میباشند.
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 الزامات تهیه نقشه با استفاده از گیرنده هاي ماهواره اي :

 

، جهت کنترل ، و ثبت خام دستگاه  Rinexدر مورد برداشتهاي استاتیک با این گیرنده ها ، ارائه فایل -
 در سوابق کار الزامیست.

 دقیقه میباشد . 10حداقل زمان قرائت استاتیک براي هر نقطه -

 NRTKو  RTKبرداشت به روش روش 2-9

در این روش برداشت کلیه تاسیسات گاز رسانی ترجیحاً به صورت ترانشه باز و با استفاده از دستگاه 
GPS  هاي نقشه برداري مولتی فرکانس و به روشNRTK  توصیه می گردد. در صورت وجود

ساختمانهاي بلند و درختان و عدم فضاي مناسب جهت اخذ فرکانس ماهواره ها برداشت به روش 
 تلفیقی به روش نقطه پنهان و از طریق متر لیزري یا استفاده از توتال استیشن ضرورت دارد.

، هدي و سامانه سمت در این روش بالمانع می باشد ولیکن دستگاههاي  مانه شمیماستفاده از بستر سا
هاي این سامانه ها و توانایی محاسبه  Corsمورد استفاده بایستی قابلیت اخذ تصحیحات را از بستر 

 دقیق مختصات را دارا باشند.

فاده از روش در صورت عدم پوشش آنتن دهی موبایل جهت اخذ تصحیحات از سامانه شمیم است
PPK  .بالمانع می باشد 

، گزینه  MountPoint، براي  NRTKبرداشت بصورت  به تجربه نشان  داده شده؛ بهترین روش
Nearest GGBG  میباشد. الزم به ذکر است با توجه به منطقه برداشت و فاصله از ایستگاه مرجع این

 VRS GGBG)گزینه میتواند روي سایر موارد نیز تنظیم شود.(مانند 
 سامانه شمیم، فاصله از آنها بایستی مد نظر در برداشت ها باشد. Corsتوجه به فعال بودن ایستگاه هاي 

، کاربر بایستی با مراجعه به وب سایت سامانه ارسال  RTKقبل از آغاز عملیات برداشت به روش 
 مستقر در محل عملیات مطلع گردد  تصحیحات، از وضعیت ایستگاه هاي ارسال تصحیحات

با توجه به تجهیزات و تاسیسات و الگوریتم هاي محاسباتی مستقر در سامانه هاي ارسال تصحیحات در 
 Board، علی الخصوص بستر سامانه شمیم ، استفاده از گیرنده هاي با تکنولوژي ساخت  RTKروش 

ز نبوده و در این حاالت بایستی از گیرنده هاي کیلومتر مجا 25، در بیس الینهاي باالي  2016قبل از 
به بعد کار نماید . در هر حالت، پس از اتمام برداشت  2016ساخت  Boardمولتی فرکانس جدید و با 
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همراه با تمامی فیلدهاي اطالعاتی  CSVو  DXF TXT,، ارائه فایل خروجی گیرنده در فرمتهاي 
برداشت ، نظیر مختصات در جهات مختلف، ساعت برداشت، تاریخ برداشت، وضعیت دریافت 

و ..... ، و تحویل به واحد  HDOP  ،PDOPبودن ) ،  Floatو یا  ,Fixتصحیحات در زمان برداشت ( 
GIS .کارفرما الزامی است 

 تو ازبیل نحوه ارائه نتایج بیلت 2-9-1

 در پایان عملیات نقشه برداري مجري موظف به ارائه گزارش و تحویل مدارك زیر است:

 فهرست گزارش -1

 هدف و شرح خدمات پروژه -2

 نحوه انجام کار و توضیحی براي هر یک از بندهاي شرح خدمات -3

 تجهیزات سخت افزاري و نرم افزاري مورد استفاده -4

 جام کارمدت انجام پروژه، زمان بندي ان -5

 UTMشناسنامۀ کلیه نقاط کنترل و پیمایش در سیستم مختصات  -6

 اندکس نقشه به همراه موقعیت نقاط کنترل و پیمایش بر روي آن -7

در صورت برداشت به کمک توتال استیشن ضمن ارائه مشخصات توتال، فایل خام مشاهدات ارائه  -8
 گردد.

بصورت و  dwg   ، Shape یکپارچه در فرمتبصورت  1:2000نقشه کل منطقه در مقیاس  -9
Geodatabase  و با سیستم مختصاتUTM   بیضوي)WGS84 و بصورت (GIS-Ready   و

 داراي توپولوژي تحویل داده شود. 

 کروکیهاي ترسیمی در هنگام برداشت جزئیات تحویل داده شود.-10

 زیر الزامی است . رعایت مشخصات المانها مطابق جداول و ازبیلت در تهیه بیلت -11
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 عوارض خطی موجود در نقشه هاي بیلت و اطالعات مربوطه: 1شماره جدول

 شماره رنگ نوع خط نام الیه عارضهردیف
، بلوار ، جدول و  میدان 1

 جوي، باغچه
0002 Continuous  

Green 

 Continuous magenta 0003 پل 2
 Continuous 13 0006 خط تفکیک امالك 3
اربعه امالك یا حدود  4

 زمین محصور
0092 Continuous white 

 OpenLand Hidden 21 زمینهاي باز 5
 Guard rail Hidden yellow گارد ریل 6

 Road Continuous white جاده آسفالت 7

 Road جاده خاکی 8
shouseh 

Hidden yellow 

 AXC Dashdot 8 معابرحرکتی محور شبکه  9

 Continuous BLUE 0024 مسیل ، رودخانه 10

 RAIL خطوط راه آهن 11
ROAD 

Continuous Brown 

 Strap Hidden BLUE خطوط فاضالب 12

 WP Continuous BLUE خطوط آب 13

 EC Continuous Red خطوط برق 14

 TC  magenta خطوط مخابرات 15

 FIBR Hidden magenta فیبر نوري 16

 OIL LINE Hidden yellow خطوط نفت 17

 OpenStreetMapمحور شبکه حرکتی معابر بایستی داراي اطالعات توصیفی بر مبناي مدل مفهومی تبصره : 
، یکطرفه یا دو سرعت حرکتی  حداکثراطالعات نام معبر، عرض معبر ،  اقالم توصیفی نظیر بوده و بایستی شامل

 جدول ذیل باشد. بر اساس استانداردطرفه بودن، روي پل یا در تونل قرار گرفتن 

کابل ها به صورت خط چین، لوله هاي آب بصورت خط نقطه و لوله هاي فاضالب بصورت خط موانعی  بطور کلی
 دو نقطه با ضخامت متوسط نمایش داده می شود.
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 :نام الیه ها2جدول شماره

نام  شرح الیه نوع جاده فیلدنام 
 معبر

 توضیح تونل پل یکطرفه

 highway  name onewaybridge tunnel 
* motorway آزادراه 

ت
 اس
عبر

م م
ی نا

صیف
 تو
قلم

ن 
ای

 

لد 
ر فی

قدا
م

اس 1یا  0
  ت

ی 
رکت

ر ح
سی
ن م

ود
ه ب
طرف

دو 
 یا 

رفه
کط
ر ی

انگ
 نش

و
ت
اس

 

ده 
 ش
جرا

ل ا
ت پ

صور
ت ب

سم
د ق

شو
را 

 اج
پل

ت 
صور

ه ب
جاد

ه 
تیک
صور

در  دار 
مق

1 
ت.

 اس
صفر

دار 
 مق
آن

 از 
غیر

در 
و 

 

رت
صو

ه ب
جاد

که 
رتی
صو

در 
 

ده 
 ش
جرا

ل ا
ت پ

صور
ت ب

سم
د ق

شو
را 

 اج
نل
تو

دار 
مق

1 
ت
 اس
صفر

دار 
 مق
آن

 از 
غیر

در 
و 

 

اره
 ست

ه با
شد

ص 
شخ

ي م
 ها
اده

ع ج
نو

 
به 

ش 
رد
و گ

ن 
ردا

رگ
ورب
ت د

سم
ر ق
د

ند 
سو

ز پ
ت ا

راس
_l

in
k

 
ود.

ی ش
ه م
فاد

است
 

* trunk بزرگراه  
* primary شریانی اصلی درجه یک  
* secondary  درجه دوشریانی اصلی  
* tertiary شریانی فرعی جمع کننده  
 unclassified شریانی فرعی پخش کننده  
 residential مسکونی 
 service دسترسی 
 track  
 Steps  
 cycleway مسیر دوچرخه 
 pedestrian پیاده رو 
 path  
 footway  

در مرحله اول دریافت و  در مرحله بعدي با توجه به نقشه  OpenStreetMapاطالعات جدول مذکور از طریق 
 تدقیق می گردد.و  تکمیل و دقت آنها در برداشت هاي ازبیلت

 عوارض نوشتاري موجود در نقشه هاي بیلت و اطالعات مربوطه: 3شماره جدول

 شماره رنگ نوع فونت نام الیه عارضهردیف
 Text1 B Nazaninwhite نام میادین بلوارها خیابانهاي اصلی، محله ها 1
 Text2 B Zar white نام کوچه ها ، بن بستها 2
 Text3 B Nazaninwhite نام اماکن 3

 عوارض نقطه اي موجود در نقشه هاي بیلت و اطالعات مربوطه: 4شماره جدول

 سمبل شماره رنگ نام بلوك نام الیه عارضهردیف
 GATE Red 0005 درب ملک 1
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 TREE TREE GREEN درخت 2
 

  water HYDRANT BLUE شیر آتشنشانی 3
 water W-Valve BLUE شیر آب 4

 
 water W-door BLUE دریچه آب 5

 
 Strap Strap BLUE دریچه فاضالب 6

 
تیر برق /تیر  7

 روشنایی
Elec ELECPOST red 

 
 Elec ETOWER red دکل برق 8

 
 TEL TELPOST magenta تیر تلفن 9

 
 TEL TTOWER دکل مخابرات 10

 
magenta 

 
 TEL Kafo magenta کافوي مخابرات 11

 
 TEL Teltrap magenta مخابرات دریچه 12

 
 توجه : 
 ، اکسپلود شود  gdbعارضه درب ملک قبل از انتقال براي تولید  
 ، اکسپلود شود . gdbخطوط اندازه گذاري قبل از انتقال براي تولید  

 تمامی فونتهاي استفاده شده در نقشه با فونتهاي ویندوز نوشته شوند . 
و در مرکز عارضه نقطه اي  pointعوارض نقطه اي به صورت  insertمحل ، در متن فوق    .نمایش داده شده است 
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 عوارض سطحی موجود در نقشه هاي بیلت و اطالعات مربوطه: 5شماره جدول

 شماره رنگ ضخامت خط نوع خط نام الیه عارضهردیف
 province Border 2 white محدوده استان 1
 state Border 1.5 red شهرستان محدوده 2
 Gas region Border 1.4 green گازرسانیمحدوده ناحیه  3
 City Border 1.3 red شهرقانونی  محدوده 4
 village Border 1.3 red محدوده روستا 5
 Indestery Border 1.3 red محدوده شهرك صنعتی 6

 نوشته شود  italicشماره محدوده ها در الیه ترسیم عارضه سطحی و در داخل محدوده با فونت 
 

 تبصره :

 و شکستنقاط  در ،شود می ایجاد شیب یا خم ،و ...) زانواتصاالت ( و  مانع از عبور علته ب که مکان هائی در -1
این مکانها در  . گردد مشخص عمق تغییرات طریق این از تا شود برداشت بعدي سه صورت به لوله تاج ،برش

ترسیم میگردد و در پایگاه داده مکانی به صورت  detailدر نقشه و در الیه  blockاتوکد به صورت 
hyperlink   یاAttachment  مشخص میگردد . این موضوع به منظور حذف متراژ جزئیات از متراژ کلی

 شبکه میباشد .

و  نقشه ترسیم  Layoutبایستی در گویا سازي نقشه در قسمت  و عرضی  یلدیتایل ها و برش هاي طو -2
 در نرم افزار اتوکد مد نظر می باشد. XClipو   Xrefوع با استفاده از دستورات این موض گردد.فراخوانی 

 اطالعات توصیفی مرتبط به نقاط برداشت موقعیت لوله و همچنین هر خط باید به آنها متصل شوند.  -3
ترسیم گردیده و هر شماره خط بایستی  PolyLineلوله هاي موجود در شبکه توزیع بایستی با دستور   -4

در ترسیم خطوط بایستی دقت داشت که در تمامی اتصاالت و  بصورت جداگانه و یکپارچه ترسیم گردد. ضمنا ً
  عوارض نقطه اي نظیر شیرها و اتصاالت دقیقاً Pickpointبوده و  Nodeنقاط تغییر عمق و غیره داراي یک 

 . می باشد PolyLineضخامت جدول مذکور ضخامت و پهناي بر روي آن وارد شود و منظور از 

( محدوده شهرستان ، نام اداره مربوطه ، نام  خطتبصره : در صورت تفاوت اطالعات توصیفی یک 
بایستی خط مربوط در محل تغییر اطالعات توصیفی شکسته  پیمانکار ، شماره پیمان ، جنس لوله و ... ) 

 شود ولیکن رعایت ارتباط این خطوط جهت انجام قوانین توپولوژیک الزم است.
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 عوارض خطی تاسیسات گاز :6شماره جدول

 مشخصات ترسیم لوله پلی اتیلن
 الیه نوع خط ضخامت شماره رنگ(mm)سایز لوله  ردیف

1 25 252 0,07 continuous PG25 

2 32 253 0,08 continuous PG32 

3 63 red 0,09 continuous PG63 

4 90 Blue 0,10 continuous PG90 

5 110 Green 0,11 continuous PG110 

6 125 30 0,13 continuous PG125 

7 160 46 0,16 continuous PG160 

8 200 Magenta 0,2 continuous PG200 

9 220 80 0,22 continuous PG220 

10 250 90 0,24 continuous PG250 

 
 مشخصات ترسیم لوله فوالدي شبکه توزیع

 الیه نوع خطضخامت شماره رنگ (inch)سایز لوله ردیف
1 4/3 14 0,08 continuousPG3.4 

2 2 10 0,1 continuousPG2 

3 3 82 0,11 continuousPG3 

4 4 25 0,12 continuousPG4 

5 6 16 0,15 continuousPG6 

6 8 Green 0,16 continuousPG8 
7 10 Red 0,17 continuousPG10 
8 12 blue 0,18 continuousPG12 
9 16 Cyan 0,19 continuousPG16 
10 20 31 0,2 continuousPG20 

11 24 44 0,24 continuousPG24 
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12 30 white 0,30 continuousPG30 

 خط تغذیه  مشخصات ترسیم لوله فوالدي

سایز لوله ردیف
(inch) 

 الیه نوع خط ضخامت شماره رنگ

1 2 Cyan 0,1 Dash dot BG-2 

2 3 235 0,11 Dash dot BG-3 

3 4 91 0,12 Dash dot BG-4 

4 6 173 0,15 Dash dot BG-6 

5 8 46 0,16 Dash dot BG-8 

6 10 22 0,17 Dash dot BG-10 

7 12 32 0,18 Dash dot BG-12 

8 16 126 0,19 Dash dot BG-16 

9 20 205 0,20 Dash dot BG-20 

10 24 41 0,24 Dash dot BG-24 

11   30 242 0,3 Dash dot BG-30 

12 36 202 0,36 Dash dot BG-36 

13 42 159 0,42 Dash dot BG-42 

14 48 180 0,48 Dash dot BG-48 

15 56 140 0,56 Dash dot BG-52 

 مشخصات ترسیم سایر عوارض خطی گاز
 الیه نوع خط ضخامت شماره رنگ نام عارضهردیف

کابل اتصال نقطه  1
 اندازه گیري

white 0,1 dashed Cable-link 

white 0,1 Iso dat cable_ground_bed کابل بستر افقی 2

 white 0,1 dashed Casing کیسینگ 3

 تبصره :
واحدهاي براي  dwgبا توجه به اینکه بلوغ سازمانی در خیلی از شرکتها هنوز به وجود نیامده است لذا تولید فایل  -1

 الزامی میباشد .  GISبراي واحد  GDBمهندسی و بهره برداري و فایل 

ارب مطرح شده در این دستورالعمل بر اساس تج و نحوه ورود اطالعات توصیفی استاندارد رنگها و نوع خط -2
براي ارسال به ستاد ملی   GDBتعیین شده است و با توجه به مالك بودن فایل  GISشرکتهاي پیشرو در مباحث 

 بالمانع است . اینچنینیرنگ و یا نوع خط در فایلهاي اتوکد داشت تغییر نیاز به تغییرچنانچه شرکتی ، گاز 
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 جاد گردد .در صورت وجود سایزي غیر از سایزهاي فوق مطابق جداول فوق ای -3

 : عوارض نوشتاري موجود در نقشه هاي ازبیلت و اطالعات مربوطه7شماره جدول

 شماره رنگ نوع فونت نام الیه عارضهردیف
 T_V Romant White شماره انواع شیر خطوط توزیع 1
 T_VBGRomant White شماره انواع شیر خطوط تغذیه 2
 T_L Romant White گاز شماره و سایز انواع خطوط توزیع 3
 T_BG Romant White گاز شماره و سایز انواع خطوط تغذیه 4
 T_Red Italic Blue نام انواع اتصاالت ردیوسر  5

 TF T_TF Italic Redنام اتصاالت  6

نام  اتصاالت شامل سه راهی ، کپ ، ونت ،  7
 و .... TPکیسینگ ، زانو ، شماره 

TEXTGItalic Blue 

 Deep Italic Magenta عوارض نقطه اي و خطی گازعمق تمامی  8

 عوارض سطحی موجود در نقشه هاي ازبیلت و اطالعات مربوطه: 8شماره جدول

ضخامت  نوع خط نام الیه عارضهردیف
 خط

شماره 
 رنگ

 TBS TIS Dashdot 1.1 cyanمحدوده خدمات یک ایستگاه  1
 EIS EIS Dashdot 1 blueاضطراري ایزوله شیرمحدوده  2
 CPS CIS Dashdot 1 blueمحدوده خدمات یک ایستگاه  3
 Floor_ground_bedcontinuous0.20 white محدوده بستر افقی 4
5 Zone تعمیراتی zone Hidden 0.9 yellow 
6 Subzone تعمیراتی subzone Hidden 0.8 magenta

 CGS CGS_A continuous0.20 Whiteمحوطه ایستگاه  7
 TBS TBS_A continuous.2 Whiteمحوطه ایستگاه  8
 CPS CPS _A continuous.2 Whiteمحوطه ایستگاه  9

 parcel continuous.2 White پارسل 10
Block continuous.2 Magenta بلوك 11

نقشه کد  بخشمحدوده هاي   12
 آدرس 

Code address- 
zone 

continuous.2 Red 

نقشه کد  قطعهمحدوده هاي   13
 آدرس 

Code address- 
subzone 

continuous.2 Cyan 
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 نوشته شود  italicشماره محدوده ها در الیه ترسیم عارضه سطحی و در داخل محدوده با فونت 

 

 

 
 
 
 

 : عوارض نقطه اي گازي( شیرهاي گاز ) موجود در نقشه هاي ازبیلت و اطالعات مربوطه9شماره جدول

 سیمبل شماره رنگ نام بلوك نام الیه سایز عارضهردیف
1  

 
 
 
 
 
 

 شیرهاي پلی اتیلن

25 V25 valve 130  
 
 
 
 

 

2 32 V32 valve 11 

3 63 V63 valve Red 

4 90 V90 valve 40 

5 110 V110 valve 16 

6 125 V125 valve Magenta 

7 160 V160 valve Blue 

8 200 V200 valve 120 

9 220 V220 valve 210 

10 250 V250 valve 43 

11  
 
 
 
 
 
 
 

 شیرهاي فلزي توزیع

4/3 V3.4 valve 32  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 2 V2 valve Red 
13 3 V3 valve Green 
14 4 V4 valve 40 
15 6 V6 valve Magenta 

16 8 V8 valve Blue 

17 10 V10 valve 10 
18 12 V12 valve yellow 
19 16 V16 valve 186 

20 20 V20 valve 13 
21 24 V24 valve 170 
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22 30 V30 valve Cyan 

 
 
 
 
 
 

 : عوارض نقطه اي گازي( شیرهاي گاز ) موجود در نقشه هاي ازبیلت و اطالعات مربوطه10شماره جدول

 سیمبل شماره رنگ نام بلوك نام الیه سایز عارضهردیف
1  

 
 

 
 
 

 شیرهاي تغذیه

2 V-BG2 valveBG 200  
 
 
 
 
 
 
 

 

2 3 V-BG3 valveBG 235 

3 4 V-BG4 valveBG 91 

4 6 V-BG6 valveBG 173 

5 8 V-BG8 valveBG 46 

6 10 V-BG10 valveBG 22 

7 12 V-BG12 valveBG 32 

8 16 V-BG16 valveBG 126 

9 20 V-BG20 valveBG 205 
10 24 V-BG24 valveBG 41 
11 30 V-BG30 valveBG 42 
12 36 V-BG36 valveBG 242 
13 42 V-BG42 valveBG 202 
14 48 V-BG48 valveBG 159 
15 56 V-BG56 valveBG Red 
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 : سایرعوارض نقطه اي گازي موجود در نقشه هاي ازبیلت و اطالعات مربوطه11شماره جدول

 سیمبل شماره رنگ نام بلوك نام الیه عارضهردیف
 CAP CAP Green در پوش لوله 1

 
TP TP Magenta TP نقطه اندازه گیري 2

 
 IC IC Red عایقی جوشیاتصال  3

 
 IJ IJ 40 اتصال عایقی فلنجی 4

 VENT VENT Yellow ونت 5
 

 RED RED Red تبدیل 6
 

مبدل لوله فلزي به پلی  7
 اتیلن

TF TF Magenta 
 

-GAS علمک گاز 8
OFFSHOOT

GAS-
OFFSHOOT 

130 G

 
 CPS CPS CPS Blueایستگاه  9

 
 BB BB Blue باند باکس 10

 
 MARKER MARKER Red مارکر 11

 
 GPS GPS GPS 100 POINTنقطه  12

 MRS MRS MRS 104ایستگاه  13

 MS MS MS 104ایستگاه  14
 

 CGS CGS CGS 104ایستگاه  15
 

 CGS-TBS CGS-TBS CGS-TBS Greenایستگاه  16
 

 TBS TBS TBS Redایستگاه  17
 

 DRS DRS DRS 134ایستگاه  18
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 اندازه گیري مسطحاتی  2-9-2

 
 ثانیه صورت پذیرد 5کلیه برداشتها بادوربین هاي  نقشه برداري توتال استیشن باحداکثر خطاي  -الف
مقیاس نقشه برداري بیشتر باشد  حداکثر خطاي مجاز در موقعیت عوارض نبایستی از میزان  -ب

 بنحویکه 
 برداري است.خطاي مجاز نقشه 10cmویا   1000 × 1:10000.2جهت نقشه 

  UTMبا توجه به اینکه اساس نقشه برادري مورد نظر در این دستور العمل با مختصات  -هتبصر
می باشد، لذا کار فرما مجاز است  در موقعیت هاي که مشکالت فضایی (ماهواره ) و  GPSوبرداشت با 

ر سانتیمت6مولتی فرکانس  با حداکثر خطاي  GPSدید به آسمان نباشد برداشت ها را با دستگاههاي 
 الزامی نماید.

 برداشت جزئیات2-10

 به نوبت کانوا، نقاط همان یا پیمایش شبکه رئوس کلیه مختصات محاسبه و يساز ساختمان ،یطراح از پس
 شهري ثابت عوارض کلیه بیلت نقشه تهیه در. است 1:2000 مقیاس در عوارض جزئیات برداشت مرحله

حد   استاتیک و روش از استفاده شد اشاره قبالً که همانگونه. گردد برداشت بایست یم شهري خدمات و
سانتیمتر براي کلیه عوارض قابل تشخیص) بسیار مناسب  10( 1:1000دقت مورد نظر در نقشه هاي 

است اما در اکثر موارد به دلیل عدم وجود دید مناسب به آسمان، از دوربینهاي نقشه برداري در برداشت 
 جزئیات استفاده می شود. در مرحله برداشت جزئیات موارد زیر مدنظر قرار گیرد:

)   scale factorو اعمال ضرایب مقیاس ( quick codeها با قابلیت  استیشن توتال از استفاده 
 .مجاز است

ها ، مارکر  IJ ها ،  TPدر مرحله برداشت اطالعات بیلت ، برداشت عوارض مشهود گازي شامل شیرها ، 
ها ، ونتها وخطوط شبکه هاي گاز حد فاصل بین شهر و روستا ( داراي عالئم مشخص شامل گرده ماهی ، 

متر یک نقطه در مسیرهاي  500انال باز ، داغی آسفالت و ... ) به ازاي حد اکثر هر فرونشست کانال ، ک
نقطه از قوس لوله هاي مشهود  و تقاطع شبکه هاي گاز با عوارض راه ،  3بین روستایی و همچنین برداشت 

وده رودخانه و ... وبرداشت اطالعات مکانی و توصیفی مراکز مصرف موجود در مسیرها و خارج از محد
و ایستگاههاي حفاظت از   CNGروستاها و شهرها شامل گلخانه ها ، مرغداریها ، کارخانه ها و کارگاهها ، 
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سیستم زنگ و بسترهاي آندي در این مسیرها با جی پی اس دقیق حداقل دو یا چند فرکانسه و 
جی پی شایان ذکر است قرائت  مد نظر میباشد  UTMسیستم تصویر  بر اساس و  WGS84مختصات

سانتیمتر مورد تایید 10اس دقیق  عوارض از سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و امالك و با دقت  باالي  
 نمی باشد. 

 .گردد تدوین استفاده مورد دوربین نوع و دوربین ارتفاع و) کانوا نقطه( دوربین استقرار ایستگاه موقعیت

. شود یادداشت امالك پالك. شود برداشت معبر بایدامتداد مرز امالك قابل رویت از سمت  مرز امالك:
 . است امالك رقمی 10 یکدپست داشتن آل ایده حالت

 تبصره:
در صورت صالحدید کارفرما، می توان مرزهاي دیگر امالك را با استفاده از نقشه هاي سازمان نقشه  -1

ضلعی بسته برداري، کاداستر یا تصاویر ماهواره اي مشخص کرد تا  هر ملک به صورت چند
 برداشت شود. 

سیر از نقشه پایه  کد آدرسدر استان جهت درج شماره  GNAFدن پروژه بو در صورت جاري -2
 شود .استفاده پروژه فوق پارسل بندي شده 

 اد پتهیه نقشه با استفاده از په-3

در سالهاي اخیر و با توجه به پیشرفت تکنولوژي ، روشهاي جدید و نوآوري هایی در زمینه تولید نقشه    
د و یا پرنده هاي بدون سرنشین پابوجود آمده است که یکی از این روشها، نقشه برداري با استفاده از په
میتوان از این ،  ه شده در این موردمیباشد . با توجه به تکنولوژي استفاده شده در این روش و تجهیزات ارائ

 و مقیاسهاي کوچکتر استفاده نمود . 1:1000ابزار و سامانه نقشه برداري ، در تهیه نقشه هاي با مقیاس 
الزامات و استانداردهاي مورد استفاده در خصوص این شیوه نقشه برداري ، دستورالعمل نظارت و کنترل 

توسط سازمان نقشه برداري میباشد و تمامی مراحل انجام کار و  اد، تهیه شدهپفنی نقشه برداري با په
 کیفیت و نحوه کنترل کار بایستی بر اساس این دستورالعمل باشد .
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 علی اي حال رعایت موارد ذیل در خصوص تهیه نقشه با این روش الزامی است :

 
 کنترل وجود سند و پالك براي پرنده-

 تهیه نقشه ، از شوراي تامین استانهااخذ مجوزات قانونی پرواز قبل از  -

 انتخاب پرنده مناسب با توجه به نوع و مقیاس نقشه  -
 الزام بیمه بودن پرنده درخصوص حادثه هاي ناشی از سقوط دستگاه -
 
 
 
 
 
 
 

 انتخاب پرنده مناسب :
 

داشت به قرار بطور کلی مواردي که باید در انتخاب پرنده مناسب جهت نقشه برداري با پهپاد مد نظر 
 :زیرند

 مدت زمان پرواز پرنده 

و ... ) با توجه به ارتفاع متغیر ساختمانها در مناطق شهري و  نوع کاربرد (شهري، غیرشهري 
 لزوم پرواز در ارتفاع باال و پایداري پرنده در آن ارتفاع در مقابل وزش باد و سایر عوامل 

 .برداري می شوندوسعت مناطقی که بطور معمول توسط شما نقشه  

 سهولت در کنترل پرواز پرنده 

 سهولت در حمل و نقل و استفاده 

 انتخاب نوع پرنده به لحاظ وزن و خطر سقوط و حادثه 

. با توجه به نوع عملیات نقشه برداري در روش پروازي، و امکان برخورد با  کیفیت قطعات 
، استفاده از پرنده هاي عوارض محیطی و قرار گرفتن پرنده در شرایط غیر منتظره جوي 
 مناسب با استحکام قطعات ، علی الخصوص پیشرانه ها ، الزامی میباشد .
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 برنامه ریزي پرواز :

 

 در خصوص برنامه ریزي پرواز ، توجه به مراحل و نکات زیر الزامی است :

 انتخاب / وارد کردن نقشه مرجع- 

 )تعیین منطقه مورد نظر (مستطیل / پلی گون- 

 ین میگردد )( این آیتم با توجه به مقیاس نقشه تعی GSD زمینی ، برداري نمونه فاصله تعیین- 

 طولی و عرضی تصاویر همپوشانی تعیین میزان- 

تعیین پارامترهاي پروازي نظیر ارتفاع پرواز، سرعت پرنده، خطوط پرواز، فاصله نقاط تصویر - 
 برداري و غیره

محاسبه تعداد خطوط پرواز، زمان پرواز، مکان شروع پرواز و بازنگري در برخی از آیتم هاي - 
 باال براي بهینه سازي فرآیند انجام پروژه

 استقرار در منطقه امن براي شروع پرواز و فرود پرنده- 

 ایستگاه هاي زمینی :

و نوع دوربین ( متریک  ) RTK ، PPKبا توجه به نوع سنسور ماهواره اي متصل به پرنده ، (  
، نیمه متریک ، غیر متریک ) ایجاد نقاط کنترل زمینی اجتناب ناپذیر بوده و در هر یک از 
حاالت ذکر شده متفاوت میباشد . علیهذا ، تعداد نقاط کنترل زمینی را بایستی با توجه به 

 آیتمهاي زیر تعیین و ایجاد نمود: 
 GSD تصویر نهایی 

 عوارض زمینی منطقهمیزان تغییرات در  

 متریک یا غیر متریک بودن دوربین 

 نوع سنسور متصل به پرنده 

 تنظیمات دوربین :

جهت تهیه نقشه با دقت و جزییات بیشتر استفاده از دوربینهاي متریک توصیه میگردد ، در   
و مقیاس نقشه و ارتفاع پروازي، آیتمهاي زیر  GSDاین خصوص ، براي هر پرواز با توجه به 

 یستی کنترل و تنظیم گردند :با
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 ایزو ، یا حساسیت سنسور دوربین به نور محیط 

 سرعت شاتر 

 میزان بازشدگی دریچه دیافراگم 
 : 1یادآوري 

با توجه به وجود اتوپایلوت در پرنده هاي نقشه برداري و برداشت منطقه بصورت خودکار بر اساس    
دقیق و کامل بر عملیات پرواز و همچنین کنترل  برنامه پروازي تعیین شده براي پرنده ، جهت نظارت

 پرنده در شرایط پیش بینی نشده ، استفاده از سیستم کنترل پرواز دستی ضروري میباشد .
 : 2یادآوري 

پس از اتمام پرواز و تهیه نقشه و پردازش تصاویر تهیه شده ، گزارشی از تمامی مراحل ، شامل بررسی 
ازي ، طراحی رن هاي تصویربرداري و ایجاد نقاط کنترل ، پرواز و منطقه و تعیین پارامترهاي پرو

.... و  Theme،  تصویربرداري ، پاالیش و پردازش تصاویر ، و محصوالت خروجی مانند نقشه ، مش بندي
بایستی تهیه شده و در اختیار کارفرما ( در صورت انجام عملیات توسط مشاور به واحد هاي مهندسی و 

GIS ویل گردد )استانها تح 
 : 3یادآوري 

قبل از هر پرواز ، اخذ مجوزهاي الزم از شوراي تامین استانها ضروري بوده و این مجوزها بایستی ضمیمه  
سایر مدارك پروازي گردد. در پایان این بخش با توجه به مطالب ذکر شده فوق ، نحوه نظارت و کنترل 

 برداري میباشد .نقشه هاي و عملیات پرواز ، مطابق دستورالعمل نظارت و کنترل سازمان نقشه 
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 تهیه کروکی اجراي شبکه-4

بمنظور محاسبه حجم عملیات، مصالح مصرفی، مقادیر اضافه کاري پیمان و همچنین تهیه نقشه هاي چون 
 ساخت کروکی اجراي لوله گذاري قبل از دفن لوله هاي گاز  تهیه می گردد. 

 جدید مد نظر می باشد:در انجام تهیه کروکی موارد ذیل در دستورالعمل 
اجرا برداشت عوارض گاز رسانی بایستی به روش کانال باز صورت پذیرفته و  ال) در پروژه هاي در ح1

دقیق نقشه برداري و به  GPSتمامی اتصاالت، تغییر عمقها، موانع، خمیدگی لوله، شیب کانال با دستگاه 
 سانتیمتر صورت پذیرد. 10و بادقتی زیر  RTKروش 

 سانتیمتر برداشت گردد. 5و با دقت زیر  GPS) برداشت شیرهاي گاز با 2
 در قاچ مربوطه مد نظر می باشد. UTM(WGS 84)) سیستم مختصات، تصویر وبیضوي برداشت3
) برداشت رفرانس عوارض گاز رسانی از عارضه هاي ثابت و معلوم نظیر کنج هاي دیوار، نبش دیوار، 4

ك، تیرهاي برق،لبه خارجی سنگ جدول و ... با استفاده از متر لیزري و طول مرز دیوار مشترك، درب امال
 افقی و در دو اندازه گیري انجام گردد.

بایستی در قالب  GIS ) اقالم توصیفی و اطالعات کروکی شبکه(فرم متادیتا) بمنظور اتصال به سامانه5
 بانک اطالعات تحویل گردد.

نترل ناظرین و مهر امضاي پیمانکار و ناظرین و مشاور نظارت ) کروکی اجرایی تهیه شده پس از ک6
 اسکن و براساس شماره کروکی تحویل گردد. 200حداقل  DPIکارگاهی بایستی با 

کروکی هاي قبل  SeeDrawingNo) کروکی هاي تحویلی بایستی داراي نقشه راهنماي شیر و همچنین 7
 و بعد باشد.

ز نماي مشرف به کل مسیر کانال لوله گذاري عکسبرداري گردد. ) قبل از دفن لوله ها می بایست ا8
و تاریخ عکسبرداري بوده و با نام شماره کروکی مربوط ذخیره و ارائه  GeoTagعکسها بایستی داراي 

 گردد.
 بایستی بر روي کروکی ها تا دقت یک سانتیمتر نوشته شود. GPS) کلیه مختصاتهاي برداشت شده با 9

نسبت به با همکاري مشاور ) با توجه به عدم امکان کالیبراسیون دستگاهها الزم است دستگاه نظارت 10
در فاصله مستقیم حد اکثر  دارد )  gpsجهت نصب  پیاده سازي ایستگاه پیالر بتونی سبک (نیاز به سه پایه

قبل از به  gpsدستگاههاي متر  اقدام نماید و مختصات ایستگاهها به روش استاتیکی برداشت شود و  50
تایدیه مختصات ایستگاه پیالر پیاده شده از سازمانهاي ذیربط کارگیري سنجش دقت نسبی صورت پذیرد . 

 الزامی میباشد .
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 تهیه کروکی اجراي علمک4-1

 در انجام تهیه کروکی موارد ذیل در دستورالعمل جدید مد نظر می باشد:
الف) برداشت عوارض گاز رسانی همانند کروکی شبکه بایستی به روش کانال باز صورت پذیرفته و تمامی 

دقیق نقشه برداري و به روش  GPSاتصاالت، تغییر عمقها، موانع، خمیدگی لوله، شیب کانال با دستگاه 
RTK  سانتیمتر صورت پذیرد. 10و بادقتی زیر 

 رفرانس محل علمک تا درب ملک یا مرز مشترك باشد. کروکی داراي نقشه راهنماي و باب) 
) ترسیم کروکی ها در فرمت اتوکد ترسیم و در سیستم مختصات، تصویر وبیضوي برداشت ج

UTM(WGS 84) .در قاچ مربوطه مد نظر می باشد 
 درج گردد . بصورت الزام علمک انشعاب کروکی اقالم توصیفی ذیل در د)

، تعداد واحد منشعب  GIS، کد  مجري مختصات محل نصب علمک و تی سرویس ، نام پیمانکار ،آدرس
از علمک، نوع علمک(توکار،روکار،دوپوندي و باکسی)، تاریخ نصب علمک، سایز علمک، شماره خط 

 ، سایز خطTF، شماره منشعب، شماره شیر، شماره زون، شماره ایستگاه، کد ناحیه و شهرستان، شماره عکس
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 انشعاب، عمق زین و ... مطابق با نمونه کروکی تکمیل و جمع آوري گردیده و بصورت یک بانک اطالعات
 مکانی تحویل گردد.

را که  GISه) الزم است ناظران جهت ردیابی و شناسایی علمکهاي نصب شده ، برچسب تهیه شده با کد 
و جهت تسریع در  ١مودهتحویل ایشان شده است روي علمکها نصب ن GISدرآغاز پروژه توسط واحد 

 ٢.  اشتراك پذیري متقاضی به رویت ایشان برساند 
ي) در عملیات جابجایی علمک ، به علت تغییر در بیلت ، الزم است پیمانکار عالوه بر تهیه کروکی علمک 

 بیلت نیز اقدام نماید. نسبت به بروز رسانیو درج کد علمک و اعالم جابجایی علمک جدید 

 Networkتعیین مکان علمک ها بر روي نقشه هاي -5

علمکها در کانال باز با سیستم ,در شبکه هاي جدید در هنگام برداشت مکان علمکها باید محل اتصال شبکه 
برداشت شده و در کروکی هاي استاندارد مطابق شکل زیر و در فرمت اتوکد ترسیم و کد    UTMتصویر 

 علمک مطابق با  روش نامگذاري تجهیزات گازرسانی شماره گذاري گردد .
بصورت در الیه استاندارد ترسیم و کد آن روي محل علمک    networkعلمکها باید بر روي نقشه هاي 

Tag. درج گردد 
 د در یک نقشه مجزا ترسیم و بر اساس کد علمک ذخیره گردد .هر علمک بای

و از طریق کنتور خوانها جمع آوري و همزمان با سیستم  MobileGISعلمکهاي قدیمی به کمک 
 مشترکین لینک میگردد .

برداشت شده و  UTMالزمه این کار این است که ایتدا نقشه پایه با دقت مناسب و در سیستم مختصات 
 ي این نقشه ها پیاده سازي شود .علمکها رو

الزم به توضیح است در پیمانهایی که برداشت بیلت در پیمان مشاور دیده شده است برداشت علمک 
 همزمان به برداشت بیلت انجام شده و این موضوع شامل موارد فوق نمیباشد .

                                           
 اقدام نماید .جهت کاهش هزینه ها و ماندگاري کد علمک ،پیمانکار باید به وسیله سمبه کوب برقی نسبت به درج کد علمک روي غالف گالوانیزه  ١
 براي اشتراك پذیري ارسال میگردد  GISکد علمک توسط پیمانکار شبکه داخلی در نقشه هاي نظام مهندسی درج و پس از تایید واحد  2
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 NetWorkتهیه نقشه هاي 5-1

تزریق گاز تولید و از این نقشه ها جهت بمنظور تست شبکه و در نهایت  Networkنقشه هاي 
استفاده در نشت یابی، امداد و تعمیرات در قالب نقشه هاي دفترچه اي شیت بندي شده و نقشه هاي 

مورد  در قسمت سر برگ هاي نقشه ازبیلت LocationMap، استفاده در نقشه یکپارچه دیواري
این نقشه ها قبل از مرحله ، استفاده قرار می گیرد. با توجه به اهمیت موضوع به روز رسانی نقشه ها

در  Networkگردد. دقت نقشه هاي  و طی یک فرآیند جامع کنترلی تحویل تزریق گاز بایستی تولید
رداري و به نقشه ب GPSبرداشت عوارض با دستگاه هاي حد یک مترمی باشد. ولیکن با توجه به 

 صورت پذیرد.بایستی سانتیمتر 30این دقت در حد زیر  RTKروش 
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بایستی به صورت یکپارچه و زمین مرجع تهیه شده و جهت شیت بندي و چاپ با  Networkنقشه هاي 
 اقدام گردد. DataDrivenPagesو  MapBookاستفاده از ابزارهایی نظیر 

 AutoCadنرم افزارهایی نظیر  Layoutیستی در قسمت عملیات گویا سازي، قالب و الگو نقشه ها با
Map  یاArcGIS  صورت پذیرد و این عملیات بایستی به صورت انجام که ماهیت زمین مرجع بودن

 و مختصات و سیستم بیضوي و تصویر نقشه داراي اشکال نگردد.  NetWorkنقشه هاي 
اطالعات تاسیسات این موضوع بایستی در جهت ارائه جزییات بیشتر  Sectionدر صورت نیاز به ایجاد 

 نرم افزار تولید و چاپ گردد. Layoutقسمت 
 نقشه ها بایستی داراي خطوط گرید(متساوي البعد) و مختصات مربوط بوده باشد.

نرم افزار ها و به صورت اتوماتیک  Layoutمقیاس ترسیمی (خطی) و جهت شمال بایستی در قسمت 
 تولید شود.

راهنماي نقشه در قسمت سمت راست نقشه بایستی ایجاد و در راهنماي نقشه ضمن نمایش عالئم لژاند و 
، تهیه کنندگان و قسمت تایید نقشه و سال و نسخ نقشه و نمادهاي کارتوگرافی، جداول مربوط به تغییرات

فراداده نقشه  نیز مشخص گردد و بطور کلی اطالعات متادیتا یا، شماره نقشه، نقشه راهنما تولید نقشه 
 تشریح گردد.

در کاربردهاي مختلف نظیر نقشه هاي دیواري واحد امداد، دفترچه  Networkبا توجه موضوع چاپ نقشه 
جهت خودروهاي امداد، نقشه هاي نفرات نشت یاب، نقشه هاي بلوك بندي  Subzoneنقشه هاي هر 

ت، واحد برنامه ریزي تعمیرات ، واحد مدیریت بحران و استفاده در واحدهاي مختلف دیگري نظیر تعمیرا
نقشه هاي ازبیلت و ... این نقشه ها با ابعاد و مقیاس هاي  LocationMapاستفاده در قسمت  مهندسی،

کاربرد و اندازه قطع کاغذ بایستی مختلف چاپی مختلفی تولید می گردد که با توجه به موضوع مقیاس و 
 شیت بندي مناسب صورت پذیرد. عملیات جنرالیزاسیون نقشه و گویا سازي و

و ... در  TFجنرالیزاسیون نقشه بایستی عالئم و نمادهایی نظیر درپوش، شیر، بمنظور تسریع در عملیات 
 مقیاس هاي مختلف تولید گردد. با حالتها وو  Dynamic Blockقالب 

ئم و عوارض اصلی تاسیسات نام اماکن مهم، معابر اصلی و نحوه چیدمان در کارتوگرافی، اندازه نمادها و عال
گازرسانی در عملیات گویاسازي نقشه بایستی بگونه اي باشد که فرآیند نقشه خوانی با سهولت و کارایی 

 باال صورت پذیرد.
عالوه بر موضوع الیه بندي عوارض گازرسانی و تعریف ضخامت آنها؛ بایستی جداول توصیفی این عوارض 

ات تهیه و اقالم توصیفی نظیر تکمیل گردد. این عملیات به لحاظ نیز طبق مدل داده جمع آوري اطالع
بایستی صورت  AutoCadMapکردن الیه ها و نمادها در نرم افزار  Classifyاستاندارد بودن از طریق 

 پذیرد.
این موضوع در ایجاد فایل هاي تعریف سیستم واحد نقشه و قالب نمایش نقشه بایستی متریک بوده و 

 مد نظر قرار گرفته شود.جدید بایستی 
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و با توجه به قاچ  UTM(WGS84)صرفاً   NetWorkسیستم مختصات ، تصویر و بیضوي نقشه هاي 
واقع می گردد نقشه ها بایستی در  زون یا قاچمربوط می باشد و جهت شهر ها و روستاهایی که در دو 

 اشد.قاچی تعریف گردد که بیشترین مقدار و مساحت آن شهر و روستا غالب ب
و همچنین محدوده مربوط به محدوده قانونی شهر   Zone،SubZone ،EIS  ،CIS،TISالیه هاي سطحی 

و روستا، تقسیمات نواحی و مناطق گازرسانی ادارات شهرستان، محدوده شهرستان نیز بایستی در نقشه هاي 
Network .ترسیم گردد 
شماره بلوك ها بایستی در نقشه ها نیز  مربوط به تقسیمات بخش و قطعه کد آدرس و سطحی الیه هاي

 ترسیم شود.
قیق دبا توجه به آنکه لوله هاي گاز در چند حالت طراحی، اجرا شده ولی گاز دار نشده، گاز دار شده ولی ت

نشده، گاز دار شده و تدقیق یافته و لوله مرده(قبالً گاز دار بوده و با توجه به تغییر و اجراي خط جدید در 
گاز دار نبوده و ارزش جمع آوري را ندارد) را شامل می گردد. نوع خط ترسیمی براي هر حال حاضر 

 حالت متفاوت می باشد.
ترسیم تاسیسات گاز رسانی بایستی منطبق بر استانداردهاي کارتوگرافی و رعایت الیه بندي ها، نمادگذاري 

 بر اساس بلوك هاي استاندارد باشد.
 نظیر رفع خطاهاي روهم افتادگی و رفع خطاها ) ، خطا گیريGISreadyعملیات آماده سازي نقشه (

)Duplicate( ، نرسیدگی، ردشدگی، روند نمودن مختصات نودهاي خطوط و عوارض تا دو رقم اعشار و
) و همچنین ایجاد شبکه Topologyرفع دیگر خطاهاي توپولوژیک و همچنین عملیات پیش پردازش(

 Networkدر ارائه نقشه هاي  Ruleوانین قاساس رعایت یکسري ) بر GeometricNetworkهندسی (
 الزامی می باشد. GDBو ارائه فایل در قالب ذخیره سازي در یک نمونه الگوي پایگاه داده زمینی 

عوارض خطی و نقطه اي و نمایش عوارض در زوم هاي مختلف نقشه استاندارد الیه بندي و کارتوگرافی 
 انجام گردد.تورالعمل این دس ول ابایستی طبق جد

حتی نمادهاي دیگر اتصاالت زاویه قرار گیري شیرهاي گاز بایستی براساس جهت ورود گاز صورت و 
اینکار ترجیحاً به صورت هوشمند و با توجه به قابلیت  بر اساس قرار گیري روي خط باشندداراي زاویه 

DynamicBlock صورت پذیرد. 

 نقشه پایه پارسل امالك بر رويمشترکین  کد آدرس درج5-2 

رقمی بایستی بر روي محدوده امالك نقشه پایه درج گردد.  12شماره کدآدرس مشترکین بصورت 
همچنین محدوده شماره بخش، قطعه و فرکانس قرائت کنتور بر روي نقشه ها بصورت یک الیه سطحی 

ین جزء نیز بایستی در کر مشترمحدوده شهر و مناطق و نواحی گازرسانی و فرکانس قرائت کنتو وارد گردد.
 یک الیه سطحی ترسیم گردد.
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کدگذاري استان،شهرها،مناطق گازرسانی، شهرها، تقسیمات بخش و قطعه خط سیر می بایست براساس 
 کدگذاري در سامانه جامع مشترکین انجام پذیرد.

اطالعات فرکانس قرائت کنتور، نوع مصرف(نوع کاربري) و کدشهر روستا و کدپستی ده رقمی هر پارسل و 
و شماره قاچ مرکز هندسی هر  utmو همچنین کد یونیک مکانی هر پارسل( تلفیق مختصات  gnafکد 

 جهت هر پارسل بایستی محاسبه و در فیلد نظیر وارد گردد. MainAngleپارسل) و زاویه 

 و تهیه نقشه عملیات بررسی و ارزیابی نقشه هاي موجودخالصه 5-3

با توجه به وجود نقشه هاي قدیمی در شرکت هاي گاز استانی و همچنین نقشه دیگر ارگانها و سازمانها 
جهت بهره گیري به عنوان نقشه پایه ضرورت داشته که ابتدا به ساکن نقشه هاي قبلی به لحاظ سقم و 

ت ساخت و ساز و ارزش گزاري به منظور به روز رسانی مورد بررسی قرار گیرد. این صحت، میزان تغییرا
 می باشد: زیر مطابق با فلوچارتعملیات بصورت خالصه 
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    UTM سیستم مختصات باو روستا  شهرداخل شبکه گازرسانی ازبیلت  نقشه هاي وضعیت تبدیل فلوچارت

 ي گاز  بررسی نقشه هاي شبکه ها پایگاه داده مکانیایجاد  OFFLINE و استفاده به صورت  GOOGLEدانلود تصاویر 

هیچگونه 
 اطالعاتی ندارد 

 200/1نقشه ازبیلت 
 کاغذي دارد

 200/1نقشه ازبیلت 
 شیت بندي دارد

 200/1نقشه ازبیلت 
 یکپارچه دارد

 2000/1نقشه نتورك 
 یکپارچه دارد

 بله

منطبق نمودن 
اولیه نقشه ها 

با تصاویر 
GOOGLE 

آیا امکان تهیه نقشه پایه شهري 
 )2از سایر سازمانها وجود دارد (

 خیر

 بله

آیا در ارزیابی اقتصادي ، تهیه 
 )3نقشه ها صرفه اقتصادي دارد(

به کمک پهپاد یا استاندارد  2000/1تهیه نقشه پایه  خیر
و توتال  GPSنقشه برداري مستقیم زمینی به کمک 

استیشن به همراه برداشت اطالعات مشهود گازي از 
 ، انواع ایستگاهها و ...  TPعلمک ، قبیل شیر ،  

برداشت اطالعات مشهود گازي از 
، انواع   TPعلمک ، قبیل شیر ،  

 GPSکمک ایستگاهها و ... به 
 چند فرکانسه

یابی شبکه هاي فاقد لوله 
 اطالعات و کروکی

آیا نقشه ها داراي 
  اسکلت مناسب

) )1هستند

 

ل 
ز

یر

 تهیه نقشه هاي پایه از سایر سازمانهاي ذیربط

 بله

و  اسکن ازبیلتهاي کاغذي 
 )4(شماره گذاري ازبیلتها 

 استاندارد سازي نقشه هاي پایه از لحاظ الیه و بلوك

بررسی وضعیت نقشه ها از لحاظ وجود نقشه ازبیلت 
شیت بندي ،  کاغذي ، کروکی خاکی ، فاقد 

 اطالعات

 نت ورك شبکه گاز 2000/1تهیه نقشه هاي 
استاندارد 

و سازي 
 تدقیق نقشه 

انتقال اطالعات 
برداشتی و ازبیلتها 
 به نقشه نتورك 

 ) 5شرکت ملی گاز ایران ( GISمطابق مدل مفهومی کمیته تخصصی  gdbتولید 

Data entry  گرفتن جریان و رفع خطاهاي توپولوژي و ذخیره و انتشار نقشه در پایگاه داده مکانی و راه اندازي ،mobile GIS  و WEBGIS  
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 توضیحات : 
به این نتیجه آفالین   این است که بعد از تطبیق با تصاویر گوگل  ) منظور از نقشه ها داراي اسکلت مناسب 1(

 برسیم که این نقشه ها داراي اصول نقشه برداري مباشند و انطباق کامل است نه داراي  ماهیت کروکی
تهیه نقشه پایه شهري و روستایی شامل سازمان نقشه برداري ، مسکن و شهرسازي ، شهرداریها ،  يسازمانها)  2(

 از قبیل آب ، برق و مخابرات میباشد .کاداستر ( ثبت اسناد کشور ، بنیاد مسکن و سایر شرکتهاي خدمات رسان 
بررسی موضوعاتی همچون بروزبودن ، استاندارد بودن  ، ) منظور از  ارزیابی اقتصادي نقشه هاي سایر سازمانها 3(

ذخیره زمانی و ارزش ریالی ، داراي اسکلت  مناسب ،  UTM، سیستم مختصات و بلوکها کارتوگرافی الیه ها 
 ه ها و مقیاس و روش تهیه نقشه میباشد .نقشه ها ، غنی بودن نقش

 شرکت ملی گاز ایران صورت پذیرد . GIS)اسکن ازبیلتهاي کاغذي مطابق روش پیشنهادي کمیته تخصصی 4(
شرکت ملی گاز ایران اقدام  GISمطابق آخرین ویرایش مدل مفهومی کمیته تخصصی  gdb) جهت تولید  5(

 مذکور در ستاد ملی گاز صورت پذیرد .یس کمیته گردد و این موضوع از طریق ارتباط با رئ
 
 
 

  GIS CODE  در فرمت اکسل بر اساسشده  Scanعلمک  کروکیلیست  تهیه 

    UTM سیستم مختصات در علمکها مکانی و توصیفی  برداشت اطالعات فلوچارت

 MOBILE GISمشترکین  از طریق پیمان کنتور خوانی و  و لینک آن به اطالعات  علمکها مکانی و توصیفی  برداشت اطالعات

 ( اجرا شده توسط گاز استان مرکزي )   UTM سیستم مختصات در

  و ذخیره سازي آنها مطابق روش کدگذاري تجهیزاتکردن  Scanعلمکها و کروکی روي  GIS CODEدرج   

 در فلوچارت باال پیاده سازي  مکان علمکها روي نقشه هاي نت ورك شبکه

  با فیلد کد آدرس روي نقشه هاي نتورك در پایگاه داده مکانی کروکی علمکها نمودن مکان  ذخیره

  کروکی علمکها روي نقشه هاي نت ورك شبکه و بررسی صحت اطالعات شبکه و علمکهابین  HYPERLINK ایجاد

Join  با اطالعات سیستم مشترکینکروکی علمکها نمودن  
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 تولید نقشه به روز رسانی و عملیات میدانی جهت -6

عملیات میدانی با توجه به موضوعیت تولید نقشه، به روز رسانی نقشه، وجود زیرساختهاي ارتباطی و 
از این دست  MobileGIS از پهپاد و ابزارآالت و فناوري مورد استفاده نظیربهره گیري سامانه شمیم،

 قبیل متفاوت و به دسته هاي ذیل تقسیم می گردد:
 به روز رسانی نقشه میدانی الف) عملیات

 ب) عملیات میدانی در خصوص تولید نقشه
 ج) عملیات میدانی در خصوص جمع آوري اطالعات توصیفی و غنی سازي نقشه

 

 GIS readyبر پایه  1000/1شرح مختصر کار تهیه و ترسیم ازبیلت پالن و پروفیل 6-1

پیمانکار مجري موظف است مسیر خط تغذیه را مطابق با نقشه ارائه شده طراحی را با دوربین نقشه 
 برداري بصورت مستقیم میخ کوبی و پیاده  و حفاري نماید.

پیمانکار مجري موظف است در هنگام اجراي شبکه و قبل از مرحله دفن لوله نسبت به تهیه کروکی دقیق 
اقدام نمایند در این کروکی بایستی کلیه عوارض از قبیل موانع و لوله هاي آب و فاضالب ، کابلهاي برق و 

سبت به معبرو عوارض ثابت  ... مخابرات ومحل دقیق تقاطع موانع با لوله گاز به همراه عمق مانع و لوله ن
دقیقا ًبرداشت و با دو رفرانس دقیق نسبت به عوارض ثابت همچون نبش دیوار و ... برداشت گردد، 
همچنین پیمانکار موظف است تغییر عمق لوله گاز، خمیدگی هاي لوله، تغییرات زاویه، کلیه اتصاالت و 

متر طول کانال داراي رفرانس در کروکی ها 30کثر هر شیرها، محل سرجوشها و ... را دقیقاً برداشت و حدا
مشخص نماید و این کروکی ها را به صورت فایل کامپیوتري به همراه مقادیر انجام کار و اضافه کاري و 

 1000/1عکس معبر در زمان اجراي پروژه ارائه نماید. سپس بر روي فایل نقشه ازبیلت پالن و پروفیل 
بر اساس الیه هاي ارائه شده جدول دستورالعمل ترسیم ازبیلت  ارائه شده  ارائه شده از طرف کارفرما

 شده، ترسیم نماید.  GISreadyبصورت 
پیمانکار موظف است نقشه پالن خط تغذیه را ( خط پروژه) را دقیقاً برداشت و بر روي نقشه پالن و 

نماید. پیمانکار مجري موظف پروفیل ترسیم و مشخصات جدول نقشه را مطابق با کار ارائه شده ترسیم 
است نقشه پالن و پروفیل ارائه شده از طرف کارفرما را در صورت داشتن تغییرات برداشت و به روز، 

 اصالح نماید.
 در انجام ترسیم نقشه هاي پروفیل مسیر مراحل ذیل بایستی انجام گردد:

 یا نقشه بلوك بندي بحران باشد . ( KEY MAP) داراي نقشه راهنما  .1
 شماره نقشه هاي استاندارد مورد نیاز در طراحی در محل هاي الزم مشخص و اشاره گردد. .2
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محل کیلومتر شمار لوله ها، نقاط انـدازه کیـري تـک کابلـه و دو کابلـه مشـخص و در قسـمتهاي         .3
 مربوطه وارد گردد.

 . تکمیل جداول مربوط به نمودار مقطع طولی با توجه به لوله ، طول افق، طول زمین و .. .4

تعیین نوع منطقه از نظر رعایت ایمنی ( موقعیت کالس لوله ها بر حسب عـوارض سـاختمانی ) و    .5
و مقـررات حـریم    ANSI B 31.6انعکاس اطالعات بر روي نقشه ها ( بـا توجـه بـه اسـتاندارد     

 شرکت ملی گاز ایران )

 تکمیل مشخصات پوشش لوله .6

 ه نقاطتکمیل مشخصات رقوم زمین، فاصله و کیلومتراژ، شمار .7

 ترسیم خطوط منحنی میزان(توپوگرافی) .8

 UTM(WGS84)ترسیم خطوط متساوي البعد در نقشه پالن ( شبکه) با مختصات  .9

 تکمیل میزان عمق لوله از کف زمین .10

 ترسیم جاده سرویس و مارکرها بر روي نقشه .11

 ایستگاههاي نقشه برداري در جداول UTMارائه مختصات  .12

 نقشه هاي ازبیلت گازرسانیخطوط اشاره و اندازه در 6-2

با توجه به آنکه طول خطوط شبکه گاز بر روي نقشه ازبیلت معادل طول راستاي افق خطوط گاز اجرا 
شده می باشد و طول لوله مصرفی با توجه به شیب زمین و همچنین تغییر عمق لوله با توجه به  وجود 

ي ازبیلت می باشد و به لحاظ تسویه دقیق موانع در مسیر لوله  متفاوت از طول لوله بر روي نقشه ها
با پیمانکار مجري بر روي نقشه هاي ازبیلت خطوط اشاره مربوط به میزان مصرف لوله مصرفی واقعی 

ینامیک بلوك بر روي الوله ناشی از شیب و تغییر عمق وارد می گردد. این خطوط اشاره بصورت یک د
زیبا بر اساس امکان موقعیت چاپ و شلوغی عوارض لوله گاز و در راستاي ترسیم لوله و به شکل 

 گردد شکل این خطوط اشاره بصورت ذیل می باشد. ترسیم می
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امکان تعریف و نمایش نمادهاي متعدد جهت  AutoCADبا توجه با قابلیت داینامیک بلوك در نرم افزار 
عوارض گازرسانی در یک بلوك وجود دارد که با این قابلیت امکان تعریف نوع شیر(جوشی، فلنجی، توپی و 
...) و یا تعریف اندازه شیر جهت نمایش در مقیاسهاي مختلف، تعریف چرخش خودکار براساس راستاي 

قابلیت همراه با تعریف جداول توصیفی عوارض براساس مدل داده لوله و مواردمشابه وجود داشته که این 
 جمع آوري اطالعات جهت نقشه هاي ازبیلت گازرسانی مد نظر می باشد.
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 نحوه نمایش خمیدگی لوله-7

وسط و انتهاي خمیدگی را برداشت نموده و به   جهت نمایش خمیدگی لوله بایستی نقطه شروع ،
داد. در ترسیم این عارضه بایستی در نظر داشت که بایستی از دستور عوارض غیر قابل تغییر رفرانس 

Polyline  استفاده نمود و از دستورSpline.به هیچ عنوان استفاده ننمود 

تعداد نقاط که جهت نمایش خمیدگی لوله بایستی در نظر گرفت حداقل سه نقطه می باشد که شامل 
سانتی متر باشد محل  50طول خمیدگی لوله کمتر از  نقاط ابتدا، وسط و انتها می باشد در صورتیکه

تقاطع راستاهی دو طرف خمیدگی به عنوان یک نقطه مهم برداشت می گردد. در خمهاي بزرگ به ازا 
 هر دو متر طول خم یک نقطه اضافه برداشت گردد.

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

  کارتوگرافی نقشه هاي بیلت و ازبیلت-8

بــه منظــور درك بهتــر کــاربران نقشــه و اطالعــات مکــانی، معمــوالً الیــه هــاي مختلــف اطالعــاتی بــه  
طرق مختلف ترسیم و نمـایش داده مـی شـوند. نمـایش عـوارض بـا انـدازه، ضـخامت، رنـگ، هاشـور و           
یا عالئم و سمبلهاي مختلف مـی توانـد انجـام پـذیرد تـا از ایـن طریـق تولیـد کننـده و اسـتفاده کننـده            

ــا مشــاهده آن درك بهتــر  ــابراین موضــوع   ينقشــه، ب از عــوارض موجــود در منطقــه داشــته باشــد. بن
ــه هــاي     ترســیم و نمــایش داده هــا صــرفاً یــک موضــوع بصــري اســت، طبیعــی اســت جداســازي الی

ــیط      ــند در مح ــی باش ــف م ــاي مختل ــه ه ــه داراي مشخص ــاتی ک ــف اطالع ــات  GISمختل ــه اطالع ک
پـذیر اسـت، در چنـین شـرایطی کـافی       باشـند بـه سـهولت امکـان     یتوصیفی و مکانی با هـم مـرتبط مـ   

است الیه هاي اطالعـاتی مشـابه داراي نـام، کـد و اطالعـات توصـیفی مشـابه باشـند تـا از ایـن طریـق            
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بتوان نقشه هاي مختلف کـه توسـط پیمانکـاران مختلـف یـا در سـالهاي متفـاوت تولیـد شـده انـد را در           
مــی توانــد  GISیکپارچــه ایجــاد نمــود. در ایــن صــورت کــاربر  کنــار هــم قــرار داد و یــک پایگــاه داده

یک الیه اطالعاتی را انتخاب و به هـر شـکل دلخـواه نمـایش دهـد. بطـور مثـال کلیـه لولـه هـاي مـورد            
ــد بصــورت یــک خــط نمــایش داده شــوند و اطالعــات     اســتفاده در شــبکه هــاي گازرســانی مــی توانن

عارضـه درج گـردد. در نهایـت     یاطالعـات توصـیف   توصیفی هر لوله از جملـه جـنس و سـایز در جـدول    
کاربر می تواند لوله هاي مختلـف بـا اطالعـات توصـیفی متفـاوت را انتخـاب یـا جسـتجو نمایـد و حتـی           

ترسـیم و ارائـه مـی     CADبه اشکال مختلف نمـایش دهـد. امـا در شـرایطی کـه نقشـه هـا در محـیط         
لیـاتی و امـدادي اسـت و در شـرایطی کـه      عم يگردند یا هدف چـاپ نقشـه بـه منظـور اسـتفاده اکیپهـا      

تفســیر بصــري نقشــه اهمیــت دارد، موضــوع کــارتوگرافی نقشــه و نحــوه نمــایش الیــه هــاي اطالعــاتی  
اهمیت پیـدا مـی کنـد. در ترسـیم نقشـه و کـارتوگرافی آن رعایـت یـک اسـتاندارد در تمـام نقشـه هـا             

ه ترسـیم گردنـد همچنـین    الزامی است بطـور مثـال کلیـه شـیرآالت مـی بایسـت بـه یـک شـکل مشـاب          
که اهمیت بیشتري دارند مـی تواننـد بزرگتـر و یـا ضـخیمتر ترسـیم گردنـد. در ترسـیم انـواع           یعوارض

 نقشه ها از جمله نقشه هاي ازبیلت، رعایت موارد زیر ضروري و اجباري است:
نقـاط  و همچنـین   يموقعیت کلیه ایستگاه هاي اصـلی و فرعـی مـورد اسـتفاده در عملیـات نقشـه بـردار       

 ، در نقشه درج گردیده و مختصات آن نیز در کنار آن نوشته شود. GPSمبناي 

 نقشه داراي گرید باشد.

 در حاشیه نقشه اطالعات زیر حتماً ارائه گردد:

 جهت شمال جغرافیایی الف) 

 مقیاس نقشه به دو صورت نوشتاري و ترسیمیب) 
ترسـیم   UTMدر سیسـتم مختصـات    سیستم تصویر نقشـه ومشخصـات آن بطـور مثـال اگـر نقشـه      ج) 

 منطقه حتماً مشخص گردد.  Zoneشده است شماره قاچ یا 
 یا سطح مبناي مسطحات  بیضوي مبناي مورد استفادهد) 
 سطح مبناي ارتفاعاته) 
 لژاند و معناي عالئم و سمبلهاي مورد استفادهو) 
 سال تهیه و تولید نقشهز) 
 روش تهیه نقشه ح) 
 ناظر کارفرما ، مجري وط) 
 نام منطقهي) 
) با توجـه بـه اینکـه طـول ازبیلـت ؛طـول راسـتاي افـق مـی باشـد و نمـی توانـد مبنـاي پرداخـت و               ك

تسویه حساب بـا پیمانکـاران اجرایـی مـالك قـرار گیـرد جهـت کلیـه اتصـاالت، موانـع، تغییـر عمقهـا،             
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بلـوك داینامیـک   خمیدگی ها عالوه بـر رفـرانس(خط انـدازه)؛ مـی بایسـت متـراژ لولـه در قالـب یـک          
نقطه اي ، همراه با اطالعات توصـیفی نیـز آورده شـود. منظـور از ایـن متـراژ طـول لولـه مصـرفی اسـت           
و با طول افقی که با استفاده از دسـتورات قابـل محاسـبه اسـت متفـاوت مـی باشـد. شـایان ذکـر اسـت           

ه باشـد. جهـت   درصـد بـا طـول افقـی و بـا تاییـد نـاظر خـط اخـتالف داشـت          5طول اعالم شده تنهـا تـا   
متراژ خطوط بر اساس مسـیر حرکـت گـاز در خطـوط شـبکه گـاز مـی باشـد ولـیکن در صـورت لـوپ            

کلیــه خطــوط گــاز بایســتی داراي شــماره خــط  بــودن بصــورت قــراردادي مســیر مشــخص مــی گــردد.
 باشند.

و آمــاده ســازي نقشــه شــامل حــذف تمــامی خطاهــاي رد شــدگی، نرســیدگی،  GISreadyل) عملیــات 
ــیر و ..   ــود در مس ــود ن ــدم وج ــادگی، ع ــم افت ــرف و  روي ه ــل برط ــورت کام ــتی بص ــاي .. بایس خطاه

 توپولوژیک در نقشه وجود نداشته باشد.
 م) کلیه اطالعات توصیفی بر اساس مدل مفهومی ارائه شده بایستی تکمیل گردد.

در مرحلـــه  GeodataBaseو ارائـــه فایـــل در قالـــب  GeometricNetworkاد ن) عملیـــات ایجـــ
 نهایی مد نظر می باشد.

 س) ارائه فراداده یا متادیتا جهت نقشه هاي تهیه شده الزامی می باشد.

 هاي رقومی سازي نقشه آماده-9

ــاي     ــب در محیطه ــومی، اغل ــانی رق ــات مک ــی  CADاطالع ــیم م ــداول    ترس ــاي مت ــد. از فرمته گردن
(نــرم افــزار   Dgn) و Auto CAD(نــرم افــزار   Dwg ،Dxfمــی تــوان بــه    CADطهــاي محی

Micro Station        اشــاره نمــود. نقشــه هــاي رقــومی کــه اکثــرا در محیطهــاي (CAD  ترســیم
 باشند.  گردند، عمدتا داراي خطاهاي گرافیکی می می

قابل ذکر است که در این دسـتورالعمل جهـت کـار بـا کلیـه محیطهـاي نـرم افـزاري اشـاره شـده و در           
ــتم    ــاربران سیس ــار ک ــهیل ک ــتاي تس ــیفی،    GISراس ــانی و توص ــات مک ــازي اطالع ــاده س ــه در آم پای

 افزاري ارائه شده است.  توضیحات کاملی در رابطه با  چگونگی استفاده از محیط نرم
 باشد. Auto Deskmapسازي اطالعات مکانی، محیطهاي  ي جهت آمادهمحیطهاي نرم افزار

ــی  ــدا م ــذا ابت ــا در      ل ــودن آنه ــع نم ــویم و ســپس نحــوه مرتف ــنا ش ــا آش ــن خطاه ــواع ای ــا ان بایســت ب
 افزارهاي منتخب مورد بررسی قرار گیرند. نرم
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 انواع خطاهاي گرافیکی -10 
بـه صـورت خطـاي ردشـدگی و نرسـیدگی،       خطاهاي گرافیکی رایج در فایـل نقشـه هـاي رقـومی اغلـب     

، خطــاي پولیگونهــاي Sliverو  Gapطرفــه، خطاهــاي  در تقاطعهــاي ســه طرفــه و چهــار Nodeنبــود 
، وجــود رأســهاي اضــافی در عــوارض Duplicationزائــد و خطــوط خــود متقــاطع (پاپیونهــا)، خطــاي  

یـل تشـریح گردیـده    باشـد کـه در قسـمت ذ    هـاي مجـاور مـی    هـاي بـرگ نقشـه    خطی و عدم انطباق لبه
 است:

  (Overshoot & Undershoot)شدگی و نرسیدگی  خطاي رد10-1

افتـد.   شـدگی یـا نرسـیدگی باشـد خطـاي مـذکور اتفـاق مـی         اي در محل تقـاطع داراي رد  اگر هر عارضه
 شدگی عوارض اصالح گردد. رد  در اینجا الزم است فاصلۀ نرسیدگی عوارض و اضافۀ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طرفه  در تقاطعهاي سه طرفه و چهار Nodeنبود 
گویند. براي ایجاد توپولوژي و ارتباط مکانی بین  می  Nodeبه نقاط گرهی و سرهاي آزاد عوارض 

 باشند. Nodeعوارض الزم است عوارض در محلهاي تقاطع داراي 
 

 
 

 Sliverو  Gapخطاهاي 

داراي 
Node 

 Nodeبدون  Nodeبدون  Nodeداراي 

undershootخطاي

 

 Overshootخطاي 
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افتد اغلب این خطاها به علت  در مرز مشترك بین دو پلیگون اتفاق می Sliverو  Gapخطاهاي 
 شود. سازي دوباره مرز مشترك بین پلیگونها ایجاد می رقومی

 Gapي و قسمتهاي خالی را خطا Sliverدهد خطاي به قسمتهایی که اشتراك دو پلیگون را تشکیل می
 گویند.

 
 
 
 
 
 
 
 

 بار ترسیم شوند. براي رفع خطاي مذکور بهتر است مرز بین پلیگونها فقط یک
 خطاي پلیگونهاي زائد و خطوط خود متقاطع (پاپیونها)

گاهی داراي پلیگونهایی با مساحتهاي بسیار کم و نزدیک به صفر هستیم که این پلیگونها زائد بوده و باید 
حذف گردند. همچنین در برخی موارد در رأس یک زاویه از اشکال گوناگون هندسی ممکن است خطایی 

 مانند شکل زیر ایجاد گردد، خطاي مذکور معروف به خطاي پاپیونی است.

 

 Duplicationخطاي 10-2

مختصات آنها از شروع تا پایان اگر در یک الیۀ اطالعاتی دو عارضه کامالً بر هم منطبق باشند یعنی 
است. در این حالت باید یکی از آنها را پاك  Duplicationمذکور داراي خطاي   یکی باشد، عارضۀ

 کنیم تا عوارض داراي چنین خطایی نباشند.
 

خطاي 

Sliver 

Gap  
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         وجود رأسهاي اضافی در عوارض خطی                                         
عوارض خطی رأسهاي اضافی از این عوارض برداشته شده به طوري که در نهایت شکل با فیلتر نمودن 

عوارض به طور قابل توجهی کاهش   گردد ولی حجم ذخیرة عوارض با همان صورت اولیه خود حفظ می
 یابد. می
 
 

 
 

 هاي مجاور                هاي برگ نقشه عدم  انطباق لبه10-3

دهیم و تمامی عوارض که در مرز  هاي مجاورش مطابقت می نقشه را با برگ نقشهدر این حالت هر برگ 
 .(Edge Matching)گیرند باید در امتداد و منطبق با هم باشند بین دو برگ نقشه قرار می

 

 
، بایستی مراحل زیر طی  AutoDeskMapسازي اطالعات مکانی در محیط نرم افزار  جهت آماده

 گردند:
 

 



 

 

60 
 

 

 تفکیک الیه ها  -11

بایست هر نوع عارضه را در یک الیه مشخص با  جهت تسهیل در شناسایی عوارض مختلف در نقشه می
سمبولوژي معین قرار داد. در روند تولید نقشه همواره وجود دستورالعمل هاي مناسب که در آن الیه بندي 

 عوارض از قبل پیش بینی شده باشد از الزمات اولیه می باشد.
سازي عوارض سطحی  درصورت لزوم از الیه هاي مناسب جهت  و یا یکپارچه Cleanراحل مختلف در م

 توان استفاده نمود. تولید پلیگون، به شرطی که الیه هاي شرکت کننده در آن از بین نرود، می
  Autodesk Mapنحوه ایجاد یک الیه جدید در نرم افزار 

 . نموداستفاده  Layerزیر منوي  Formatجهت ایجاد یک الیه جدید از منوي 
` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و یا کلیک راست  New Layerبا استفاده از منوي Layer Properties Managerدر ادامه در پنجره 
   .نمودرا انتخاب  New Layerنمودن، گزینه 

 
 
 

 

 

 

 
 

) و Linetype)،نوع خط(Colorرنگ ( سپس اقدام به نام گذاري براي الیه جدید و همچنین انتخاب
 .نمود) Lineweightضخامت خط (



 

 

61
 

 

 
 

 
 

 

جهت انتقال عوارض به یک الیه ابتدا عوارض مورد نظر را انتخاب کرده و سپس نسبت بـه انتخـاب الیـه    

 مورد نظر اقدام می کنیم. 

 

 

 

 

 

12-clean کردن عوارض 

 Tools،زیر منوي Mapباید از منوي  Autodesk Map 2005کردن عوارض در محیط  Cleanجهت 
 را انتخاب کرد. Drawing Cleanupگزینه 
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 کنیم: به شرح زیر عمل می Drawing cleanupدر ادامه در پنجره 

 )Clean)Select Objectsانتخاب المانها جهت انجام عملیات  -الف
 می توان به طرق مختلف اقدام به انتخاب عوارض کرد. Select Objectsدر بخش 

 
 
 
 

 

 

 
 
  )Clean)Cleanup Actionsتنظیمات چگونگی انجام عملیات  -ب

) که از پیچیدگی خاصی برخوردار است، باید نسبت به انتخاب نوع Cleanup Actionsدر این بخش (
 اقدام کرد.  Cleanخطا و  تنظیمات پارامترهاي الزم جهت انجام عملیات 

 
 
 
 
 
 
 

لیتی یک سري پارامتر هایی را باید تنظیم نمود. به عنوان مثال کردن هر نوع فعا Addبه این شکل که با 
باید پارامتر هاي تلرانس و انواع المانهایی که باید این  Delete Duplicatesکردن گزینه  Addبا 

) که در این صورت این عملیات فقط بر روي Textعملیات بر روي آنها انجام شود را انتخاب کرد(مثال 
Text گیرد. یا با  ر المانهاي انتخاب شده در مر حله قبلی صورت میهاي موجود دAdd  نمودن گزینه

Erase Short Objects .پارامتر تلرانس را باید تنظیم نمود، 
 *نکته مهم: تنظیم گزینه تلرانس بستگی مستقیم به مقیاس نقشه و دقت ترسیم عوارض موجود دارد.

پ ي س یک  ت
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 توضیحی کوتاه در مورد هر یک می پردازیم: در ادامه به انواع فعالیتها و

 Delete Duplicatesنماید. : عوارض تکراري موجود در فایل را حذف می 

 Erase Short Objectsنماید. : عوارض با اندازه کوچک در فایل را حذف می 

 Break Crossing Objects اقدام به شکستن المانها به ساده ترین جزء :
 نماید. می

 Extend Undershootsنماید. : خطاهاي نرسیدگی را اصالح  می 

 Apparent Intersection ایجاد :Node نماید. ها می در محل تقاطع 

 Snap Clustered Nodes اقدام به :Snap  کردن مجموعه اي ازNode  ها در یک تلرانس
 نماید. مشخص می

 Dissolve Pseudo Nodesبین دو  : نقاط زائدNode نماید. را حذف می 

 Erase Dangling Objectsنماید. : المانهایی که داراي یک سر آزاد می باشند،حذف می 

 Simplify Objectsنماید. سازي المانها می :اقدام به ساده 

 Zero length Objectsنماید. : المانهاي با طول صفر را حذف می 

 Weed polylines.رئوس اضافی خطوط را حذف می کند : 

توان تنظیم نمود و باید توجه داشت که در صورت  ر انجام فعالیتهاي مختلف را می*نکته مهم: تقدم و تاخ
 عوارض وجود خواهد داشت. Cleanعدم دقت در این کار امکان درست انجام نشدن عملیات 

 ):Clean )Cleanup Methodsتعیین روش انجام عملیات  -ج
 را برروي المانهاي انتخاب شده مشخص کرد. Cleanدر این بخش می توان نحوه انجام عملیات 

 که شامل سه گزینه زیر می باشد:
 Modify original objects.تمامی تغییرات الزم بر روي خود المانهاي انتخابی صورت بگیرد : 

 Retain original objects and create new objects المانهاي انتخاب شده را حفظ :
 نماید. الزم را انجام داده و یکسري المانهاي جدید ایجاد مینماید و تمامی تغییرات  می
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 Delete  original objects and create new objects المانهاي انتخاب شده را حذف می :
نماید و تمامی تغییرات الزم را انجام داده و یکسري المانهاي جدید ایجاد می نماید.(در یک الیه 

 مشخص و یا در همان الیه اولیه) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

همچنین در این بخش می توان در صورت لزوم اقدام به تبدیل نمودن المانهاي مختلف به 
Polyline  و یاCircle  بهArc .نمود 

 ) Error Markersمشخص کردن اشکاالت ( -د
در این بخش می توان در صورت لزوم اشکاالت مختلف را با اشکال مختلف نمایش داد و پارامترهاي آن 

 را به شکل دلخواه تنظیم نمود. 
 

 

 

 

 

کرد ودر صورت نیاز مجدداً  Saveفوق می توان تنظیمات انجام شده را *نکته: در تمامی مراحل چهارگانه 
Load .نمود 

 
 
 



 

 

65 
 

 یطحیکپارچه سازي عوارض س -13

 Topology،زیر منوي Mapباید از منوي   Autodesk Mapجهت بستن پلیگونها در محیط 
 را انتخاب نمود.  Createگزینه

 
 کنیم: به شکل زیر عمل می Create (Polygon) Topologyدر ادامه در پنجره 

 )Topology Typeمشخص کردن نوع توپولوژي (-الف

 در این بخش باید با توجه به نوع المانهاي مورد پردازش یکی از سه نوع 
 Node (نقطه) 

 Network (شبکه) 

 Polygon ( سطح) 

 را انتخاب کرد. Polygonبایست گزینه  را انتخاب نمود. با توجه به هدف ما در این مرحله می
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 الزامی است.*نکته مهم: براي ادامه کار انتخاب یک نام براي توپولوژي 

 
 
 )Select Link(انتخاب اتصاالت -ب

بایست المانهایی را که در نهایت تشکیل پلیگونهاي مورد نظر را می دهد، انتخاب کرد.  در این مرحله می
تواند به شکل انتخاب کلیه المانها و یا به شکل دستی و یا استفاده از فیلترها(مثالً یک الیه  این انتخاب می
 کالس خاص صورت بگیرد.خاص و یا یک 
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  (Select Nodes)انتخاب نقاط -ج
در این مرحله نقاطی را که در تولید توپولوژي باید مشارکت داشته باشند انتخاب می کنیم.در این مرحله 

 گیرد. نیز مانند مرحله قبل انتخاب المانها به دوشکل کلی و یا استفاده از فیلتر خاص صورت می

 
 

 )  Create new nodesید (ایجاد نقاط جد -د

در مکانهایی که به نقاط  Nodeاجازه ایجاد   Create new nodesدر این مرحله با انتخاب گزینه 
 .دده جدیدي براي تشکیل توپولوژي نیاز داشته باشند را می

 
 
 )Select Centroidsانتخاب نقاط مرکزي (-ه
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توان آنها را به دو شکل کلی و یا انتخاب دستی و  میدر این مرحله در صورت وجود داشتن نقاط مرکزي، 
 یا استفاده از فیلتر خاص انتخاب نمود.

 

 
 
 ) Create New Centroidsایجاد نقاط مرکزي جدید(-و

امکان ایجاد نقاط مرکزي جدید   Create missing centroidsدر این مرحله از کار با انتخاب گزینه 
 .نمودبراي تشکیل توپولوژي را فراهم 

 
 )Error Markerنشانه گذاري خطاها(-ز

توان تنظیمات نحوه نمایش خطاهاي موجود در هنگام عملیات تولید توپولوژي را  در این مرحله از کار می
 مشخص نمود.

 )Highlight errorsمشخص کردن خطا با رنگ ویژه( 
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 )Mark error with blocksمشخص کردن خطا با استفاده از نشانه هاي هندسی( 

 خطاهایی که ممکن است در عملیات تولید توپولوژي بروز نماید به قرار زیر می باشد. 
 تکراري شدن نقاط مرکزي  

 ) Incomplete areaفضاهایی که امکان کامل شدن آنها نمی باشد.( 

  )Highlight sliver polygonsخطاي درهم شدگی پلیگونها( 
 

 
تا برطرف نشدن کلیه خطاها اقدام به ایجاد نقاط مرکزي  Autodesk Map 2005*نکته مهم: نرم افزار 

 کند. و توپولوژي نمی
در صورت وجود هرگونه خطا پیغام هاي الزم ظاهر خواهد شد ودر صورت عدم  Finishبا زدن دکمه 

 وحود خطا نقاط مرکزي در الیه مشخص شده ایجاد خواهد شد.

 



 

 

70 
 

و در  نمود را انتخاب  Create closed polylinesگزینه Topology،زیر منوي Mapدر ادامه از منوي 
 شده ) مشخص کردهTopology Typeنامی را که در بخش قبل (قسمت  Topology Nameقسمت 
Load و در قسمت  نمودهHow on Layer  الیه اي که پلیگونها در آن ایجاد می گردند را مشخص

 . کلیک نمودرا  Okکرده و دکمه 
 

 
 

 پلیگونهاي ایجاد شده را خواهیم داشت.و درخاتمه 

 

 

 یکپارچه سازي عوارض خطی-14
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 Nodeتا  Nodeیکپارجه سازي به صورت -الف
از مجموعه گزینه هاي  Dissolve Pseudo Nodesتوان از ابزار  براي یکپارچه سازي عوارض خطی می

Cleanup Actions  استفاده کرد. در این صورت خطوط مابین دوNode  به صورت یکپارچه در خواهد
 آمد.
 یکپارچه سازي بصورت دلخواه -ب

 Autodesk Mapدر خط فرمان نرم افزار  peditبراي یکپارچه سازي بدین صورت می توان از فرمان 
 استفاده کرد.

 

وسپس نسبت به انتخاب اولین المان از مجمو عه المانهایی که می خواهیم  بصورت یکپارچه درآیند اقـدام  

 .کرد

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .نموداز مجموعه گزینه هاي این فرمان اقدام به انتخاب سایر المانها  JOINو سپس با انتخاب گزینه 
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 کردن کلیه المانهاي انتخابی بصورت یکپارچه در خواهد آمد. Enterو با 

ها و نود ها به جهت تسریع در عملیات پردازش هاي  Vertexعالوه بر عملیات خطاگیري مختصات 
بعدي براي کلیه عوارض نقطه اي و خطی و سطحی تا دو رقم اعشار پس از یکپارچه سازي ها صورت 

 پذیرد.
به منظور تسریع در عملیات مسیریابی و شبکه هندسی مسیر شبکه تا حد امکان در شبکه هاي درختی 

 س مسیر حرکت گاز انجام پذیرد.مسیر ترسیم لوله هاي گاز بر اسا
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 و ...Shape fileنحوه گرفتن خروجی هایی نظیر -15
جهت خروجی گرفتن از عوارض بایستی در نظر داشت که هر دسته از عوارض بایستی مشخص(نقطه 
هاي،خطی و سطحی) و ماهیت آنها مشخص و بصورت یکپارچه به همراه اطالعات توصیفی خروجی گرفته 

 شود. 
 .نمودکلیک  Export Map Fileو آیکن  Feauture Mapامر بر روي ابزار  جهت این

 در ادامه مکان ذخیره سازي و فرمت شیپ فایل به همراه نامی براي آن انتخاب می نماییم. 

 
با تعیین نوع عارضه و مشخص نمودن الیه هاي مورد نظر اقدام می نماییم. در صورتی که از عوارض 

 Select Polygon Topologyسطحی توپولوژي ساخته باشیم می توان با انتخاب نام آن در قسمت 

Export .انتخاب نمود 
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ی عوارض را نیز به عارضه می توان اطالعات توصیف Tab Dataدر قسمت برگه بعدي این پنجره یعنی 

نسبت داد.این عوارض شامل جدول خصوصیات عوارض(مانند طول، مختصات، رنگ و ...) ، جدولهاي 
توصیفی عوارض ساخته شده که به عارضه ها نسبت داده شده است و جدول لینک تمپلت (جداول توصیفی 

 لوکها می باشد انتخاب نمود.بانکهاي خارجی که به عارضه ها نسبت داده شده و اطالعات توصیفی ب

 
در برگه بعدي نسبت به تعیین سیستم بیضوي نقشه و یا تغییر آن اقدام نمود.و با کلیک برروي گزینه 

OK .خروجی گرفت 
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 نحوه ذخیره سازي اطالعات در ژئودیتابیس و انواع پایگاه داده-16

امکان ذخیره سازي نقشه در انواع پایگاه داده  AutoCAD 3D Map2011در نسخه جدید نرم افزار 
نیز وجود داشته و امکان اضافه  ArcSDEمیسر می باشد.در این ورژن امکان ذخیره سازي اطالعات در 

نیز محیا می باشد.از دیگر امکانات اتصال به  Geotifنمودن تصاویر هوایی و عکسهاي ماهواره اي بصورت 
WMS  یا همانWeb Map Service ی باشد.جهت استفاده از این  امکانات بر روي آیکن مConnect 

 .گرددکلیک می  Homeاز نوار ابزار 

 
جهت اتصال به پایگاه داده بایستی از قبل این پایگاه داده بر روي سیستم نصب و یا بر روي سروري نصب 

 اطالعات محیا گردد. شده باشد و با ایجاد سطح دسترسی و ... امکان اتصال و ذخیره سازي و فراخوانی
عوارض مکانی و همچنین امکان ذخیره سازي تمامی  PostgreSQLیا  MSSQLنظیر داده  ايدر پایگاه

که جهت سهولت استفاده و اطالعات میسر است   Versoinningبا ایجاد نسخه بندي تغییرات ثبت کلیه 
گردد.  انجامتمامی تغییرات  بصورت همزمان توسط چند کاربر و با سطح دسترسی مشخص و ذخیره سازي

وجود دارد که شرکتهاي مختلفی نظیر  OGCضمناً کنسرسیوم و استانداردي به عنوان 
AutoDesk,Esri,Orasel,…  عضو آن می باشند بر اساس این استاندارد اطالعات ذخیره شده در

 ژئودیتابیس توسط نرم افزارهاي مختلف قابلیت فراخوانی و استفاده را دارد.
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 آشکار سازي لوله-17
 

GPR 
ها و مخازن مدفون در زیر سطح زمین امري  امروزه انتقال و نگهداري مواد سوختی و منابع انرژي توسط لوله

هاي فراوان شده است. با  هاي زیرزمینی عظیم با صرف هزینه رسد. این امر باعث ایجاد شبکه ضروري به نظر می
اي از   ها در پاره ها، تعیین محل دقیق آن ن نیاز به تعمیر و نگهداري آنهایی و همچنی توجه به گسترش چنین شبکه

ها  واسطه تخریب این شبکهه هاي زیرسطحی ب باشد. در مواردي که امکان آلودگی محیط موارد بسیار پراهمیت می
هزینه و همچنین  جویی در وقت و وجود داشته باشد، این اهمیت چند برابر خواهد بود. در این راستا به منظور صرفه

هاي غیرمخرب مورد توجه بسیاري از مهندسان قرار  هاي احتمالی ناشی از حفاري، روش جلوگیري از آسیب
هاي قابل توجهی در این زمینه حاصل کرده است،  هاي اخیر موفقیت هایی که در سال گرفته است. یکی از روش

زمین یک روش ژئوفیزیکی با قدرت تفکیک باالست که د. روش رادار نفوذي باش می "رادار نفوذي زمین "ش رو
هاي  امروزه کاربرد وسیعی در کاوشکه  هاي نزدیک به سطح زمین ارائه دهد. این روش تواند اطالعاتی از الیه می

  Ground Penetrating Radarت که مخفف عبارتاسمعروف  GPRبه رد، اصطالحا زیرسطحی دا

 دباش می
 

 GPR: نمایش نحوه انجام عملیات 1-3شکل 
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 در موارد زیر است: GPRترین کاربرد  مهم

هـاي مـدفون،    هـا و تونـل   شناسی مهندسی در بررسی ساختگاه محل سد، یافتن موقعیت کانـال  در زمین 
 آهن و ...  هاي راه ها و ریل هاي احتمالی در مسیر جاده تعیین موقعیت نشست

 به نقشه در آوردن مناطق آلوده  تابی وتعیین سطح ایس محیط زیست، 

هـا،   هاي سـطحی و یـا ضـخامت آبرفـت     عمق، تعیین ضخامت خاك شناسی و اکتشاف معادن کم زمین 
 تعیین ضخامت یخ 

 شناسی و نظامی سایر کاربردها مانند مطالعات باستان 

و بازتاب این امواج  شده هاي مختلف به داخل زمین ارسال در این روش امواج الکترومغناطیسی با فرکانس
هاي با فرکانس مرکزي مختلف تولید،  هاي مختلف توسط آنتن فرکانس گیرد. دریافت و مورد تحلیل قرار می

گردد. عمق نفوذ این امواج کم و بستگی به هدایت الکتریکی زمین و مقدار فرکانس مورد  منتشر و دریافت می
هاي شیلی و رسی) عمق  زمین بیشتر باشد (مانند محیط استفاده دارد. در حالت کلی هرچه هدایت الکتریکی

هاي آهکی و خشک) عمق نفوذ بیشتر  نفوذ کمتر و هرچه هدایت الکتریکی زمین کمتر باشد، (مانند محیط
تر باشد عمق نفوذ بیشتر  عمق نفوذ کمتر و هرچه فرکانس پایین همچنین هرچه فرکانس باالتر باشد شود. می

توان اجسام با ابعاد کوچکتر را نیز  اق کمتر قدرت تفکیک باالتري وجود داشته و میبنابراین در اعم است.
شناسایی نمود، اما هرچه عمق بیشتر شود، اجسام باید ابعاد بزرگتري داشته باشند تا توسط این روش شناسایی 

 شوند.

 
 GPR: هندسه جمع آوري آطالعات 2-3شکل 
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بخشی از  ،کند ه از آنتن، به یک ناپیوستگی الکتریکی برخورد میکه پالس الکترومغناطیسی ساطع شد زمانی
شود، این امر ناشی از تغییر امپدانس امواج الکترومغناطیس  آن از فصل مشترك عبور کرده و بخشی بازتاب می

باشد. مقدار انرژي بازتابی و عبوري و همچنین مقدار انرژي اتالفی بستگی به خواص  در فصل مشترك می
آنتن  اگر زمان رفت و برگشت موج الکترومغناطیسی که از ی مواد در دو طرف فصل مشترك دارد.الکتریک

 شود،گیري  اندازه، گردد انعکاس از توده بازتاب کننده به آنتن گیرنده بازمیز فرستنده ساطع شده و بعد ا
ه سرعت پالس (موج پذیر است ک . این امر در صورتی امکاننمودتوان عمق توده مورد نظر را تعیین  می

 در محیط مشخص باشد. الکترومغناطیس)

بلکه تعدادي پالس مشخص را در فواصل زمانی معین ، کنند تنها یک پالس منفرد ساطع نمی  GPRهاي  آنتن
 .نمایند باشد را ساطع می میکروثانیه می 50تا  2که معموال بین 

شود مربوط  گفته می (sample)به فاصله زمانی بین دو پالس متوالی که به آن  GPRبرداري در روش  نمونه
 شود. می ) اطالقsampling intervalاست. به این فاصله زمانی (

 ها هاي رادار عالوه بر فرکانس آنتن، پنجرة زمانی، فواصل ایستگاه مهم در طراحی برداشت از دیگر پارامترهاي
این پارامتر  برداري روي شکل موج ثبت شده است، انتخاب فواصل نمونه، یهاي برداشت موقعیت پروفیلو 

برابر  10برداري باید حداقل  فرکانس نمونه ،طبق این نظریه شود. کنترل می  (Nyquist)توسط نظریه نایکویست
 فرکانس مرکزي آنتن مورد استفاده باشد.

ها قادر هستند تا موج با فرکانس  از این آنتن باشند. هر کدام هاي مختلفی می داراي آنتن GPRهاي  دستگاه
ها جهت شناسایی هدف خاصی مورد استفاده قرار  خاصی را از خود ساطع نمایند و در نتیجه هر کدام از آن

 گیرند. می

 
 به همراه دو نمونه آنتن مختلف GPR: دستگاه 3-3شکل 

رود. این نوع  متر به کار می 2سانتیمتر تا  50مگاهرتز معموال براي شناسایی اعماق بین  500آنتن با فرکانس 
 سانتیمتر مناسب است. 10ها براي شناسایی اجسامی با ابعاد حدود  آنتن
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تواند اجسامی  متر مناسب است. این نوع موج می 4تا  2مگاهرتز براي شناسایی اعماق بین  250آنتن با فرکانس 
 سانتیمتر را شناسایی نماید. 20با ابعاد حدود 

ته باید توجه داشت که عمق نفوذ و قدرت تفکیک امواج الکترومغناطیس، وابستگی زیادي به عوامل محیطی الب
مانند رطوبت، جنس خاك و غیره دارد و در نتیجه مقادیر عنوان شده تنها مقادیر حدودي از میزان دقت و 

 دهد. کارایی روش را نشان می

ي چون جذب امواج الکترومغناطیس توسط زمین، شیب به دلیل موارد GPRهاي برداشت شده توسط  داده
ها، نویز موجود در محیط و غیره، از کیفیت و وضوح کافی برخوردار نیست و در نتیجه، نیاز است تا با  الیه

 ها صورت پذیرد. کمک عملیات ریاضی مختلف، تصحیحاتی بر روي این داده

مناسب، نیاز است تا داده موجود تفسیر شود. هریک پس از انجام تصحیحات و به دست آوردن داده با وضوح 
شود. مفسرین با توجه به  از عوارض زیرسطحی بر روي مقطع داده، به صورت یک هذلولی نمایش داده می

هاي زمین،  شناسی و تجربه خود و همچنین با توجه به سرعت امواج در هریک از الیه اطالعات زمین
خصوصیات عوارض زیرسطحی مرتبط با هر کدام از این اثرات مانند  هاي موجود را بررسی کرده و هذلولی

 آورند. عمق، جنس، ابعاد و ... را به دست می

 
 GPR: داده خروجی دستگاه 4-3شکل 
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 کابل یاب-18
هاي فلزي یا فیبرنوري داراي شیلد  ها و کابل جهت مسیریابی لوله
ها  از این سیستم شود. با استفاده ها استفاده می فلزي از این دستگاه

تواند به راحتی محل دقیق دفن لوله و کابل، محل خمش،  کاربر می
یا درپوش) و عمق دفن لوله را CAP ( ها، انتهاي لوله سه راهی

 .تعیین نماید

 
 : دستگاه کابل یابی5-3شکل 

میدان یاب خطوط فلزي با تکنولوژي الکترومغناطیس کار کرده و با ایجاد یک  هاي کابل دستگاه
کنند. در هنگام تعیین عمق باید به نکات  مغناطیسی توسط فرستنده و ردیابی آن توسط گیرنده عمل می

 :زیر توجه داشت

 د. دقیقا گیرنده بر روي مرکز لوله یا کابل قرار داشته باش 

 طرفین و جلو و عقب متمایل نباشد و تا حـد امکـان در  به گیرنده کامال عمود بر مسیر لوله باشد و  
 د. تراز افق باش

 .حرکت باشد باشد دستگاه بی در طول مدت تعیین عمق که تنها چند ثانیه می 

هاي برق در  هاي فلزي یا کابل عبور خودروها و موتورسیکلت در لحظه تعیین عمق و یا وجود لوله
سی هاي مغناطی شود به علت وجود پراش همچنین توصیه میاید. مجاورت هدف ممکن است ایجاد خطا نم
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متر  2ها و انتهاي لوله و نزدیکی فرستنده حداقل به میزان  راهی ها و سه و تغییر شکل میدان در نقاط خمش
 شود.از این نقاط دور و سپس تعیین عمق 

باشند  هاي مختلف کارکرد جهت پوشش کامل تمامی موارد استفاده می ها داراي مد یاب ترین کابل کامل
 .ودش که در ادامه توضیح داده می

 
 Active Modeمد اکتیو 

به دو  و این کارشود  در این مد، سیستم توسط فرستنده خود موجب تزریق جریانی در لوله یا کابل می
 :پذیر است صورت امکان

در این مد فرستنده به یک نقطه از هدف که به هدف اتصال کامل : Direct Modeمد اتصال مستقیم  
در اثر  ،کند متصل شده و جریانی با فرکانس خاص را تزریق میعلمک, شیرخط و ...) ( فیزیکی دارد

و در تمام طول هدف این  شدهجاري شدن جریان در هدف، یک میدان مغناطیسی با همان فرکانس ایجاد 
 .کند مسیر هدف و دیگر اطالعات را ارائه می ،وضعیت ایجاد و گیرنده دستگاه با ردیابی این میدان

شود، بلکه تنها بر  فرستنده دستگاه به هدف متصل نمی ،در مد القایی: Inductive Modeمد القایی  
گیرد. به دلیل قرارگیري هدف فلزي در یک میدان مغناطیسی،  روي سطح زمین و نزدیک هدف قرار می

گردد که البته همواره از جریان ایجاد شده در مد  جریانی به نام جریان القایی در لوله یا کابل ایجاد می
تر است و این جریان موجب ایجاد یک میدان مغناطیسی در تمام طول هدف  ل مستقیم ضعیفاتصا
 .کند گردد و گیرنده سیستم همانند مد اتصال مستقیم اطالعات مربوط به خط هدف را ارائه می می

 

 اتصال مستقیم: اجراي عملیات کابل یابی مد 6-3شکل 
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کند تا با قرار دادن یک گیره یا کلمپ به  کمک میبه کاربر  Clamp در این مد کاري همچنین روش
هاي  هاي برق یا کابل دور کابل یا لوله خود مسیر و عمق آن را آشکار نماید، این مد بیشتر جهت کابل

 .شود استفاده می ،ها میسر نیست مخابراتی که امکان دسترسی به آن

 
 : اجراي عملیات کابل یابی مد القایی7-3شکل  

 

 یک نکه کاربر نیاز به مسیریابی لوله یا کانال غیرفلزي داشته و امکان دسترسی و قرار داددر مواردي  
)Sonde  تواند مسیریابی هدف را انجام  کپسول فرستنده) به داخل هدف را داشته باشد با این روش می

ب دهد. کپسول فرستنده در مسیر خط حرکت کرده و گیرنده خود کپسول را جستجو و به این ترتی
 .نماید یاطالعات هدف مدفون را ارائه م
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 : اجراي عملیات کابل یابی با روش کپسول فرستنده8-3شکل 

 Passive Modeمد پسیو 

هاي  ، لذا کابلنماید دستگاه از فرستنده خود استفاده نکرده و تنها با گیرنده عمل می ،در این مد کاري
هاي داراي  و یا کابل دیتایی که داراي جریانی ذاتی هستندیا هرتز  60یا  50حامل جریان برق با فرکانس 

 .شوند گیرنده مسیریابی میاین توسط  غیره سیگنال رادیویی و

توسط سیستم کنترل  بوده وداراي تغییرات لحظه به لحظه  در مد پسیو میزان جریان داخل الین مورد نظر
ورود و یا خروج یک مشترك ( بار) میزان  هاي حامل جریان که در هر لحظه با همانند کابل، (شود نمی

لذا  ،و گیرنده در لحظه محاسبه عمق نیاز به یک میدان کامال تثبیت شده دارد )کند جریان خط تغییر می
کاربر  .یاب خطوط فلزي در مد پسیو خود امکان تعیین عمق را ندارند هاي کابل یک از سیستم هیچ
 .و، از مد القایی استفاده کرده و عمق همان هدف را تعیین نمایدتواند پس از مسیریابی هدف در مد پسی می

تا  هرتز 500هاي  هاي خطوط فلزي متفاوت هستند و معموال از فرکانس یاب کابلهاي کارکرد  فرکانس
انتخاب صحیح فرکانس در عملکرد بهتر دستگاه موثر بوده و . باشند متغییر میکیلوهرتز  400هاي  فرکانس

 .کند از حداکثر قدرت دستگاه را ممکن می امکان استفاده

به عنوان فرکانس میانی همواره بهترین فرکانس در حالت اتصال مستقیم بوده و کیلوهرتز  8فرکانس 
جا که هر چه فرکانس کار دستگاه باالتر برود  از آن د.ساز باالترین کیفیت را در هرگونه خاکی فراهم می

کیلوهرتز و  27لذا در حالت کارکرد در مد القایی فرکانس  ،شود القا و سطح نفوذ در شبکه بیشتر می
که شبکه مورد جستجو انشعابات زیادي داشته باشد نیز بهتر است از  ترند. در صورتی باالتر مفید
 .هاي باالتر استفاده شود فرکانس
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ی که تراکم هاي باالتر و در مواقع از فرکانسبهتر است  ،تر هاي خشک هاي بیشتر و یا خاك در عمق
 .شودتر استفاده  هاي پایین تاسیسات زیاد باشد از فرکانس

هر چه تاسیسات مجاور فلزي، سطحی و یا زیرسطحی در اطراف هدف کمتر باشند دقت سیستم باالتر 
به طور نرمال دقت تعیین محل دفن هدف تا  .یابد دقت دستگاه تغییر می ،بوده و با فاکتور عمق دفن هدف

 .باشد سانتیمتر می 10 ،متري 5سانتیمتر و تا عمق  5 ،متري 2عمق 

تر و میله زمین در جاي مناسب قرار داشته باشد و خاك  هرچه اتصال کابل فرستنده به هدف کامل
 د.یاب قدرت ردیابی سیستم نیز افزایش می ،تر و داراي رسانایی باالتري باشد مرطوب

هاي زیرزمینی باال باشد  حتی اگر سطح آب ،بیشتر باشد آنباالتر و یا رسانایی  خاك هر چه رطوبت
کنند با کیفیت بهتري عمل خواهند  هاي فوق چون بر اساس انتقال و هدایت الکتریکی عمل می سیستم
 .کرد
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 نحوه ارائه ازبیلت نهایی -19

در پایــان عملیــات تولیــد نقشــه ازبیلــت مجــري موظــف بــه ارائــه گــزارش و تحویــل مــدارك 
 زیر است:
 فهرست گزارش -1
 هدف و شرح خدمات پروژه -2
 نحوه انجام کار و توضیحی براي هر یک از بندهاي شرح خدمات -3
 تجهیزات سخت افزاري و نرم افزاري مورد استفاده -4
 مدت انجام پروژه، زمان بندي انجام کار -5
ــات       -6 ــتم مختص ــایش در سیس ــرل و پیم ــاط کنت ــه نق ــنامۀ کلی ــورت  UTMشناس (در ص

 ایجاد)
اندکس نقشه و در صـورت ایجـاد نقـاط کنتـرل موقعیـت نقـاط کنتـرل و پیمـایش بـر روي           -7

 اندکس
در صورت برداشـت بـه کمـک توتـال استیشـن ضـمن ارائـه مشخصـات توتـال، فایـل خـام             -9

 مشاهدات ارائه گردد.
در فرمــت  Seam-lessبصــورت یکپارچــه   1:2000نقشــه کــل منطقــه در مقیــاس     -10

Shape  یــا بصــورتGeodatabase  و بــا سیســتم تصــویرUTM   بیضــوي مرجــع)(WGS-

ــورت  84 ــوژي  GIS-Readyو بص ــود  و داراي توپول ــه ش ــبات   ارائ ــه محاس ــایی ک . از آنج
انجــام مـی شــود و   Landو یـا   Civil 3Dعمومــاً در نـرم افزارهـایی همچــون    ينقشـه بـردار  

ــیم در محــیط  ــر  CADترس ــان برق ــذیرد، امک ــی پ ــاي  صــورت م ــوژي در نســخه ه اري توپول
ــاي   ــرم افزاره ــد ن ــد  CADجدی ــی   CAD mapمانن ــن صــورت مجــري م ــود دارد در ای وج

 نیز ارائه دهد. DWGتواند نقشه در فرمت 
ــایز  -11 ــوم درس ــدازه آلب ــل     65×30ان ــماره مسلس ــاي ش ــتی برمبن ــه بایس ــوده ک ــانتیمتر ب س

ــدکس نقشــه بیــانگر موقعیــت شــیت نقشــه    ــدکس شــده (ان در کــل محــدوده صــفحات آن ان
یا شـهر اسـت)، بـه همـراه مقیـاس انـدکس و فهرسـت نقشـه هـا بـه همـراه شـماره              یگازرسان

مسلسل و نام خطوط درابتـداي آن قرارمـی گیـرد، ایـن آلبـوم بصـورت طـولی بـاز مـی شـود و           
شـماره پیمـان و ابتـدا و انتهـاي شـماره هـاي مسلسـل         نـام پیمانکـار ،   روي جلد آن نـام پـروژه ،  

 اخل آلبوم نوشته شده و صحافی به ترتیب شماره مسلسل  انجام می گیرد .نقشه هاي د
در تا خـوردن نقشـه هـاي ازبیلـت بایسـتی مـد نظـر داشـت کـه همیشـه لژانـد نقشـه رو              -12

قــرار گرفتــه و در صــورت امکــان شــماره هــر شــیت نقشــه بــا نصــب برچســب بــر روي لبــه  
 م آسانتر گردد.ومشخص تا استفاده از آلب
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ــا ضــخامت ســه ســانتیمتر تهیــه و در صــورت نیــاز   کتابچــ -13 ه و صــحافی آلبــوم حــداکثر ب
 آلبومهاي بیشتر تهیه گردد.

جلـوگیري بـه    آلبوم در قسـمت انتهـا داراي لـوال بـوده تـا از پـاره گـی و جداشـدن نقشـه          -14
 عمل آید.

 آلبوم ها به تعداد دو عدد و بـه همـراه لـوح فشـرده حـاوي فایـل رقـومی نقشـه در قالـب          -15
 و یا ژئودیتابیس ارائه و به کارفرما تحویل گردد. DWGفایل 

 
 

نقشه هر زون گازرسانی در یک   با توجه به اینکه نقشه ها داراي سیستم مختصات بوده و یکپارچه می باشد. معموالً
فراخوانی و یکپارچه می گردد.با توجه به اینکه نقشه هاي ازبیلت  Xrefفایل نقشه ترسیم و نقشه کلی توسط دستور 

لژاند مورد نظر ترسیم  CAD mapنرم افزار  Layoutمی باشد بایستی از طریق قسمت چاپ  200/1مقیاس  در
جهت شیت بندي  و مشخصات نقشه و متادیتا ، راهنما و سیمبلهاي نقشه و مشخصات در این قسمت ترسیم گردد.

متر و طولی به مقداري بزگتر  53ازبیلت بایستی ابتدا در یک الیه جداگانه مستطیلی به عرض  200/1ي نقشه ها
نقشه وارد شده و نسبت به ترسیم لژاند نقشه(  Layout  سپس در قسمت  از  معبر مورد نظر ترسیم نمود.

نمادها زون اصلی ،  NetWorkنقشه، نقشه زون بندي و نقشه  يشامل جداول تغییرات، مشخصات، راهنما
اقدام  1000/1نقشه ) به مقیاس فراداده و مشخصات فنی و فرم  و عالئم، محدوده تحت پوشش یک شیر

اقدام  چاپ اندازه کاغذ تنظیم بایستی نسبت به Layoutبدیهی است قبل از ترسیم در  .یدبه عمل می آ
سانتیمتر و طول  85اشد ابعاد کاغذ را سانتی متر می ب 90نمود با توجه به اینکه عرض دستگاههاي پالتر 

بایستی  A0با توجه به طول معابر مورد نظر مشخص می نماییم. جهت تعریف ابعاد کاغذهایی بزرگتر از  
 پالتر با مشخصات مورد نظر بر روي سیستم عامل ویندوز نصب گردد.
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د نظر اقدام نمود که با معبر مور 200/1پس از ترسیم لژاند نقشه بایستی نسبت به ترسیم کادر نقشه 
 توجه به طول کادر و شیت ترسیم شده در قسمت نقشه اصلی(مدل ) اقدام می نماییم.

کادر فراخوانی تصویر از قسمت مدل را در نقشه  Layout Toolsاز نوار ابزار  Namesبا کلید بر روي 
 ترسیم می نماییم.

شه گردیده و به اندازه کافی بر روي قسمت سپس با دبل کلیک نمودن بر داخل کادر وارد قسمت مدل نق
کادر ترسیم شده داخل مدل زوم می نماییم. سپس از قسمت کادر خارج شده و با دبل کلیک نمودن بر 

 می شویم. Layoutروي خارج از کادر وارد محیط 
نسبت به انتخاب چهارگوشه کادر ترسیم شده در  Create Polygonalسپس با کلیک بر روي گزینه 

قبلی می   Layoutخل نقشه اصلی(مدل) می نماییم. پس از ترسیم کادر مورد نظر نسبت به حذف کادر دا
 200/1نسبت به جاگذاري و چرخش کادر ترسیم شده در کادر نقشه  Alineنماییم و با استفاده از دستور 

ا در داخل کادر می نماییم.همچنین با دستور زوم و انتخاب گوشه هاي دو طرف کادر کادر نقشه کادر ر
Layout .بایستی توجه داشت که می توان چند نقشه معبر را در داخل یک  فیت می نماییمLayout  

 ترسیم و سپس اقدام به چاپ نقشه نمود.
در ترسیم نقشه ها بایستی توجه داشت که هر شیت نقشه در قسمت لژاند  بایستی داراي شماره بوده و 

قسمت نقشه راهنماي خیابانها شماره هر نقشه در کنار معبر نوشته ساب زون هر منطقه مشخص و در 
شود. ضمناً در قسمت لژاند بایستی شماره شیرها و شماره خطهاي ترسیم شده نوشته و بر روي نقشه 

در قسمت مکانهاي برش در نقشه معابر بایستی شماره نقشه معبر بعدي  راهنماي خیابانها هایالیت گردد.
ت ا(گرید) در نقشه اصلی و درج مختص ترسیم خطوط شبکه نوشته شود. See Drowing Noبصورت 

می نماید. توصیه می  GPSنقشه کمک شایانی جهت یافتن عوارض با استفاده از   Layoutآن در قسمت 
 Location معابر داراي گرید باشد نقشه هاي راهنماي خیابانها 200/1گردد عالوه بر اینکه نقشه هاي 

Map و نقشه EIS .نیز داراي گرید و مختصات باشد 
در ابتدا با  Layoutاین نقشه ها بایستی در فایل جداگانه بصورت زمین مرجع ذخیره و در قسمت 

فراخوانی گردد بگونه اي که با تغییر نقشه در  Xclipبا دستور و سپس  Xrefفراخوانی از فایل دیگر با 
 نقشه شیت بندي نیز تغییر اعمال گردد.

سانتیمتر صحافی گردد و  65در 30هاي معبر هر ساب زون بایستی بصورت یک کتابچه اي در ابعاد نقشه 
حداکثر طول نقشه هاي چاپ شده  بر روي آنها اضافه گردد. 2000/1به مقیاس  NetWorkیک نقشه 

در داخل متراژ کل شبکه اجرا شده  متر  باشد. 6هر شیت به همراه لژاند و نقشه راهنما نباید بیشتر از 
آلبوم بصورت تفکیک در سایزهاي مختلف و مشخصات پیمانکارو ناظرین و تاریخ تزریق گاز در صفحه اول 

کامل از کل منطقه از کل زون بصورت  Networkارائه یک نسخه نقشه  پشت جلد آلبوم آورده شود.
Zone  الزامی می باشد.  5000/1تا 2500/1لمینت شده و در مقیاس بصورت 
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کتابچه آلبوم بایستی داراي لوال و از مصالح با کیفیت در صحافی تولید گردد و بایستی قابلیت اضافه و 
 کم نمودن و تعویض نقشه در صورت تغییر را داشته باشد.
نیز براي  A3در قطع نیز  TISو  EISبه همراه کتابچه ازبیلت بایستی کتابچه و دفترچه هاي 

در دو نسخه ارائه گردد و شماره ربوك لبصورت دفترجه هاي کخودروهاي امدادي و واحد نشت یابی 
 گذاري یونیک براي هر شیت بصورت یکتا و یکسان تولید گردد.

اصالح شده  TISو  EISحفره خالی و شبکه پراکنده کل نقشه شایان ذکر است در ارائه نقشه هاي 
 بایستی تهیه و ارائه گردد و نه کار اجرا شده.

همچنین مکان علمک ها همراه با شماره و کف خواب اجرا شده آن در نقشه هاي ازبیلت بایستی 
 ترسیم گردد.

وسط مشاور یا پیمانکار مجري و نقشه هاي تایید شده در قالب اسکن و همراه تایید با امضاي دیجیتال ت
دستگاه نظارت بوده و بصورت استاندارد بر اساس نام شهرستان، شهر، منطقه و ناحیه و شماره شیر و 

 شده به فایل آن الصاق گردد. GeoTagشماره خط در پوشه هاي مربوط ذخیره و مختصات 
اتوکد الزم نیست و این تبصره : ترسیم کف خواب جهت شبکه هاي قدیمی در نقشه هاي با فرمت 

 اجرا میگردد .  gisهمین بند و در فرمتهاي  41و 40 ردیفموضوع مطابق 
 بـه  ممهـور  ومهندسـی   فنـی  خـدمات  در بایـد  آن برگهـاي  ها،کلیـه  نقشـه  آلبوم ازتنظیم پس -16

 .گردد مربوطهبررسی و تایید نقشه  مهر

 هاي ترسیمی در هنگام برداشت جزئیات کروکی -17

 ..وضعیت نقشه بیلت مورد استفادهگزارشی در خصوص  -18

 کروکی برداشت شده توسط کروکی بردار -19

ــا هــر    -20 ــراي   TISنقشــه هــاي هــر منطقــه ی ــه شــکل لمینــت شــده ب ــزرگ و ب در مقیــاس ب
واحدهاي امداد و تعمیرات تولید گـردد. بگونـه اي کـه بـر روي دیـوار هـا قابلیـت نصـب موقـت          

در ایـن نقشـه هـا بایسـتی بـه روز باشـد و نقشـه         و دائمی را داشته باشد. نام معابر و امـاکن مهـم  
ها با رعایت اصول کارتوگرافی و گویـا سـازي از جنرالیزاسـیون نقشـه هـاي ازبیلـت اصـلی تولیـد         

 شود.

بمنظــور ســاماندهی آرشــیو فیزیکــی کتابچــه هــاي ازبیلــت کلیــه شــیت هــاي آلبــوم بایســتی   -21
ره یونیــک آلبــوم و شــماره شــما Networkداراي شــماره بــوده و بــر روي نقشــه هــاي دیــواري 

 شیت نقشه نیز اضافه گردد.
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مربوطــه  UTMبایســتی داراي خطــوط شــبکه و مختصــات  TISو  EISتمــامی نقشــه هــاي  -22
باشد و مقیاس ترسیمی و جهـت شـمال همـراه بـا اطالعـات فـرا داده در قسـمت راهنمـاي نقشـه          

 آورده شود.

ــاي   -23 ــه ه ــاي نقش ــر    EISدر راهنم ــراي ه ــیت ب ــه ش ــیت ب ــورت ش ــه بص ــق  EIS ک از طری
ــر  ــا  DataDriven Pagesدســتوراتی نظی ــی   Mapbookی تولیــد مــی گــردد اطالعــات تحلیل

، تعـداد  EISنظیر متراژ هـر سـایز لولـه و حجـم گـاز محبـوس، تعـداد علمـک هـاي مربـوط بـه            
، مختصــات دقیــق شــیرها و بارکــد دوبعــدي ســریع خوانــدن   EISمشــترکین مربــوط بــه هــر 

رف و میــزان تقریبــی مصــرف مشــترك و شــیرهاي باالدســت و آنهـا، مشــترکین خــاص و پرمصــ 
ــبه و      ــز محاس ــد آدرس نی ــه ک ــماره بخــش و قطع ــانی و ش ــدوده گازرس ــه و مح ــتگاه و ناحی ایس

 آورده شود.

ــايدر  -24 ــاي   راهنم ــه ه ــیمات    EISنقش ــتان، تقس ــات شهرس ــیمات  TISاطالع و  EISو تقس
مربـوط آورده شـود بگونـه اي کـه بـا یـک نگـاه محـل قـرار گیـري شـیر و             EISتعیین محدوده 

 محدودهآن در نقشه مشخص گردد.

ــه     -25 ــاتی در نقش ــانی تاسیس ــات مک ــراکم اطالع ــورت ت ــه و   EISدر ص ــل نقش ــمت دیتای قس
 بزرگ نمایی مربوط در همان شیت نیز تهیه گردد.

رودخانـه و یـاعبور عرضـی    در صورت استفاده نقشـه هـاي اسـتاندارد در اجـرا نظیـر عبـور از        -26
 از ریل و امثال آن دیتایل و جزییات کامل تر در شیت مربوط آورده شود.

تعیـین   A3با توجـه بـه بهینـه تـرین حالـت نمـایش در سـایز کاغـذ          EISمقیاس شیت هاي  -27
می گردد لـذا بایسـتی بگونـه اي عمـل شـود کـه مقیـاس نمـایش تقریبـا گـرد شـده و بصـورت             

و اطالعــات جزییــات اجــراي لولــه بــا دقــت الزم در مقیــاس همــراه ترســیمی نیــز تعیــین شــود 
تاسیسـات گازرسـانی قابلیـت     UTMباشد بـه گونـه اي کـه از طریـق خطـوط شـبکه مختصـات        

 استحصال را داشته و نقشه خوانی به سادگی میسر باشد.

در صورت آنکه شبکه ها با طـول بـاال و جهـت مسـیرهاي بـین روسـتایی و شـهري باشـد بـه           -28
در قسـمت هـاي مسـیر بصـورت بـرش و      اشتن دیدبهتر و از یک نگـاه بـه نقشـه ؛ نقشـه     جهت د

یا شماتیک (بـدون مقیـاس) تولیـد شـود ولـیکن متـراژ مربـوط بـه ابتـدا و انتهـاي آن مسـیر در            
 نقشه قابل مشاهده باشد.

عملیــات کــارتوگرافی و گویاســازي نقشــه بایســتی بــه نحــوي انجــام گــردد کــه ضــمن زیبــا    -29
 کار نقشه خوانی را براي نفرات امدادگر و نشت یاب را ساده بنماید.سازي نقشه، 
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ــا، کلیــه مــدارك و اســناد بایســتی    -30 بمنظــور تســهیل در ایجــاد آرشــیو الکترونیکــی مکــان مبن
داراي دسته بندي، طبقـه بنـدي مختلـف نظیـر شـماره منطقـه، ناحیـه، شهرسـتان، شـماره پیمـان،           

مکـانی بـوده و بـه شـکل پوشـه بنـدي و        Tagشماره سند و بارکد دو بعـدي مربـوط و همـراه بـا     
م یونیـک ارائـه گـردد. اطالعـات کاغـذي تاییـد شـده بایسـتی بصـورت          گروه بندي اسـناد بـا نـا   

 یک نسخه اسکن شده نیز در این دسته بندي ارائه گردد. 

ــب      -31 ــتی در قال ــانی بایس ــات مک ــا و اطالع ــه ه ــه نقش ــوي   GDBکلی ــتاندارد و داراي الگ اس
 .کارتوگرافی نمایش نقشه طبق مدل داده جمع آوري اطالعات مکانی بایستی ارائه گردند

ایجـاد شـبکه هندسـی     پـس از آن  بایسـتی قـوانین توپولـوژي رعایـت شـده و      GDBدر ارائه  -32
GeoMetricNetwork صورت پذیرد. 

در صـورت اسـتقرار سـامانه اطالعــات مکـانی سـازمانی در شـرکت گــاز اسـتانی، ارائـه بانــک          -33
ــر   ــا  MS SQLserverاطالعــات مکــانی تحــت پایگــاه داده اســتاندارد نظی و  PostgreSQLی

بــراي هــر  SLDو ارائــه فایــل نمــایش نقشــه  Pgrouteهمــراه بــا ایجــاد شــماي توپولوژیــک و 
 الیه مدنظر می باشد.

با توجه ماهیت ایمنـی تاسیسـات گازرسـانی دقـت و تـدقیق قابـل تامـل تاسیسـات گازرسـانی           -34
 می باشد. EISو شیت هاي  Networkمد نظر در ارائه نقشه هاي 

در قالــب مدلســازي هــاي تقلیــل فشــار و حفاظــت از خــوردگی تهیــه ازبیلــت کلیــه ایســتگاه  -35
بصـورت شناسـنامه و داراي کدگـذاري تجهیـزات و قطعـات بـر اسـاس         BIMاطالعات سـاخت  

ــر      ــایی نظی ــرم افزاره ــا ن ــی ب ــی فیزیک ــدیریت دارای ــتانداردهاي م و ... و  AutoCadPlanetاس
ــت   ــه فرم ــتاندارد  IFCارائ ــازي در   و اس ــره س ــد GeoBIMServerذخی ــام   م ــر در انج نظ

 می باشد.بصورت یک الزام پروژه ها 

ــه روز از    -36 ــبتاً ب ــاهواره نس ــاویر م ــه تص ــر   WebMapتهی ــانی نظی ــاي جه و  GoogleMapه
Bings  از محـدوده پـروژه هـا و همچنـین عکـس هـوایی ارتوفتـو شـده از طریـق           19تا  6از زوم

ــاه از زوم   ــرد کوت ــوگرامتري ب ــا  18فت ــتاندارد  22ت ــت اس ــب فرم ــه  MBTILES در قال و ارائ
ــرویس  ــودن  WMSســ ــه نمــ ــا جهــــت پــــس زمینــ ــروژه هــ ــزار  در پــ ــرم افــ در نــ

AutoCadMap3D وArcGIS  وQGIS  است.الزامی با سیستم تصویر هاي مختلف 

و از پـروژه   qgsمکـانی همـراه بـا قالـب نمـایش الیـه هـا         SQLliteتهیه یک نسـخه بانـک     -37
نـرم افزارهـاي تلفـن همـراه     جهـت اسـتفاده بصـورت آفالیـن در      TPKسـاخت فرمـت    همچنین
 بوده و از این بابت پرداخت جداگانه اي صورت نمی پذیرد.مدنظر  هوشمند
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مبناي محاسبه طول نقشه بـرداري بیلـت بـر مبنـاي طـول معبـر مـی باشـد؛ بـدیهی اسـت در            -38
یـر بافـت قـدیم،    یک پروژه برآورد بر اساس متوسـط قیمـت گـذاري  عملیـات نقشـه بـرداري نظ      

جدید، کوچه هـا و خیابـان و بلـوار مـی باشـد و بـر ایـن اسـاس جهـت بلوارهـاي بـزرگ و داراي            
 چند محور هزینه جداگانه پرداخت نمی گردد.

مبناي واحد محاسـبه بـه روز رسـانی پارسـل امـالك مجمـوع مسـاحت پارسـل هـاي اصـالح            -39
ـ      دان و فضـاي سـبز و پـارك مـی     شده و همچنین سطح باغچه وسـط بلـوار، جـوي ، رودخانـه ، می

راه هـا  باشد و به سطح کل معـابر تعلـق نمیگیـرد. زمـین هـا و حریمهـاي اطـراف شـهر و حـریم          
 در این محاسبات وارد نمی گردد و هزینه اي براي ترسیم آنها پرداخت نمی گردد.

قابل توجـه مشـاورین و پیمانکـاران مـی باشـد کـه صـرفًا مقیـاس چـاپی نقشـه هـاي ازبیلـت              -40
و جهـت   2000/1می باشـد ولـیکن دقـت نقشـه هـاي ازبیلـت جهـت نقشـه هـاي پایـه            200/1

و جهـت دریچـه هـاي شـیرهاي گـاز بـا دقتـی در حـد          1000/1تاسیسات گازرسانی زیر زمینـی  
سانتیمتر می باشد. شـایان ذکـر اسـت بـا توجـه بـه آنکـه در سـامانه اطالعـات مکـانی امکـان             5

ـ       دي مختلـف عـوارض میسـر اسـت بنـابراین بـه       تعریف چنـد مقیـاس نمایشـی جهـت دسـته بن
جهت کاربردي بودن نقشـه هـاي ازبیلـت و افـزایش کـارائی آنهـا، کـاهش هزینـه هـاي تولیـد و           

سـانتیمتر، دقـت تاسیسـات گازرســانی     20تسـریع در تهیـه نقشـه هـا دقـت نقشــه پایـه در حـد        
تر و دقــت ســانتیم 15زیــر زمینــی شــبکه توزیــع و تغذیــه (بــه جــز انشــعابات علمــک) در حــد  

ــار،    مرکز دریچه هاي  ــل فش ــاي تقلی ــتگاه ه ــه ایس ــري و چهارگوش ــدازه گی ــاط ان ــاز و نق ــیر گ ش
ــاختمانهاي اداري   ــوردگی و س ــت خ ــانتیمتر  5حفاظ ــتر و   س ــوع کاداس ــتفاده در موض ــت اس جه

و دقـت  بـا اتصـال بـه شـبکه شـمیم       NRTKدقیق نقشـه بـرداري و بـه روش     GPSبرداشت با 
ــد        ــا در ح ــک ه ــواب علم ــف خ ــا و ک ــک ه ــانی علم ــت مک ــزار    25برداش ــا اب ــانتیمتر ب س

MobileGIS      ــال نصــب ــد در ح ــاي جدی ــک ه ــراي علم ــدیمی و ب ــاي ق ــک ه ــراي علم  15ب
 می گردد.سانتیمتر تعیین 

طـول سـطح افـق لولـه هـاي شـبکه توزیـع و        ازبیلـت  پرداختـی جهـت ترسـیم    مبناي محاسبه  -41
ترســیم  ت طــول ترســیمی کــف خــواب علمــک هــا بــا توجــه بــهتغذیــه مــی باشــد. بــدیهی اســ

و ترسـیم آنهـا الـزام و در قیمـت پایـه ارائـه شـده از طـرف          اتوماتیک جزء این طول نمـی باشـد  
 مشاور در نظر گرفته شده باشد. 

در تهیه نقشه هاي بیلت عوارضی نظیـر درب امـالك و تیـر بـرق هـا، راسـتاي سـنگ جـدول          -42
 دد.و جوي ها بایستی برداشت گر
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در صورتیکه از نقشه هـاي دیگـر ارگانهـا بـه عنـوان نقشـه پایـه اسـتفاده مـی گـردد عملیـات             -43
ــنایی و     ــرق و روش ــر ب ــیم تی ــالك، ترس ــیم درب ام ــا، ترس ــامل حــذف بالکنه ــانی ش ــه روز رس ب

نیـز   ي امـالك و پارسـل هـا   و امـاکن  معـابر  نـام  معابر و بـه روز رسـانی   حرکتی در ترسیم آکس
ت ارائــه شــده مشــاورین در عملیــات بــه روز رســانی نقشــه هــاي پایــه مــد نظــر بــوده و در قیمــ

 و هزینه جداگانه اي در این خصوص پرداخت نمی گردد. مدنظر قرار گیرد

در صورت نیاز بـه تهیـه نقشـه بیلـت جهـت منـاطقی کـه قـبًال گـاز دار شـده و نقشـه بیلـت              -44
یرها، علمـک هـا،   مناسب را نـدارد برداشـت کلیـه عـوارض گازرسـانی مشـهود نظیـر دریچـه شـ         

ایستگاه گـاز، دریچـه نقـاط انـدازه گیـري نیـز بایسـتی انجـام و از بابـت برداشـت ایـن عـوارض             
 هزینه جداگانه اي به مشاور پرداخت نمی گردد.

ــا نقطــه      -45 ــه خــودش و ب ــوط ب ــق مرب ــدازه دقی ــا ان ــوك و ب ــاد بل ــا نم درب امــالك بایســتی ب
Pickpoint .در وسط و همراه باشماره پالك و کدپستی ده رقمی برداشت گردد  

بـه جـاي   فـوق  ، اطالعـات  توکـدي  جهـت کـاهش حجـم فایلهـاي ا    در نقشه هاي پرحجم شـهري  
 نمایش داده شود . gisوارد و در محیط بانک اطالعاتی در میتواند تایپ در این فرمت ، 

دیـواري بـا مقیـاس     Networkتهیه دو نسخه کتابچـه ازبیلـت بـراي هـر زون و تهیـه نقشـه        -46
ــی  2000/1 ــن    5000/1ال ــوده و جهــت ای ــه ازبیلــت ب بصــورت لمینــت شــده مــد نظــر در تهی

موضــوع هزینــه جداگانــه اي بــه مشــاور پرداخــت نگردیــده و مشــاور بایســتی در قیمــت هــاي   
 خود پیش بینی نماید.

ــ -47 ا ســازي نقشــه هــاي ازبیلــت، شــیت بنــدي، ترســیم شــیت در قســمت  هزینــه عملیــات گوی
Layout  ــه ــیم نقشـ ــورت   LocationMapو  Keymapو ترسـ ــربرگها و بصـ ــمت سـ در قسـ

Xref  وXclip      ــل ــت، تکمی ــاي ازبیل ــیت ه ــذاري ش ــماره گ ــرش، ش ــوط ب ــیم خط ــده و ترس ش
در هزینــه و کتابچــه مربــوط  TISو EISجــداول درراهنمــاي نقشــه و فــراداده مربــوط ، ترســیم 

تهیه ازبیلت پیش بینی شـده و از بابـت انجـام ایـن خـدمات پرداخـت جداگانـه اي صـورت نمـی          
 پذیرد.

تکمیــل اطالعــات توصــیفی عــوارض و تاسیســات گازرســانی طبــق مــدل داده در تهیــه نقشــه  -48
ــوط و ایجــاد شــبکه    ــوژي و رفــع خطاهــاي مرب ــوانین توپول ــوده و رعایــت ق ــزام ب هــاي ازبیــل ال

 د نظر در تهیه بیلت و ازبیلت می باشد.هندسی از آن م

کتابچــه هــاي ازبیلــت بایســتی بصــورت صــحافی شــده و داراي لــوال بــوده و قابلیــت تعــویض  -49
شـیت هــاي مربـوط بــه ازبیلــت هـر معبــر بـا توجــه بــه تغییـرات ســاخت و سـاز وشــبکه هــاي       

ژه اطالعات مربــوط بــه تاسیســات گازرســانی و مشخصــات پــروپراکنــده بعــدي را داشــته باشــد.
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هر کتابچه آلبوم بایستی بصـورت زرکـوب شـده بـر روي جلـد آلبـوم درج گردیـده و عـالوه بـر          
آن در صــفحه اول آلبــوم مربــوط مشخصــات کامــل آلبــوم شــامل متــراژ لولــه هــا بــه تفکیــک   
، سایز، نـام پیمانکـار مجـري، نـام مشـاور تهیـه بیلـت و ازبیلـت، نـام نـاظرین نظـارت کارگـاهی             

ژه آورده شــده و نســبت بــه تاییــد و امضــاي آن و قیــد صــحت و ســقم خالصــه اي از رونــد پــرو
 اطالعات نقشه هاي ازبیلت مطابق با کار اجرا شده تهیه ونظارت گردیده است اقدام گردد.

در عملیات فتـوگرامتري بـرد کوتـاه بـا انـواع پهپـاد انتخـاب مناسـب نـوع پرنـده بـه منظـور              -50
بـر عهـده مشـاور مـی باشـد؛ بـدیهی اسـت         تهیه عکس هاي هـوایی بـا توجـه بـه شـرایط پـروژه      

مســئولیت اخــذ مجوزهــاي الزم ، پــالك نمــودن پرنــده، بیمــه شــخص ثالــث و مــوارد دیگــر بــر 
عهده مشاور بوده و مسـئولیت کـرش و سـقوط نمـودن پرنـده و جبـران خسـارت هـاي وارده بـر          

ذکـر اسـت   عهده مشاور بوده و کارفرمـا هیچگونـه مسـئولیتی را در ایـن خصـوص نـدارد. شـایان        
انتخاب نوع پرنده و دوربـین و دیگـر ملحقـات پرنـده توسـط مشـاور نبایسـتی منجـر بـه کـاهش           
کیفیــت عکــس هــاي هــوایی و عملیــات ارتوفتــو ،فتــوگرامتري و کــارتوگرافی در تهیــه نقشــه هــا  

ــا اســتانداردهاي ســازمان نقشــه    گــردد و تهیــه و تولیــد و بــه روز رســانی هــا بایســتی مطــابق ب
 ورت پذیرد.برداري کشور ص
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