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ي  یمیتريشدر احداث خطًط اوتقال وفت، گاز، پ یراویپريشٌ ا رانیمد اتیتجرب هیتدي

ىٍیي َس تیفیک تیریبر مد دیآب با تاک  

 

  1پٛسحسیٗ صوشیاییٔصؽفی 

 وشد ٘ٛس پیاْ دا٘طٍاٜ-ساخت ٔذیشیت ٚ ٟٔٙذسی اسضذ واسضٙاسی دا٘طجٛی-1
 

 

 چىیذُ

 

احذاث خؽٛغ ا٘تماَ یىی اص ایٕٗ تشیٗ ٚ وٓ ٞضیٙٝ تشیٗ سٚش حُٕ ٚ ٘مُ دس ٟٔٙذسی تشاتشی ٔی تاضذ ِزا تٛجٝ تٝ ٘حٜٛ احذاث آٟ٘ا 

ف احذاث خؽٛغ ا٘تماَ ٚ تالش دس تا سٚیىشد افضایص ویفیت ٚ واٞص ٞضیٙٝ تسیاس ظشٚسی تٛدٜ ٚ تاصٍ٘شی دس سٚش ٞای جاسی ٚ لش

سیاَ ٞای ٔتفاٚت ٚ  جٟت وٙتشَ تشٚصسسا٘ی استا٘ذاسدٞای ٌزضتٝ تش پایٝ تجشتیات تذست آٔذٜ دس احذاث خؽٛغ ا٘تماَ تا الؽاس ٚ

ٚ ٞای ؼشاحی خؽٛغ ا٘تماَ ٚ ٟٔٙذسی خشیذ  لثٛس اص ا٘ٛاق ٔٙاؼك ٚ لٛاسض ؼثیمی ٔذ ٘فش ٔی تاضذ. تغییشات ٚ تاصٍ٘شی دس سٚش

ٞای اجشایی سأا٘ٝ ا٘تماَ دس تحج تجٟیض واسٌاٜ، لّٕیات ٔسیشساصی،  واستشد ٔٙؽمی واال دس فصَٛ ٔختّف ساَ ٚ ٕٞچٙیٗ سٚش

واٞص ٞضیٙٝ  دس ٌزضتٝ ٔی تٛا٘ذ واتذیه، لثٛس اص ٔٛا٘ك، تٟیٝ ٘مطٝ ٞای لیٗ ساخت ٚ حثت تجشتیات جٛضىاسی، حفاـت لّٕیات

 فضایص یا حفؿ ویفیت لّٕیات ٘مص ٔٛحشی ایفاء ٕ٘ایذ.ٞای جاسی ٚ آتی پشٚطٜ ٚ ٕٞچٙیٗ ا
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 همذهِ 

احذاث ایٗ پشٚطٜ ٞا تٛسػ  60ٞای خاسجی ا٘جاْ ٔی ضذٜ است ٚ اص اٚاخش دٞٝ  اجشای خؽٛغ ا٘تماَ دس وطٛس ایشاٖ لضیض تؽٛس وأُ تٛسػ ضشوت

ٞا تٛٔی ضذٜ است ِٚی ٕٞچٙاٖ ؼشاحی ٚ اجشای خؽٛغ ٞای اجشایی ٚ استا٘ذاسد ٞا ٚ ضشوت ٞای داخّی آغاص ٌشدیذ ٚ تا ایٙىٝ تشخی اص سٚش ایشا٘ی

ٌیشی  تا تىاسدچاس ٔطىُ ٚ ایشاد ٔی تاضذ ٚ دس تسیاسی اص ٔٛاسد  تٛدٜٞای خاسجی ٚ تٛٔی جشایی ٚ استا٘ذاسدٞای ا وٝ تّفیمی اص سٚش ٔاا٘تماَ دس وطٛس 

ٞا تٝ صٛست لشف دسآٔذٜ تغییش آٟ٘ا  تشاحتی لاتُ تغییش دس جٟت واٞص ٞضیٙٝ ٚ افضایص ویفیت ٔی تاضٙذ ِٚی چٖٛ ایٗ سٚشٟٔٙذسی ساخت ٚ اجشا 

ٚ خشٚجی وٝ  ٔی دٞٙذ تٛسػ واسضٙاساٖ، ؼشاحاٖ ٚ ٔذیشاٖ ٘یاص تٝ جشأت ٚ خػ ضىٙی داسد ٚ دس اغّة ٔٛاسد پیٕا٘ىاساٖ خؽٛغ ِِٛٝ اص واسی وٝ ا٘جاْ 

 .ٌشفت ٞای ساخت ٔٛجٛد ٘تیجٝ تٟتشی خٛاٞٙذ حاصُ ٔی ٌشدد ساظی ٘یستٙذ ٚ التماد داس٘ذ وٝ تا اصالح سٚش

ٔختّف  ٔٛاسدی وٝ دس ریُ تٝ لٙٛاٖ ٔماِٝ آٔذٜ است پیطٟٙاداتی دس لاِة ٟٔٙذسی ساخت ٚ اجشا دس خؽٛغ ا٘تماَ تش اساس تجشتیات احذاث پشٚطٜ ٞای

 تیاٖ ضذٜ است:ٔحٛس  25سشفصُ ٞای ریُ ؼی اضذ وٝ تا صتاٖ سادٜ ٚ وأال اجشایی ٚ تذٖٚ پیچیذٌی دس خؽٛغ ا٘تماَ ٔی ت

 .تا ٍ٘اٜ افضایص ویفیت ٚ واٞص ٞضیٙٝوطٛس ی اجشایی استا٘ذاسد ٚ لشف ٔٛجٛد دس سٚضٟااصالح -

 تجشتیاتی وٝ دس ؼَٛ سٙٛات ٌزضتٝ دس احذاث خؽٛغ ٔختّف ا٘تماَ تذست آٔذٜ است.-

ْ داد ِٚی غٝ ٞائیىٝ وٝ دس سٚش ٞای اجشایی ٔٛجٛد ٚ لشف داسیٓ تا لّٓ تش ایٙىٝ تا تغییش سٚش، آسا٘تش، وٓ ٞضیٙٝ تش ٚ تا ویفیت تش ٔی تٛاٖ ا٘جادغذ-

 تشٚص سسا٘ی آٟ٘ا ٘طذٜ ٔطىُ ایجاد ٕ٘ٛدٜ است. ایتش تالضی٘مطٝ ٞا ٚ استا٘ذاسد ٞای ٔٛجٛد وٝ 

 درز هستمین در خطَط اًتمال ًفت ٍ گاز آب وارترد تْیٌِ لَلِ ّای اسپیرال ٍ -1

ٔی ٌشدد ِزا تا تٛجٝ تٝ إٞیت تاالی خؽٛغ ا٘تماَ ٘فت ٚ ٌاص ٚ  تا تٛجٝ تٝ سٚش ساخت ِِٛٝ ٞای اسپیشاَ اسصا٘تش اص ِِٛٝ ٞای دسص ٔستمیٓ لشظٝ 

دس خؽٛغ ا٘تماَ آب اص ِِٛٝ ٞای اسپیشاَ استفادٜ ٔی  ٕٞچٙیٗ ِضْٚ خٕىاسی سشد دس ایٗ ٘ٛق خؽٛغ لٕذتاً دس تٕاْ ٔسیش اص ِِٛٝ ٞای دسص ٔستمیٓ ٚ

 ٔی تٛاٖ استفادٜ ٕ٘ٛد.تشاحتی ٌشدد، ایٗ دس حاِی است وٝ اص ِِٛٝ ٞای اسپیشاَ دس تشخی اص ٔسیشٞای خؽٛغ ٘فت ٚ ٌاص 

خٕىاسی ِِٛٝ،خٓ سشد ٔی پزیشد ٚ یا پتا٘سیُ استا٘ذاسد داس٘ذ لٕالً وٕتش اص فشَٔٛ حاِت فٙشی دسٖٚ خٛد دس تٝ ایٙىٝ ِِٛٝ ٞای اسپیشاَ راتاً  تٛجٝتا 

٘یاص  آصادی خٓ ٚاسد ضذٜ سا تا حذٚدی داسد ِزا تٝ جٟت حزف ایٗ ٔطىُ تٟتش است دس خؽٛغ ِِٛٝ ٘فت ٚ ٌاص دس ٔٙاؼك ٕٞٛاس، دضت ٚ یا ٔٙاؼمی وٝ

وٝ تا ایٗ تغییش اص ِِٛٝ ٞای دسص ٔستمیٓ استفادٜ ٌشدد  تٝ خٓ واسی وٕتشی ٔی تاضذ اص ِِٛٝ ٞای اسپیشاَ استفادٜ ٌشدد ٚ دس سایش ٘ماغ پش پیچ ٚ خٓ

 ٔی یاتذ ٚ دس ویفیت پشٚطٜ تغییشی ایجاد ٕ٘ی ٌشدد.     ٞضیٙٝ تٕاْ ضذٜ پشٚطٜ واٞصٟٔٙذسی ساخت 

 Gتِ جای الىترٍدّای خاًَادُ  P1استفادُ از الىترٍدّای دستِ -2

، ٔمذاس ٞیذسٚطٖ ٘فٛری فّض جٛش تاال ٔی  لّت حعٛس دسصذ تاالیی اص سِّٛض دس سٚوص آٟ٘ااِىتشٚدٞای سِّٛضی اص دستٝ اِىتشٚدٞایی ٔی تاضٙذ وٝ تٝ 

تشدٖ چمشٍٔی تاضذ، ایٗ لٙصش ٔی تٛا٘ذ تالج ایجاد تشن سشد ٞیذسٚط٘ی ٌشدد، یىی اص سٚضٟای ٔماتّٝ تا ایٗ ٘ٛق تشن ٞا دس اِىتشٚدٞای سِّٛضی ، تاال 

 ٔی تاضذ. ٘ٛق ٚ ٔمذاس ِحاؾ طی اص یا تافٙس جٛش تا ا٘تخاب صحیح لٙاصش آِیا

روش ضذٜ ا٘ذ وٝ دس آٖ ٔحذٚدیت چٙذا٘ی سٚی آ٘اِیض  Gاِىتشٚدٞای ٔزوٛس تا پسٛ٘ذ  (AWS) آٔشیىا جأمٝ جٛضىاسی استا٘ذاسد 1981دس ٚیشایص

ا٘تماَ ٚ ٘یض استفادٜ اص  ِِٛٝ تا تٛجٝ تٝ حساسیت ٞای تاالی جٛضىاسی خؽٛغ ٘یست،ضیٕیایی جٛش ٚجٛد ٘ذاسد ٚ ٕٞچٙیٗ آصٔایص ظشتٝ اِضأی 

فٛالدٞای تا استحىاْ ٚ ظخأت تاال وٝ ٘یاص تٝ جٛش تا خٛاظ ٔىا٘یىی تاال اص جّٕٝ چمشٍٔی خٛب )ٚجٛد ٘یىُ دس چمشٍٔی احش ٔخثت داسد ٚ 

ٔحذٚدیت دس آ٘اِیض ضیٕیایی 1996دسصذٞایی اص ِٔٛیثذْ تافٙس خٛتی تٝ ٕٞشاٜ داسد( دس دٔاٞای پاییٗ ٔی تاضذ ، ِزا استا٘ذاسد ٔزوٛس دس ٚیشایص

 دسجٝ سیّیسیٛس اِضأی ٔی تاضذ. 29-جٛش ٚجٛد داضتٝ ٚ ٘یض ا٘جاْ آصٔایص ظشتٝ تشای فّض جٛش دس دٔای 
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ٞضیٙٝ  ٔی تاضذ ضایذ دس ـاٞش ا٘ذوی افضایص Gتٝ جای اِىتشٚدٞای خا٘ٛادٜ  P1ِزا پیطٟٙاد ٚ تٛصیٝ ایٗ ٔماِٝ ٚ ٘ٛیسٙذٜ واستشد ٚسیك اِىتشٚدٞای دستٝ 

ٚ واٞص ٞضیٙٝ  تٝ د٘ثاَ داضتٝ تاضذ ِٚی ٞضیٙٝ تٕاْ ضذٜ پشٚطٜ تؽٛس چطٍٕیشی واٞص ٔی یاتذ ٚ ایٗ ٟٔٓ دس ِِٛٝ ٞای تا لؽش تیطتش ٕ٘اد تیطتشی ٔی یاتذ

 چطٍٕیشتش خٛاٞذ تٛد.

 ٞای سادیٌٛشافیواٞص تٛلف ٔاضیٗ آالت ٚ تجٟیضات ٚ پشسُٙ ٚ واٞص ٞضیٙٝ  -ٞضیٙٝ ٞایی ٘فیش واٞص تمٕیشات سشجٛضٟا

 

 روی خط لوله با هوشیاری در طراحی اولیه ACکاهش اثرات مخرب ولتاژ -3

٘طٛد ٚ دس ؼشاحی خؽٛغ ِِٛٝ تایذ تٝ ایٗ ٟٔٓ دلت ضٛد وٝ خػ ِِٛٝ تٝ ٔٛاصات خؽٛغ ا٘تماَ تشق فطاس لٛی ٚ حتی إِمذٚس تماؼك تا ایٗ خؽٛغ ؼشح 

طٛد وٝ خػ ِِٛٝ تٝ ٔٛاصات خؽٛغ ا٘تماَ تشق حشوت ٕ٘ایذ صیشا دس فشآیٙذ احذاث خػ ِِٛٝ ٔطىّی ایجاد سثة ٘ غیشٜ دالیّی اص جّٕٝ لذْ تحصیُ اساظی ٚ

اٖ پزیش ٕ٘ی ضٛد ِٚی دس ا٘تٟای پشٚطٜ ٚ دس ٍٞٙاْ تحٛیُ ٔٛلت/ لؽمی ٚ ساٜ ا٘ذاصی پشٚطٜ أىاٖ ا٘ذاصٌیشی تست پٛضص، آصٔایص ٞای سفك تذاخُ أى

ا٘جاْ خؽٛغ ِِٛٝ ٞا ٔی تاضذ ٚ ایٗ احشات ٔخشب ٔا٘ك اص  DC٘اضی اص خؽٛغ ا٘تماَ تشق تش سٚی ِٚتاط  ACاِمایی ِٚتاط  ٘خٛاٞذ تٛد ٚ دِیُ آٖ اٞٓ احشات

 خٛاٞذ تٛد. تست پٛضص ٚ آصٔایص ٞای سفك تذاخُ ِِٛٝ ٞای ٔجاٚس ٔی ضٛد ٚ تا صٔا٘یىٝ ایٗ احشات سفك ٚ یا است تٝ صٔیٗ ٘طٛ٘ذ تست پٛضص أىاٖ پزیش ٘

ا٘ذ شات ٔخشب صشفٙفش اص اختالف ٘فشٞای فشاٚاٖ دس وطٛس تش سٚی ٘حٜٛ ٚ چٍٍٛ٘ی حزف آٖ ٞضیٙٝ ٞای ٌضافی ٘یض دس تش داسد ٚ تشاحتی ٘یض ٔی تٛسفك ایٗ اح

ٔی  ض إٞیتحائـشیف  ٟٔٓ ٚ تٕاْ سشٔایٝ ٌزاسی لفیٓ خػ ِِٛٝ سا دس صٔاٖ وٛتاٞی اص تیٗ تثشد ِزا ٞٛضیاسی ٌشٜٚ ؼشاحاٖ اص اتتذای پشٚطٜ تٝ ایٗ ٘ىتٝ

 تاضذ.

 

 تا استفادُ تْیٌِ از ًَر خَرضیذ استمرار ًظام هٌْذسی واال در پَضص خارجی سرجَضْا-4

دسجٝ سا٘تیٍشاد ٌشٔای ٚاسدٜ ٔٙمثط ٚ تٝ ِِٛٝ اصّی ٔتصُ ٔی  120تا  80تا تٛجٝ تٝ ایٙىٝ ٘ٛاسلایك سشجٛش ٞای تِٛیذی دس د٘یا تا تش٘ذٞای ٔختّف ؼی

یك سشجٛضٟای تا دٔای تاال اسصا٘تش ٘یض لشظٝ ٔی ٌشدد تذِیُ صشفٝ التصادی دس خشیذ واال ٚ ٕٞچٙیٗ واٞص ٞضیٙٝ ٞای لّٕیات ٌشدد ٚ ٘فش تٝ ایٙىٝ لا

تشاحتی ٔی تٛاٖ اص ٌشٔای ٘اضی اص تاتص خٛسضیذ دس فصُ ٌشْ ساَ ٚ  غیشٜ اجشایی ٘صة لایك سشجٛضٟا ٘فیش ٘یشٚی ا٘سا٘ی، وپسَٛ ٌاص، صٔاٖ اجشای واس ٚ

 ی تش٘ذٞای لایك سشجٛضٟا دس فصَٛ ٌشْ ٚ سشد ساَ ٞضیٙٝ ٞای جاسی پشٚطٜ سا واٞص داد.جاتجای

لایك سشجٛضٟای ٚ اص  دسجٝ سا٘تیٍشاد ٔٙمثط ٔی ٌشدد دس فصَٛ ٌشْ استفادٜ ٌشدد 120وٝ تا دٔای  Canusa))تؽٛس ٔخاَ: لایك سشجٛش وٙٛسا 

  ٔٙمثط ٌشد٘ذ دس فصَٛ سشد ساَ استفادٜ ٌشد٘ذ. دسجٝ سا٘تیٍشاد 90وٝ تا  Denso))یا د٘سٛ Raychem))ٓسیى

 

 ا ویفیت در اتصاالت حساس ٍ ًْاییاستفادُ از الىترٍدّای هرغَب ٍ ت-5

سشجٛش ٞای اتصاَ ( ٚ، تماؼك تا ِِٛٝ ٞای ٔجاٚس ٚ غیشٜ ، ٔسیُ ٞا ، جادٜ ٞا ٘فیش سٚدخا٘ٝ ٞا) دس احذاث خؽٛغ ا٘تماَ سشجٛضٟایی وٝ دس ٔحُ تماؼمٟا

ضٛ٘ذ تذِیُ لذْ دستشسی تٝ  ٔی ا٘جاْ(Golden Tie-in)یا اتصاَ ؼالیی جٛضىاسی ٚاص ٕٞٝ ٟٕٔتش اتصاالت ٟ٘ایی تست ٞیذسٚاستاتیه  سىطٗ ٞای

اص ٔشغٛب دسٖٚ ِِٛٝ ٚ ٕٞچٙیٗ لذْ لشاسٌشفتٗ سشجٛش دس تست ٞیذسٚاستاتیه اص إٞیت تاالیی تشخٛسداس است ِزا تٛجٝ ایٗ ٔماِٝ ٚ ٘ٛیسٙذٜ استفادٜ 

فاً دس خشیذ ٘ٛق اِىتشٚد ٚ استفادٜ اص تٟتشیٗ ٘فشات ٚ ٔاضیٗ آالت ٚ تجٟیضات جٛضىاسی دس ا٘جاْ ایٗ سشجٛضٟا ٔی تاضذ وٝ تا ا٘ذوی افضایص ٞضیٙٝ صش تشیٗ

سا واٞص دٞذ. ضایاٖ  اِىتشٚد ٔی تٛا٘ذ ویفیت واس تؽٛس لاتُ ٔالحفٝ ای افضایص ٚ ٞضیٙٝ ٞا ٚ خساست ٌضاف ٘اضی اص تشٚص تمٕیشات یا تشش ٔجذد سشجٛضٟا

دس صٛست لذْ روش است ایجاد تمٕیش یا تشن دس ایٗ ٘ٛق اص سشجٛضٟا أىا٘ات ٚ تجٟیضات چٙذ تشاتشی ٘سثت تٝ تمٕیشات خػ ِِٛٝ اصّی داسد ٚ تشخی اٚلات 

ٚ پیادٜ وشدٖ ٟٔٙذسی  ایت ایٗ ٘ىتٝ سادٜ ٔٛفمیت دس تمٕیش سشجٛضٟا ٚ یا تشن آٟ٘ا ٔجثٛس تٝ تمٛیط ِِٛٝ ٟ٘ایتاً ٞضیٙٝ ٍٞٙفتی خٛاٞذ ٌشدیذ وٝ تا سل

 تشاحتی ٔی تٛاٖ ویفیت خػ ِِٛٝ سا تعٕیٗ ٕ٘ٛد.اجشا 

 

 سالِ ضْری 25طراحی خطَط اًتمال لَلِ در خارج از حرین -6
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سلایت آٖ ٌشیثاٍ٘یش ایٗ ٔٛظٛق دس ٔشحّٝ ساخت ٚ احذاث خػ ِِٛٝ تشای ٌشٟٚٞای اجشایی ٚ پیٕا٘ىاساٖ ٔطىُ خاصی ایجاد ٘خٛاٞذ وشد ِٚی آحاس لذْ 

ٚی ِِٛٝ وٝ دس دستٍاٜ اجشایی ٚ تٟشٜ تشداس خٛاٞذ تٛد ٔطىالتی ٘فیش تجاٚص تٝ حشیٓ خػ ِِٛٝ تٛسػ ٔشدْ ٚ وطاٚسصاٖ ٚ ساخت ٚ ساص دس اؼشاف ٚ ٌٍٟاٞی س

 یادی تٝ وطٛس تحٕیُ ٌشدیذٜ است.ساَ ضذٜ ا٘ذ ٚ ٞضیٙٝ ٞای ص 15تشخی اص خؽٛغ ا٘تماَ ٔجثٛس تٝ جاتجایی ٚ تغییش ٔسیش خػ ِِٛٝ تمذ اص ٌزضت 

 

 طراحی ٍ ػثَر خطَط اًتمال لَلِ از یالْا-7

ایٗ واس ٔی تٛاٖ  دس صٛستیىٝ دس ٘فش است خػ ِِٛٝ اص ٘ماغ ٔشتفك وٛٞستا٘ی یا جٍّٙی لثٛس ٕ٘ایذ تٟتش است لثٛس اص یاِٟا ٔذ ٘فش لشاسٌیشد اص جّٕٝ ٔحاسٗ

تُ تٟشٜ تشداسی تٛدٖ خػ ٔسیش ِِٛٝ دس تٕاْ فصَٛ ساَ، واٞص خاوثشداسی ٚ حُٕ خان، واٞص احشات تٝ جٌّٛیشی اص تجٕك آب دس ٔسیش خػ ِِٛٝ، لا

 ٔخشب تٝ ٔحیػ صیست اضاسٜ ٕ٘ٛد.

 

 ثثیت خط لَلِاستفادُ از سازُ ّای هحلی ٍ تَهی هٌطمِ در ت-8

ٟای سٚاٖ ، آت ٚ لذْ وٙتشَ ٔسیشٔٙؽمٝ تىش ٚ خان  ؼثیمتدستىاسی دس تشخی اص ٔٙاؼك خاظ ٘فیش لثٛس اص ٔٙاؼك جٍّٙی ٚ صٔیٟٙای سست تٝ ٔحط 

ٔٛحش ٘یض ، دیٛاس حائُ ٚ غیشٜ  ٚ تغییشات ٔىشس دس خػ ِِٛٝ ٔی ٌشدد ٚ دس تشخی ٔٛاسد احذاث ساصٜ ٞای تتٙی ٚ سٍٙی سٍٙیٗ ٘فیش آب ٕ٘اصٔیٗ سا٘ص  سثة

ٔی تاضٙذ ٘سثت تٝ تخثیت خػ ِِٛٝ  تشتش ٚ اسصا٘ٔٛحش،  ٔٙؽمٝ وٝ تٝ ضىّی سادٜتٟتش است اتتذا تا استفادٜ اص ساصٜ ٞای ٔحّی، تٛٔی ٚ سٙتی ِزا ٘خٛاٞذ تٛد 

 تٟٙا ایشادی وٝ تٝ ایٗ سٚضٟا ٚاسد است وٙتشَ دس تٟشٜ تشداسی ٚ تاصدیذٞای دٚسٜ ای ٔی تاضذ وٝ جضء ٚـایف راتی تٟشٜ تشداساٖ ٔستمش دس ، الذاْ ٕ٘ٛد

 ٔٙؽمٝ ٔی تاضذ.

 

 تجْیس وارگاُ تْیٌِ در پرٍشُ ّای خطَط اًتمال-9

ٗ آالت جٟت تا تٛجٝ تٝ ایٙىٝ خؽٛغ ا٘تماَ جضء پشٚطٜ ٞای خاظ اص ٘فش تجٟیض واسٌاٜ ٔی تاضذ ٚ تٝ ٔمذاس ؼَٛ پشٚطٜ تایذ تجٟیضات ٚ أىا٘ات ٚ ٔاضی

 ش سذ، ساختٕاٖ، پشٚطٜ ٞای صٙمتی تجٟیض واسٌاٜ ٔتفاٚت تشی داسد.پشٚطٜ ٞای سایتی ٘فی مایسٝ تاسشوطی ٚ وٙتشَ ٞای ادٚاسی تٟیٝ ٌشدد، لؽماً دس ٔ

تجٟیض واسٌاٜ ٜ پشٚطٜ ٞای خؽٛغ ا٘تماَ ٔی تاضذ ، استمشاس تمذاد ٔاضیٗ آالت سثه لاتُ تٛجٝ ٘سثت تٝ پشٚطٜ ٞای سایتی اص جّٕٝ تفاٚت ٞای تجٟیضواسٌا

ٔٛلت ٚ لاتُ جاتجایی ٚ ٔجٟض تاضذ تا تایذ ٗ تایذ دس ٘فش ٌشفتٝ ضٛد، تجٟیض واسٌاٜ حتی إِمذٚس تایذ دس ٚسػ ؼَٛ ٔسیش پشٚطٜ جٟت دستشسی تٝ ؼشفی

ٔٛلت دس تٝ أىا٘ات خاسد اص ٔحُ تجٟیض واسٌاٜ ٘ثاضذ. اص احذاث ساختٕاٟ٘ای حاتت خٛدداسی ٌشدد تا لالٜٚ تش ٞذس سفت ٞضیٙٝ تتٛاٖ اص ساصٜ ٞای  ی٘یاص

 پشٚطٜ ٞای تمذی استفادٜ ٕ٘ٛد.

 

 خطَط اًتمال تا حذالل تٌذ فاتریهطراحی -11

 تاضذ صیشا( Hot Bend)تٙذ فاتشیه تمذادوٕتشیٗ ؼَٛ ٔسیش ٘یاص تٝ  دس دس احذاث خؽٛغ ا٘تماَ ٘فت ٚ ٌاص ؼشاحی ٔسیش تایذ تٍٛ٘ٝ ای صٛست پزیشد وٝ

دس خػ ِِٛٝ ٘فت ٚ ٌاص لّٕیات ، ٔحسٛب ٔی ٌشدد ِِٝٛظمف خػ ٘یض ِِٛٝ تٝ پشٚطٜ تٝ ٘ٛلی دس ٔمایسٝ تا ایٗ لؽمات لالٜٚ تش تحٕیُ ٞضیٙٝ چٙذ تشاتشی 

ٖ تٝ پیىشا٘ی تٝ وشاس صٛست خٛاٞذ ٌشفت وٝ پیه ٞای اسساِی لالٜٚ تش صذٔٝ تٝ تذ٘ٝ تٙذ فاتشیه سثة واٞص سشلت پیه خٛاٞذ ٌشدیذ ٚ دس ؼَٛ صٔا

 خػ ِِٛٝ صذٔٝ ٚاسد ٔی ٕ٘ایذ.

 

 ًرر ٍ رسیَر خطَط اًتمال گازهسلح تلَن هْار ایستگاّْای ال اجرای تْیٌِ سازُ تتي-11

ٛد ٚ تا دس خؽٛغ ا٘تماَ ٌاص دس ٔحّٟای ٚسٚدی ٚ خشٚجی ایستٍاٟٞای دسیافت ٚ اسساَ تٛپه ساصٜ ٞای تتٙی ٔسّح لفیٓ جٟت ٟٔاس ِِٛٝ ٞا ساختٝ ٔی ض

% ٔی تٛاٖ حجٓ تتٗ ٚ 48دس صٛست ا٘جاْ آٖ تا  ٚضىُ احذاث ٕ٘ٛد  Hتٛجٝ تٝ ٘یشٚٞای ٚاسدٜ تشاحتی ٔی تٛاٖ ایٗ ساصٜ سا اص        ٔشتك ضىُ تٝ صٛست 

 فٛالد ٔصشفی سا واٞص داد.
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 اًتخاب تْیٌِ ًَع پَضص خارجی لَلِ ّا-12

خاسجی ِِٛٝ ٞا تا تٛجٝ تٝ ایٙىٝ پٛضص خاسجی ِِٛٝ ٞا داسای تاس ٔاِی لاتُ تٛجٝ دس خؽٛغ ا٘تماَ ٔی تاضذ تٛجٝ تٝ ایٗ  ٘ىتٝ  ظشٚسی ٔی تاضذ وٝ پٛضص 

جاسی  تٝ ٘ٛق ٚ إٞیت سیاَ، دسجٝ احتشاق سیاَ، دٚسٜ تٟشٜ تشداسی دس ٘فش ٌشفتٝ ضذٜ تشای خػ ِِٛٝ تایذ ا٘تخاب ٌشدد دس تسیاسی اص پشٚطٜ ٞایتا تٛجٝ 

افضایص  وطٛس پٛضص ٞای غیشظشٚسی ٚ ٌشاٖ تشای سیاِٟای غیش ٔتماسف استفادٜ ضذٜ ٚ دس تشخی ٔٛاسد تؽٛس وأُ تشلىس ا٘جاْ ضذٜ است ٚ دالیّی ٘فیش

% ٞضیٙٝ وُ پشٚطٜ تٛدٜ وٝ 2% اِی 1تمذاد ایستٍاٟٞای حفاـت واتذیه ٘ثایذ ٔا٘ك اص ا٘تخاب تٟیٙٝ ٌشدد چشا وٝ ٞضیٙٝ وُ حفاـت واتذیه خؽٛغ حذٚد 

 تا احذاث یه یا دٚ ایستٍاٜ تیطتش ٚ تغییش ٘ٛق پٛضص ٔی تٛاٖ صشفٝ جٛیی لاتُ ٔالحفٝ ای تا حفؿ ویفیت دس پشٚطٜ ا٘جاْ داد.

 

 احذاث وارخاًِ لَلِ سازی یا ػایمىاری در هحل پرٍشُ-13

ٝ ٞا تٝ ـاٞش دس ا٘جاْ پشٚطٜ ٞای تضسي خػ ِِٛٝ اص ٘فش لؽش یا ؼَٛ پشٚطٜ احذاث واسخا٘ٝ ساخت ِِٛٝ یا واسٌاٜ لایمىاسی جٟت پٛضص داخّی ٚ خاسجی ِِٛ

واسی آساٖ تٛدٜ ٚ صشفٝ التصادی آٖ دس ساخت ِِٛٝ ٚ پٛضص خاسجی ٚ داخّی ِِٛٝ واسی تضسي ٚ غیش لاتُ ا٘جاْ ٔی تاضذ ِٚی تشای ِِٛٝ ساصٞای حشفٝ ای 

زوٛس دس ایٗ ٔٛظٛق ِحاؾ ضذٜ % ٚصٖ پشٚطٜ سا تطىیُ ٔی دٞٙذ ٔی تٛا٘ذ لاتُ تٛجٝ ٚ تأُ تاضذ )ٞضیٙٝ ٞای ساخت ٚ جٕك آٚسی واسخا٘ٝ ٞای 70ٔوٝ تا 

 است(.

 :اضاسٜ ٕ٘ٛدٔٛاسد ریُ تٝ تاال ٔحسٛس تش است ٔی تٛاٖ اص ٔضایای ایٗ ؼشح وٝ دس خؽٛغ ِِٛٝ تا الؽاس 

تشاتش افضایص حجٓ جاتجایی ٔحصَٛ داسد. )یه تشیّش ٔی تٛا٘ذ تٝ ا٘ذاصٜ  3حُٕ ٚسق تٝ جای حُٕ ِِٛٝ وٝ تا یه سْٛ دس ٞضیٙٝ ٞای تشاتشی واٞص ٚ تا  -

 ضاخٝ ِِٛٝ لؽٛس ٚسق حُٕ ٕ٘ایذ( 3ساخت 

 ٚطٜ ٚ سفك ٔحشٚٔیت ٔٙؽمٝاضتغاَ صایی دس ٔٙؽمٝ احذاث پش -

 واٞص سیسه ٚ خؽشات سفت ٚ آٔذ ٘اضی اص تشیّشٞا دس جادٜ وطٛس ٘اضی حُٕ ٚسق تٝ جای حُٕ ِِٛٝ -

 

 

 واّص ّسیٌِ در اهر حول لَلِ ّای فَالدی-14

ی ٔشسْٛ ٚ ٔىتٛب ضذٜ است ِٚی ٔیّی ٔتش تٝ صٛست ته ضاخٝ ا 1800تا  1400تا تٛجٝ تٝ ایٙىٝ دس لشف ٚ فٟشست تٟای وطٛس حُٕ ِِٛٝ ٞای فٛالدی 

 .% واٞص داد ٚ ِِٛٝ ٞا سا دٚ ضاخٝ ای حُٕ ٕ٘ٛد50دس لُٕ تا ساخت صیٗ ٞای ٔٙاسة ٔی تٛاٖ ٞضیٙٝ ٚ صٔاٖ حُٕ ِِٛٝ ٞا سا تا 

 

 استفادُ از تراًس روتیفایر-15

یفایش سٌاِٚتی دس جٟت وٙتشَ ٚ سصذ دلیك تش ِٚتاط ٚ جشیاٖ تٛأاٖ دس سیستٓ حفاـت واتذیه خؽٛغ ا٘تماَ تٝ جای تشا٘س سوت شیفایاستفادٜ اص تشا٘س سوت

 تضسیمی.

 

 احذاث تْیٌِ جادُ سرٍیس خطَط اًتمال-16

جادٜ احذاث جادٜ سشٚیس ٟ٘ایی ٘فیش ٔخّٛغ سیضی ٚ غیشٜ دس ٕٞٝ ٘ماغ ٔسیش ظشٚسی ٕ٘ی تاضذ ِزا تٟشٜ تشداساٖ خؽٛغ دس ٕٞٝ حاَ خٛاستاس احذاث 

ٔی تاضٙذ وٝ تٛصیٝ ٚ پیطٟٙاد ٔماِٝ ٚ ٘ٛیسٙذٜ، تجٟیض ٔٙاسة تٟشٜ تشداساٖ تٝ أىا٘ات ٚ ٔاضیٗ آالت ٔٙاسة دس فصَٛ  سشٚیس دس سشاسش ؼَٛ پشٚطٜ

ای فٙی ٔختّف ساَ ٔی تاضذ ٚ دس ٕٞیٗ خصٛظ پیٕا٘ىاساٖ اجشایی ٔٛـف تٝ تٟیٝ دفتشچٝ سٚش ٍٟ٘ذاسی ٚ تٟشٜ تشداسی اص ٔسیش جادٜ سشٚیس ٚ اتٙیٝ ٞ

ٝ ٚ واس دس ٔٙؽمٝ ٔشتٛؼٝ ٔی تاضٙذ تا ٞٓ ٞضیٙٝ ٞای سٍٙیٗ ٚ ٌضاف احذاث جادٜ سشٚیس صشفٝ جٛیی ٌشدد ٚ ٞٓ اص تىشاس ٚ دٚتاسٜ واسی تا تٛجٝ تٝ ساتم

 ٞای سٌالط ٔسیش خٛدداسی ٌشدد.
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 احذاث واًال فیثر ًَری در وٌار واًال اصلی-17

 Spoleاصّی ٚ تشجیحاً دس سٕت اسپَٛ سایذ )دس وا٘اِی ٔجضا ٚ ٔستمُ اص وا٘اَ  دس جٟت أٙیت ٚ تشلشاسی ٕٞیطٍی استثاغ تٛصیٝ ٔی ٌشدد فیثش ٘ٛسی

Side) ٙٞای استمشاس یاتذ تا دس ٔٛالك تٟشٜ تشداسی ٚ تمٕیشات ِِٛٝ ٚ ضیشآالت ٚ ٕٞچٙیٗ دس صٔاٖ احذاث خػ ِِٛٝ اص آسیة جذی تٝ فیثش ٘ٛسی وٝ ٞضی ٝ

ٝ جاسی سا تٝ ـاٞش افضایص ٔی دٞذ ِٚی ٞضیٙٝ ٞای پٟٙاٖ آتی سا واٞص ٚ ویفیت واس سا تاال خٛاٞذ پٟٙاٖ آتی صیادی داسد خٛدداسی ٌشدد ایٗ سٚش ٞضیٙ

 تشد.

 

 استفادُ تْیٌِ از آب هَرد استفادُ از تست ّیذرٍ استاتیه-18

تٝ لؽمٝ آتٟا پس اص  ٘تماَ لؽمٝجٟت وٙتشَ ٚ ٔذیشیت آتٟای ٔٛسد استفادٜ اص تست ٞیذسٚاستاتیه لّی اِخصٛظ دس ٔٙاؼمی وٝ ٔطىُ وٕثٛد آب داس٘ذ ا

 د.پایاٖ تست ٞیذسٚاستاتیه ٔی تاضذ ٚ ٕٞچٙیٗ دس ٔٙاؼك صة اِمثٛس یا وٛیشی ا٘جاْ تست ٞیذسٚاستاتیه تا استفادٜ اص ٞٛا ٘یض تٛصیٝ ٔی ٌشد

 

 تِ خطَط لَلِ ٍ هحل ػثَر از هَاًغ (Test Point)اتصال واتلْای تست پَیٌتْا-19

اسی پشٚطٜ ٚ حفؿ ویفیت پٛضص خاسجی ِِٛٝ تٛصیٝ ایٗ ٔماِٝ ٚ ٘ٛیسٙذٜ، اتصاَ واتّٟای ٔزوٛس دس حیٗ ا٘جاْ خان سش٘ذی دس جٟت واٞص ٞضیٙٝ ٞای ج

اوخش ٔٛاسد تٝ تٝ ِِٛٝ ٔی تاضذ )تش خالف سٚش ٔمَٕٛ ٚ لشف پشٚطٜ ٞا وٝ تمذ اص ا٘جاْ تىفیُ ٚ تست ٞیذسٚاستاتیه ٔجذداً ٔحُ تست پٛیٙتٟا حفاسی ٚ دس 

اْ داد صذٔٝ ٚاسد ضذٜ ٚ تا ِٛاصْ تمٕیشاتی ٘سثت تٝ اصالح آٖ الذاْ ٔی ٕ٘ایٙذ.( ٕٞیٗ سٚش سا دس ٔحُ تماؼك ٞا ٘فیش جادٜ ٞا ٘یض ٔی تٛاٖ ا٘جپٛضص ٘یض 

یٗ ٘ماغ ٘صة ٚ اتصاَ واتّٟای ٔشتٛغ تٝ خػ اصّی ٚ ِِٛٝ غالف سا دس حیٗ اجشای خان سش٘ذی ا٘جاْ داد، ِزا تٟیٝ ٚ خشیذ تست پٛیٙتٟا، واتُ ٞا ٚ تمی

 تست پٛیٙتٟا تٛسػ تیٓ فٙی ٚ ٘مطٝ تشداسی تٝ ٔٛاصات تایذ ا٘جاْ ٌیشد.

 

 در تماطغ ّا (Casing)پَضص خارجی لَلِ ّای غالف-21

اص ٔی ٌشدد وٝ ایٗ ٔٛظٛق دس دس تٝ لٙٛاٖ غالف ِِٛٝ اصّی استفادٜدس سٚش ٞای ٔمَٕٛ ٚ جاسی احذاث خؽٛغ ا٘تماَ اص ِِٛٝ ٞای ویسیًٙ تذٖٚ لایك 

تفادٜ اص غالفٟای تا ٔذت ٔی تٛا٘ذ سثة آسیة تٝ ِِٛٝ اصّی ٚ خشٚد ِٚتاط تضسیمی تٝ صٔیٗ ٚ ٟ٘ایتاً خٛسدٌی ِِٛٝ اصّی ٌشدد ِزا پیطٟٙاد ٔماِٝ ٚ ٘ٛیسٙذٜ اس

ای ٌضاف ٘اضی اص تشٚص پٛضص خاسجی )حتی حذالُ تشیٗ پٛضص( ٔی تاضذ وٝ تا افضایص ـاٞشی ٚ ا٘ذن ٞضیٙٝ، ویفیت ٔحصَٛ تاال سفتٝ ٚ اص ٞضیٙٝ ٞ

  ٔطىُ دس تماؼك ٞا ) وٝ ٘ماؼی حساس ٚ پش دسدسش دس خؽٛغ تٝ ضٕاس ٔی سٚ٘ذ( جٌّٛیشی خٛاٞذ وشد.

 

 استفادُ تْیٌِ از فَالد در احذاث حصار ایستگاّْای تیي راّی خطَط اًتمال گاز-21

ٔی ٌشدد ایٗ دس حاِی است وٝ دس  اِٛا٘یضٜ تا الؽاس ٔختّف استفادٜی ٌدس خؽٛغ ا٘تماَ ٘فت جٟت حصاس ضیشآالت تیٗ ساٞی اص فٙس ٞای خاظ ٚ ِِٛٝ ٞا

سا٘تیٕتشی استفادٜ ٔی ٌشدد وٝ ٞضیٙٝ ٞای آٖ  5تا فٛاصُ وٛتاٜ  12ٚ تیشآٞٗ  5ٚ  4خؽٛغ ا٘تماَ ٌاص تشای حصاس ٕٞاٖ ضیشآالت تیٗ ساٞی اص ٘ثطی ٞای 

س جٟت حفؿ رخایش ّٕٔىت ٚ جٌّٛیشی اص ٞذس سفتٗ فٛالد وطٛس ٚ واٞص ٞضیٙٝ ٞای جاسی تشاتش ٔی ٌشدد ِزا د 4اِی  3دس ٔمایسٝ تا خؽٛغ ٘فت حذٚد 

حفؿ ویفیت ٔحصَٛ ٚ حفؿ أٙیت ایستٍاٟٞا اص  ،خؽٛغ ٌاص ٘سثت تٝ احذاث حصاس تیٗ ساٞی تا ٕٞاٖ سٚش خؽٛغ ٘فت الذاْ ٌشدد واٞص ٞضیٙٝ 

 دستاٚسد ایٗ سٚش ٔی تاضذ.

 (Back Weld)السام ػولیات ته ٍلذ-22

 ایٙچ. 30ٞا تشای حفؿ ٚ تاال تشدٖ ویفیت جٛضٟای تِٛیذی تشای ِِٛٝ ٞای تا لؽش تیص اص  سشجٛش (Back Weldته ِٚذ) اتیاِضاْ لّٕ

 ّای طرف لرارداد لَلِ ساز تر اساس ٍزى ٍرق تحَیلی ػمذ لرارداد ساخت لَلِ تا ضروت-23
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٘ٝ تش اساس ٔتش ؼَٛ ِِٛٝ ٞای تِٛیذی دس جٟت وٙتشَ ٚ سصذ  یّیتش اساس ٚصٖ ٚسق تحٛ ؼشف لشاسداد ِِٛٝ ساص یلمذ لشاسداد ساخت ِِٛٝ تا ضشوت ٞا

 ٕ٘ٛدٖ پشت ٞای ٚسق تحٛیّی.

 

 لَلِ جْت واّص پرت ػایك سرجَش ّا خریذ ًَار ػایك سر جَش ّای اًمثاضی تا طَل هَرد ًظر تر اساس لطر-24

 ذاس ا٘مثاض تشاتش تا دستٛس اِمُٕ واسخا٘ٝ ساص٘ذٜ ا٘تخاب ٌشدد.تٛصیٝ ٔی ٌشدد ؼَٛ ٘ٛاس لایك ٞا ظشیثی اص ٔحیػ ِِٛٝ + ٔم

 

 فادُ حذاوثری از هحل ًصة ضیرآالتاست-25

دس جٟت واٞص ٞضیٙٝ ٞا ٚ تاالتشدٖ ویفیت خػ ِِٛٝ احذاث ضذٜ تا واٞص لّٕیات جٛضىاسی پس اص ا٘جاْ  شآالتیاص ٔحُ ٘صة ض یاستفادٜ حذاوخش

تٍٛ٘ٝ ای ا٘تخاب ضٛ٘ذ وٝ تتٛاٖ اص آٟ٘ا تمٙٛاٖ ٘ماغ ٔسذٚد وٙٙذٜ ٚ تفىیه لؽمات جٟت تست ٞیذسٚاستاتیه  آصٔایص ٞیذسٚاستاتیه ٔحُ ضیشآالت

 استفادٜ ٕ٘ٛد.

 یجِ گیریًت

تیات یٗ واال ٚ اجشا تش پایٝ تجشجاسی ٚ استا٘ذاسدی پشٚطٜ ٞای خؽٛغ ا٘تماَ دس ٕٞٝ فشآیٙذ لّٕیات ٘فیش ؼشاحی، تأ لشف ، تاصٍ٘شی ٚ تغییش سٚش ٞای

ٚ  ویفیت ٚ واٞص صٔاٖیا حفؿ  ٞضیٙٝ، افضایص واٞص ٔی تٛا٘ذ دس أشتا ِحاؾ وأُ ٟٔٙذسی ساخت ٚ اجشا خز ضذٜ دس اجشای پشٚطٜ ٞای ٌزضتٝ ا

 ٔٛحش ٚ وافی تاضذ.ٟ٘ایتا تٛسمٝ پایذاس وطٛس 

 راجغه

 پشٚطٜ ٞای ریُ:فماِیت دس تخص فٙی ، ٟٔٙذسی ٚ اجشای تجشتیات  -1

 (EC)ٕ٘شٚد  –ٚسسه  –ساسی  32"ا٘تماَ ٘فت  –ا٘تماَ ٚ فشآٚسش ٘فت خاْ وطٛسٞای حاضیٝ دسیای خضس  ؼشح-

 (PC)پشٚطٜ تصفیٝ خا٘ٝ آب صٙمتی اٞٛاص -

 (PC)تیجاس  –ٕٞذاٖ  48"پشٚطٜ خػ ا٘تماَ ٌاص سْٛ آرستایجاٖ خػ ِِٛٝ -

 (PC)ٔاٞطٟش -آتاداٖ 26"پشٚطٜ خػ ا٘تماَ ٘فت وٛسٜ -

 (C)ٔشیٛاٖ –وأیاساٖ  20"تماَ ٌاص پشٚطٜ خػ ا٘-

 (C)پشٚطٜ آتشسا٘ی تٝ ضٟش ٔمذس لٓ -

 (PC)ضشیف آتاد( -سشاسشی پٙجٓ تٟشاٖ لؽمٝ سْٛ فاص اَٚ )چشٔطٟش 56"پشٚطٜ خػ ا٘تماَ ٌاص -

 (EPC)پشٚطٜ احذاث ٔشوض ا٘تماَ ٘فت خاْ جذیذ ضٟیذ چٕشاٖ اٞٛاص-

 (PC)دْٚ خشْ آتاد 36"پشٚطٜ خػ ا٘تماَ ٌاص -

 (C)شٚطٜ خػ ا٘تماَ آب اص صایٙذٜ سٚد تٝ یضد ٚ واضاٖپ-

 (PC)پُ وّٝ( -دٞٓ سشاسشی )پتاٜٚ 56"پشٚطٜ خػ ا٘تماَ ٌاص -

 (PCF)پشٚطٜ خػ دْٚ ا٘تماَ آب صاٞذاٖ -

 (EPCF)دٍٞالٖ -پشٚطٜ خػ ا٘تماَ آب اص سذ آصاد تٝ دضت لشٜٚ-

 (PC)ؼشح جأك آتشسا٘ی تٝ ضٟش تٟشاٖ-

 (PC)اَ آب دس ٌشٔسیشی لؽمٝ دْٚ ؼشح سأا٘ٝ خؽٛغ ا٘تم-

 

 


