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  امور تدوين استانداردها

  پيشگفتار

 اين استاندارد / دستورالعمل به منظور استفاده خصوصي در شركت ملي گاز ايران و شركتهاي فرعي وابسته تهيه شده است .  -١

و در مــورد نيازهــاي اختصاصــي از   (IPS)شركت ملــي گــاز ايــران در مــورد نيازهــاي عمــومي از اســتانداردهاي وزارت نفــت  -٢

 استفاده مي نمايد .  (IGS)استانداردهاي اختصاصي خود 

و توسط كميته هاي تخصصي استاندارد متشكل از كارشناسان بخش هاي مختلــف  (IGS)استانداردهاي شركت ملي گاز ايران  -٣

 يا مشاور تهيه مي شود و توسط شوراي استاندارد ( منتخب هيئت مديره شركت ملي گاز ايران ) به تصويب مي رسند . 

تخصصــي مربــوط بــه صــنايع گــاز  –از كليه منابع شناخته شده استانداردي ، اطالعات فني  (IGS)در تنظيم متن استانداردهاي  -٤

هاني و نيز از نتيجه تحقيقات و تجربيات كارشناسان و متخصصان داخلــي بــر دنيا، مشخصات فني توليدات سازندگان معتبر ج

حسب مورد استفاده مي شود . همچنين به منظور استفاده از هر چه بيشتر از توليدات داخلي قابليــت هــاي ســازندگان داخلــي 

 نيز مورد توجه قرار مي گيرد . 

 در اختيار واحدها و كاربران قرار مي گيرد .  )CD(فشرده  و يا لوح *استانداردها از طريق پايگاه اينتر نتي شركت -٥

سال يكبار و يا در صورت ضرورت زودتر ، مورد بازنگري و بروز رساني قــرار مــي گيرنــد .  ٥استانداردها به طور متوسط هر  -٦

 بنابراين كاربران بايد هميشه آخرين نگارش را مورد استفاده قرار دهند . 

هر گونه نظر و يا پيشنهاد اصالح در مــورد اســتانداردها مــورد اســتقبال و بررســي قــرار خواهــد گرفــت و در صــورت تائيــد ،  -٧

 استاندارد مربوطه مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت . 

      ريف عمومياتع

  از تعاريف زير استفاده ميشود. )IGS( در متن استانداردهاي

  بسته مي باشد.ا و يا شركتهاي فرعي و "شركت ملي گاز ايران": منظور از شركت  (COMPANY) "شركت"-١

: به فرد يا موسسه ا ي اطالق مي گردد كه تعهدي را نسبت به شــركت تقبــل  (SUPPLIER/VENDOR)"فروشنده"-٢

  كرده است.

  وابسته مي باشد. شركت ملي گاز ايرانگ و يا شركتهاي فرعي": منظور از خريدار  (PURCHASER)"خريدار"-٣

٤-“SHALL” .در مواردي بكار برده مي شود كه انجام خواسته مورد نظر اجباري است :  

٥- “SHOULD” .در مواردي بكار برده مي شود كه انجام خواسته مورد نظر ترجيحي و در عين حال اختياري است :  

٦-“MAY”  حث نيز قابل قبول مي باشد: در مواردي بكار برده مي شود كه انجام كار به شكل مورد ب  

  

  )igs@nigc.ir(، آدرس الكترونيكي  )http://igs.nigc.ir(*آدرس اينتر نتي 
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  هدف-١

عالوه خطوط لوله انتقال گاز اين دستورالعمل تهيه شده است كه در آن  طول مسيربا توجه به اهميت اجراي كابل فيبر نوري در 

ممانعتي در خصوص اجراي كابل فيبر نوري در  مشتركدستور هيات مديره محترم مبني بر اجراي كابل فيبر نوري در كانال بر 

كابل فيبر نوري در كانال مجزا حتما مي بايست در مواردي كه خط لوله گاز احداث شده است كانال مجزا وجود ندارد و 

ترك اين دستورالعمل شامل دو قسمت الف و ب بوده كه در آن نحوه اجراي كابل فيبر نوري به صورت مجزا و مش  گردد.اجرا

و زمين هاي  ، پل هابا كانال خط لوله گاز و همچنين  در زمين هاي نرم، سنگي و صخره اي، عبور از جاده ها ، رودخانه ها، آبروها

   .باتالقي بيان شده است

  

  مراجع-٢

IGS-M-IT-002(0)-Optical Fiber Cable Specifications                                                             ١-٢                                                                                                             

  

  و اختصارات تعاريف-٣

  تعاريف-١-٣

غالف كابل جهت محافظت كابل در برابر صدمات و ضربات مكانيكي به صورت يك اليه خارجي بر روي :غالف كابل-١-١-٣

   .و يا از فلز سرب است PVCعايق كابل كشيده مي شود . جنس غالف كابل از ماده 

يب پذيري براي محافظت از خوردگي و آس،  جهت افزايش مقاومت و آسيب پذيري در برابر خوردگي :لوله گالوانيزه- ٢-١-٣

اين پوشش  .فلزات توسط عمل گالوانيزاسيون، پوششي از فلز روي را بر روي اين گونه فلزات آسيپ پذيرقرار مي دهند

  متشكل از اليه ي روي و تركيباتي از آهن مي باشد.

 

  اختصارات- ٢-٣

 HDPE: High Density Poly Ethylene                                                                                  ١-٢-٣ -                                                                                                             

F.O.C: Fiber Optical Cable                                                                                                    ٢-٢-٣ -                                                                                                             
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  الزامات عمومي-٤

  نقشه هاي اجرايي طرح-١-٤

و  نمايدالعمل  تهيه وربا توجه به موارد مطرح شده در اين دست را  نقشه هاي اجرايي طرح مسير كابل فيبر نوريطراح بايد 

تغييرات  در  انجام  و مجوزهاي الزم،دستورالعمل و نظر كارفرما و كسب  با رعايت موارد فني اعالم شده در اين عمليات اجرايي 

  دد.گراعمال نقشه هاي ازبيلت 

  مشخصات كابل فيبر نوري - ٢-٤

و IGS-M-IT-002(0)شخصات فني كابل فيبرنوري بايد مطابق با آخرين نسخه استاندارد شركت ملي گاز ايران به شماره م

  .توسط كارفرما باشدمشخصات فني خريد ارائه شده 

، سپس قرقره هاي بدست آيدمشخصات فني كابل فيبر نوري مورد استفاده اطالعات الزم و كافي از  ،قبل از اجرا  الزم است

و از تطابق آن با  دستورالعمل هاي تست و آزمايش مورد مطالعه قرار گيرد كابل را از نظر ظاهري بررسي و تاييده هاي

پس از اجرا آزمايش هاي الزم (حداقل پيوستگي و تضعيف) روي كابل  قبل وي اطمينان حاصل گردد، مشخصات فن استاندارد و

  .انجام گيرد

  قرقره هاي كابل فيبر نوري- ٣-٤

با  وسايل مناسببدور آن پيچيده شده است، بايستي بااستفاده از  km٤ قرقره هاي چوبي يا فلزي كه كابل فيبر نوري با طول 

 و توسط جرثقيل و يا ليفتراك پياده گردد. منتقلبه محل اجرا رعايت نكات ايمني در حمل و نقل 

ابتدا وضع ظاهري قرقره ها را از نظر آسيب ديدگي بررسي و در صورت لزوم نسبت به تست  قبل از اجراي كابل فيبر نوري

 گردد.آنها اقدام 

بداليل مختلف به تعويق افتد، كابل بايستي روي قرقره و جهت  بل فيبر نورياجراي كا عمليات در صورتيكه ادامه قسمتي از

 اجتناب از آسيب ديدگي در محل مناسبي قرار گيرد.

متراژ كابل قرقره با توجه به شرايط مسير و نقشه هاي طراحي به گونه اي انتخاب گردد تا نيازي به قطع كابل با طولهاي كمتر 

 نباشد.

با ذكر شماره سريال  الزم است باقيمانده كابلدر صورتيكه تمامي كابل يك قرقره در كابل كشي مورد استفاده قرار نگيرد ، 

  حويل گرفته شده است عودت شود.قرقره ، به انباري كه قرقره ها از آنجا ت

طي  ره روي نقشه ازبيلت مشخص ويال و طول كابل اجرا شده قرقشماره سركابل فيبر نوري،استفاده از هر قرقره  پس از

 .ثبت و تحويل گردد( براساس محل و كيلومتر از مبدا صفر )  آنليستي متراژ كابل و شماره سريال قرقره و موقعيت 

 عودت گردد.قرقره خالي كابل  اجراي كابل فيبر نوريپس از انجام عمليات 

  گردد.تهيه و ارائه  ، هفتگي و ماهانهروزانه هاي گزارش اجراي كابل فيبر نوريانجام عمليات  پس از

 محل نگهداري قرقره هاي كابل بايستي مسقف باشد.
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 HDPEمشخصات فني لوله گالوانيزه و - ٤-٤

لوله گالوانيزه  بايستي از نوع بدون درز وگالوانيزه گرم(ترجيحاَ نوع سنگين) باشد بطوريكه سطح داخلي لوله و لبه هاي آن بدون 

 صدمه وارد نگردد.لوله برجستگي و يا تيزي باشد تا به 

خودداري گردد و روي آن نيز با براي اتصال لوله ها بايستي حتما از بوشن استفاده گردد و از جوش دادن لوله ها  به يكديگر 

 استفاده ازنوارهاي عايق كامال پوشانيده شود.

از داخل لوله گالوانيزه دو طرف لوله بايستي بوسيله توپي هاي مناسب بگونه اي آب بندي گردد كه    HDPEپس از عبور لوله 

 وذي به داخل لوله وجود نداشته باشد.هيچگونه راه نفوذي براي مواد خارجي از قبيل خاك، آب ، گل و الي و حيوانات م

در صورتيكه در زمان اجرا به هر دليلي انجام كار نيمه كاره باقي بماند  بايستي دو طرف لوله به ترتيبي كه به آن اشاره شد آب 

 بندي گردد.

 باشد.  Kg/m ٩٣/٦اينچ و وزن ٥/٢با قطر DIN-2440و لوله گالوانيزه مطابق استاندارد  ٤٠بايد با نمره  HDPEلوله 

 

  نوار اخطار -٥-٤

مي بايستي نوار اخطار با  سانتي متري از روي كابل  ٢٠و در فاصله  اجراي كابل فيبر نوريدر كليه موارد پس از انجام عمليات 

مشخصات و استانداردهاي شركت ملي گاز ايران قرار داده شود و سپس روي آن خاكريزي انجام گيرد. خاك ريخته شده تا 

  سانتي متر خاك نرم باشد تا از صدمه زدن به نوار جلوگيري شود. ٣٠ارتفاع 

و كلمه و عالمت احتياط  "خطر كابل فيبر نوري شركت ملي گاز ايران"روي نوار اخطار بايستي آرم شركت ملي گاز ايران وجمله

  متري تكرار گردد. ١با رنگ مشكي مشخص باشد و نوشته ها در فواصل 

  متردر نظر گرفته شود. ٢٠٠سانتي متر ودر رول هاي بطول ٢٥بايستي زرد و عرض آن  رنگ نوار اخطار

  كيلوگرم باشد. ١٢متري آن بيش از  ٢٠٠طوريكه وزن يك قرقره ب. ميليمتر باشد /٣٠. الي /٢٥ها بايستي بين ضخامت نوار

 كليه رول هاي نوار اخطار بايستي داراي ضربه گير و محافظ نور خورشيد باشند. 

 نوشته ها و رنگ مربوطه بايستي در مقابل مواد شيميايي و آب مقاوم باشد.

  .تهيه گرددگازشركت ملي  استانداردجنس نوار اخطار بايستي مطابق با 

 

  تيرك شناسائي-٦-٤

قابل رؤيت ز مناسب و و كيلومتر كابل فيبر نوري با نظر كارفرما و با ساي .F.O.Cروي تيرك هاي شناسايي خط لوله گاز عبارت 

تيرك جداگانه جهت مشخص نمودن محل مفصل ها ،تقاطع با جاده ها و تغيير مسيرها بمنظور جلوگيري از صدمه نوشته شود.

  ديدن كابل در اثر حفاري ديگران و نيز در صورت لزوم جهت دسترسي آسان به كابل فيبر نوري و مفصل ها اجرا مي گردد. 

ي متفاوت بودن آنها با خطوط لوله مي باشد.تعداد اين حلقه ها  اده شود كه نشان دهندهبر روي تيرك ها حلقه هايي نمايش د

سانتي متر و اولين حلقه نيز از  ١٠سانتي متر از يكديگر  قرار گيرند. عرض هر حلقه  ١٠عدد باشد و با فواصل  ٣حداقل  بايد 

  سانتي متر فاصله داشته باشد. ١٠باال 
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  ساختمان تيرك- ٧-٤

  ساختار تيرك- ١-٧-٤

  متشكل از:

 60.3( با قطر خارجي ٦لوله كربن استيل نمره  يك mm   3.65و ضخامتmm( متر.سانتي ١٥٠به طول  

 ك انتهاي لوله نصب و به طور كامل متر، به صورت افقي روي يسانتي ٢٥×١٥متر و با ابعاد ميلي ٥فلزي به قطر  ورق

  جوشكاري گردد.

  از  كه مربعمترسانتي ٣٠×٤٠متر و به ابعاد ميلي ٣، ورق فلزي ديگري به قطر فوقبر روي ورق مورد اشاره در بند

سوار و به  مربعمترسانتي ٢٥×١٥درجه خم شده است تهيه و به صورت شيرواني (      ) روي ورق  ٩٠وسط با زاويه 

  گردد.طور كامل جوشكاري مي

 مطابق شكل  (+)متر و مجموعاً به صورت بعالوهسانتي ٨٠هر يك به طول  ١٤ر نمره دو قطعه ميله فلزي آرماتو

  به انتهاي لوله جوش داده شود. ٧پيوست 

  به چهار ٧متر تهيه و دو به دو مطابق شكل پيوست سانتي ٣٠ديگر، هر يك به طول  ١٤چهار قطعه آرماتور نمره

 طرف لوله جوشكاري شود. 

  ثبت شده بروي تيرك  ميزي و عالئمرنگ آ- ٢-٧-٤

  پوشانيده شود. zinc silicateكليه اجزاي تيرك شناسايي ساخته شده ، به صورت يكنواخت با

 مليمطابق با استاندارد شركت 04E51BS4800مرغوب با كد  زردروي ضدزنگ بخش بيروني تيرك از بتون، با رنگ 

  .(با ماندگاري باال در محيط اتمسفر)آميزي گرددگاز رنگ

پيوست  شكليك طرف صفحه شيرواني درج گردد. (مطابق  درمرغوب با رنگ مشكي و جمله شركت ملي گاز ايران رم آ

  الف) ٨

الف توضيح داده شده  ٨پيوست در طرف ديگر صفحه شيرواني، كد محل، مخفف نام ايستگاه و عاليم ديگر كه در شكل 

  است با رنگ مشكي مرغوب درج گردد.

در تغيير مسيرها ، ابتدا وانتهاي مسير انحرافي يك عدد تيرك شناسايي بايستي نصب شود. در  در مسير كابل فيبر نوري

 اين حالت سطح شماره دار تيرك شناسايي بايستي عمود بر مسير كابل قرار گيرد.

ي در مسيرهايي كه فيبرنوري جاده را قطع مينمايد بايستي در دو طرف جاده با رعايت حريم جاده يك تيرك شناسائ

 نصب گردد

  نصب گردد.ب ٨متر يك تيرك مطابق  شكل پيوست  ٢٥٠تيركهاي شناسائي در طول مسير كابل فيبر نوري بايستي هر 

  نحوه نصب تيرك    -٣-٧-٤

  دار تيرك به صورت موازي با مسير كابل واقع شود،به صورتي نصب گردد تا سطح شماره ها در محل مفصل تيرك

  هم چنين الزمست:بندي انجام پذيرد.ها، بايستي با قالبريزي دور لوله و شاخكبتون

  كيلوگرم در مترمكعب استفاده شود. ٣٠٠از بتون با عيار 

  باشد.متر ) سانتي٦٠×٦٠×٥٠( ٧ابعاد بتون مطابق شكل پيوست 
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 ريزي عبارت است از:مصالح مورد نياز بتون

 كيلوگرم (از نوع پرتلند تيپ  ٥٤    سيمانII(  

 متر مكعب ٠,١    شن شكسته  

 متر مكعب ٠,٠٨    ماسه شسته  

 ليتر ١٧٠ليتر و حداكثر  ١٥٠حداقل   آب عاري از امالح  

 بايستي در محل كارگاه و به صورت هاي تيرك شناسايي (در محل پايه) ميريزي دور لوله و شاخكعمليات بتون

ساخته به محل نصب حمل و پس از پايه) تهيه و آماده گردد. سپس تيرك شناسايي پيش ساخته (تيرك همراه پي وپيش

  حفر چاله به ابعاد مورد نياز و كوبيدن و رگالژ كف چاله، عمليات اجرايي نصب تيرك انجام پذيرد.

 بيني شود.بايست پيشدو عدد قالب فلزي براي حمل و نقل حوضچه در روي بتون مي  

  ريزي الزم در محل تيرك ها پذير نباشد، با هماهنگي كارفرما بتونتيرك در مواردي امكان و حملدر صورتي كه ساخت

 .باشدبالمانع مي

 حوضچـه هـا-٨-٤

  در اين طرح از دو نوع حوضچه استفاده خواهد گرديد كه عبارتند از: 

 حوضچه  مفصل يا چاله مفصل  

 حوضچه در جاساز  

سانتي متري در راستاي  ١٥٠طول ) سانتي متر مي باشد. طول ضلع × عرض × ( عمق  ١٥٠×  ١٠٠×  ١٥٠ابعاد اين حوضچه ها 

) مي باشد. انواع و كاربرد حوضچه ١٠) و (٩كانال فيبر نوري  قرار خواهد گرفت. شكل گسترده حوضچه ها در پيوست شماره (

  ها به شرح زير مي باشد: 

  ل حوضچه مفص-١-٨-٤

حوضچه مفصل در اين طرح عبارت است از حوضچه هائي با ابعاد فوق الذكر كه در امتداد كانال كابل فيبر نوري ايجاد مي 

گردد. اين حوضچه ها فقط به صورت چاله حفر مي گردد. بنابراين ديواره هاي آن خاكي و نياز به ديوار چيني ندارد. فاصله 

وارد اين حوضچه ها  مسير اصليعمول) چهار كيلومتر مي باشد. كابل فيبر نوري ازاين حوضچه ها از حوضچه بعدي (بطور م

، به نوري وارد و خارج شده  فيبر مي گردد. در اين حوضچه ها كابل مجدداً وارد مسير اصليشده و سپس از حوضچه خارج و 

فيبر كشي خاكي، ابتدا و انتهاي كابل . الزم به توضيح است كه در عمليات كابل انجام مي شود و مفصل بندي يكديگر متصل

اينگونه حوضچه ه ) گستر١٠رفت. نقشه پيوست شماره (قرقره در اين حوضچه ها جهت مفصل بندي قرار خواهد گ دونوري 

. الزم به توضيح است كه در حوضچه مفصل بايستي زير و روي مفصل ماسه بادي نرم ريخته شود و مقدار ها را نشان مي دهد

نرم زير مفصل بايستي به اندازه اي باشد كه كابل فيبر نوري در زمان ورود و يا خروج از چاله مفصل دچار هيچگونه ماسه بادي 

  انحنايي نگردد (هم سطح باشند).

 متر باشد. ٢٥مقدار كابل اضافي از هر طرف درحوضچه هاي ورودي و حوضچه هاي مفصل حداقل 

كابل به  يكمربندبست  ٦عمليات مفصل بندي تارهاي نوري ، حلقه شده و توسط  كابل اضافي مورد اشاره بايستي پس از انجام

 .يكديگر بسته شود
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 متر حلقه شود. ١كابل دستپيچ بايستي با قطر 

  حوضچه هاي در جا ساز-٢-٨-٤

ايستگاههاي ر پااليشگاهها، ياردهاي عملياتي، اين نوع حوضچه ها در محل ورودي ساختمان هاي مخابراتي شركت گاز، نظي

تقويت فشار و شير ها ساخته مي شود. ديواره هاي اين حوضچه مي تواند بوسيله آجر يا بلوك سيماني ديوار چيني شده و روي 

آن بوسيله ماسه و سيمان پوشيده شود، ضمناً مي توان با نظر كارفرما اين حوضچه ها را به صورت در جا ساز از بتن و يا به 

  نمود.صورت پيش ساخته احداث 

پيش بيني شده براي ورود و خروج كابل فيبر نوري بايستي متناسب با عمق كابل فيبر نوري باشد بگونه اي كه فيبر  هاي سوراخ

  وارد حوضچه گردد. مجاز خمش با نوري 

و پس  كابل فيبر نوري پس از انحراف افقي و عمودي از مسير اصلي وارد اين حوضچه ها شده و سپس وارد ساختمان مي گردد

  از اتصال به تجهيزات مخابراتي خروجي آن مجددا بداخل حوضچه برگشته و ادامه مسير خواهد داد.

 بوسيله بست به ديواره حوضچه نصب گردد. متر دست پيچ گردد و  ٢٥از هر طرف نوري مي بايستي فيبر كابل 

جمع شدن آب جهت جلوگيري از جمع شدن آب داخل حوضچه، در كف حوضچه سوراخ مناسبي تعبيه گردد تا در صورت 

  تخليه و تدريجاَ جذب زمين گردد.،داخل حوضچه

  الزم به توضيح است كه حوضچه هاي فوق الذكر مي بايستي به صورت مسقف ساخته شود و روي سقف آن درب ورودي

 تعبيه گردد.  جهت ورود و خروج افراد

 

  نحوه اجراي كابل فيبر نوري   -٩-٤

  رعايت نكات زير در هنگام عمليات كابل كشي ضروري است:

 كامل به نقشه هاي طرح اجرايي ، با در نظر گرفتن معارضين موجود در مسير توجه 

 بررسي و اخذ مجوزهاي صادره توسط سازمانها، ارگانها و نهادهاي ذيربط 

  برابر قطر خارجي كابل)  در پيچ ها و خمش ها ٢٠خمش كابل فيبر نوري (رعايت حداقل شعاع 

  توجه اكيد به حداكثر نيروي كشش مجاز كابل نوري 

  توجه به محل مفصل هاي كابل فيبر نوري 

 ه ها و نوع آنها چتوجه به محل حوض 

  بررسي و تامين ماشين آالت مورد نياز كابل كشي 

 ه شده روي قرقره ها و انتخاب مناسب آنها با توجه به مسافت بررسي طول كابل فيبر نوري پيچيد 

 بررسي و پيش بيني مشكالت و موانع اجرايي مسير حداقل هر بيست كيلومتر 

 (مقدار دستپيچ كابل )طول كابل اضافي پس از عمليات مفصل بندي در هر حوضچه 

  نوري و قرقره هاي كابل قبل از اجرافيبربررسي ظاهري كابل 

  اجرايي حتماً بايستي با هماهنگي الزم صورت پذيرد. هاي  در طرح نياز به هر گونه تغييردر صورت 

 عالمت گذاري مسير حفاري صورت پذيرد.مربوطه و  يهماهنگي ناظر و منطقه عمليات يستي بالوله يابي مسير با 
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  ورت بروز صو در نصب كابل وپر كردن كانال به حداقل ممكن برسد اعم از  زمان بين حفر كانال و ترتيب اجراي كار

 خسارت ناشي از عواقب زمان بندي به عهده پيمان كار است.حادثه منجر به 

  داشته  متري حداقل تغييرات را ٢٠٠بسته به شرايط محيطي خطاي عمق حفاري بايد به ترتيبي باشد تا در فواصل

 ويكنواخت باشد.

  در نقاط تست آب خط لوله دستپيچمتر ٢٥قرار دادن حداقل 

 پيچ متر كابل فيبر نوري اضافي پس از عمليات مفصل بندي در هر حوضچه( مقدار دست ٢٥حداقل  در نظر گرفتن

 كابل)

 

  به ايستگاههاكابل فيبر نوري ورود -١-٩-٤

بل فيبر نوري تا اتاق تجهيزات از در مبادي ورودي ايستگاهها،  با در نظر گرفتن مقدار خمش مجاز كابل، مسير عبوري كا

داخل داكت  يا ترجيحاَ با اخذ مجوزهاي الزم از HDPEايستگاه و داخل داكت  ١متر از حصار ١داخل محوطه ايستگاه به فاصله 

 باشد هاي موجود ايستگاه مي

  رود و خروج كابل فيبر نوري به حوضچه ها و-٢-٩-٤

دي و عمو افقي تبايستي به طريق مناسب در عرض و عمق يا بعبارت ديگر در جها، مي كابل فيبر نوري به حوضچهقبل از ورود

نشان  ٩ نوري در نقشه پيوستفيبر . شكل هاي انحراف افقي و عمودي تغيير مسير كابل  هدايت نموده و وارد حوضچه گردد

، از  قعيت آننوري با توجه به عمق و مو فيبر مي بايستي كابل داده شده است . طريقه ورود و خروج كابل بدين صورت است كه

ودي و سوراخ هاي وربه طرف با رعايت شعاع خمش مجاز، فاصله حدود ده متري در جهات افقي و عمودي تغيير جهت داده و 

اسه كانال،  منوري همانند عمليات كابل كشي در داخل  فيبر  ضروري است زير و روي كابلخروجي حوضچه هدايت گردد. 

  .وار اخطار روي آن اجرا گرددريزي و ن

  

   نقشه ازبيلت-١٠-٤

ا شده با وضعيت فيزيكي اجر نوري دقيقافيبر هنگام اجراي عمليات حفاري وكابل كشي بايستي نقشه هاي ازبيلت كابل 

خطا  مطابقت داشته و بيانـگر مسير ها و مـوقعيت حـوضچه ها و مفاصل و همچنين ملزومات مصرف شده جهت اجتناب از

  .گرددبالفاصله تهيه و تاييد 

  نقشه ازبيلت بايستي شامل موارد زير باشد:

 ( ...خاكي ، كانالي ، تعداد رشته ) مشخصات كابل 

 مسير كابل 

 كليه تغييرات تاسيساتي و طبيعي ايجاد شده در فاصله تهيه تا اجراي طرح 

 ... ذكر نام خيابان ها، جاده هاي فرعي و اصلي و تابلوهاي راهنمايي و 

  تغييرات در صورت تعويض يا تغيير آكس جاده ، تبديل جاده خاكي به آسفالته 

  محل دقيق برش هاي عبور عرضي از جاده ها 
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 ها ، چاله هاي مفصل ، مفصل ها با ذكر شماره و كد و فاصله مفصل تا تاسيسات دائمي و موانع  محل دقيق حوضچه

 احتمالي در فاصله مفصل هاي قبل و بعد 

  محل دقيق لوله گذاري ، بتون ريزي هاي روي لوله ، ميزان و عمق آن 

  عمق كابل و تغييرات ايجاد شده در عمق در زمينهاي معمولي، سنگي يا باتالقي 

 محل دقيق نصب تيرك شناسايي همراه با ذكر كدهاي مندرج بر تيرك 

 در طول مسير با قيد بتون هاي محافظ و ، نوع آن ( گالوانيزه ، پلي اتيلنو... )لوله هاي محافظمحل دقيق و نحوه نصب

 متراژ و تعدادآنها

 اعالم علت تغييرات ايجاد شده در طرح و مجوزهاي مربوطه در جداول جداگانه 

  با توجه به شرايط محل و يا مجوز اخذ شده لوله گذاري و بتون  در طرح اوليه وجود نداشته و در حين اجرا مواردي كه

 شده است.ريزي 

يا كاهش عمق ، لوله گذاري ، بتن ريزي و ...) بايستي  در صورتيكه بنا به هر دليلي تغييراتي در اجراي طرح بوجود آيد (اضافه-

  در همان زمان موارد الزم رسم گردد و داليل تغيير در طرح و مجوز هاي آن بصورت جداگانه در جداولي تهيه و ارائه گردد.

به تعداد مورد نياز و همراه  Hard& soft Copy) بايستي  به صورت  كليه نقشه هاي عالمت خورده ( رد الين يا خط قرمز دار-

  و ارائه گردد. برآورد جديد ملزومات مصرفي تهيه با 

 گردد. تحويل نقشه اصالحي پس از رفع ايراد از نقشه ها توسط گروه هاي اجرايي مجدداَ 

آن بروي  و سه نسخه از  CDپس از تاييد نقشه هاي اجرا شده بر اساس استانداردهاي طراحي الزم است نسخه كامل آن بروي

  تهيه و تحويل كارفرما گردد.  ٤٥×٦٥با كادر داخلي    ٥٠×٧٠كاغذ با ابعاد 

  نسخه نرم افزاري  از بيلت ها بايستي قابليت ويرايش را داشته باشد.

 رسم شود. ميلي متر ٠,٥مسيرهاي اجرايي (كابل و لوله و ...) در نقشه هاي ازبيلت بايد با رنگ قرمز و ضخامت 

 منعكس شود.ميلي متر ٠,٣د مشابه با ضخامت رشخصه از قبيل مفصل و تيركهاي شناسائي و  مواكليه عالئم م

 منظور گردد.ميلي متر ٠,٢به غير از موارد مذكور تمامي موارد باقيمانده با ضخامت 

 ) آمده است.١عالئم و ضخـامت خطوط مربوط به هر يك كه در نقشه منعكس خواهد شد در جـدول (

 هرگونه تغيير در نقشه هاي ازبيلت با رنگ قرمز به شرح ذيل منعكس گردد .بايستي 
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  ):مشخصات تهيه نقشه ازبيلت١جدول (

  

  ضخامت خط  عنوان  رديف

  (ميلي متر)

  عالمت

  خط پر سياه رنگ 0.2  خطوط جاده هاي آسفالت  ١

  خط چين سياه رنگ 0.2  خطوط جاده هاي خاكي  ٢

طول هر يك از خط چينها يك  –خط چين سياه رنگ  0.2  خطوط مربوط به حريم جاده  ٣

  سانتي متر

  خط پر قرمز رنگ 0.5  خط كابل فيبر نوري خاكي  ٤

  خط چين قرمز رنگ 0.5  خط كابل فيبر نوري كانالي  ٥

  خط پر قرمز رنگ 0.3  فلشهاي مربوط به فاصله كابل فيبر از آكس جاده  ٦

  مشخصات مربوط به كابل كه بر روي خط كابل   ٧

  مي نويسند

  قرمز رنگ 0.4

  )F.O\1 x 12 CORE/B(به عنوان نمونه 

  دايره پر قرمز رنگ 3دايره /   مفصلهاي كابل فيبر نوري  ٨

  مشخص شده است.) 3در بعضي از شابلونها با عدد (

  قرمز رنگ 0.3  فلشهاي مربوط به كابل مصرفي در دو طرف مفصل  ٩

  قرمز رنگ 0.4  نوشته هاي مربوط به كابل مصرفي  ١٠

 خط پر قرمز رنگ (كابل فيبر عبوري از داخل لوله ها خط 0.5  يو يا گالوانيزه و يا پلي اتيلن مصرف .P.V.Cلوله هاي   ١١

  چين قرمز رنگ)

  چهار نقطه سياه رنگ –خط  0.3  خطوط مربوط به لوله نفت  ١٢

  سه نقطه سياه رنگ –خط  0.3  خطوط مربوط به لوله آب  ١٣

  دو نقطه سياه رنگ –خط  0.3  به لوله گازخطوط مربوط   ١٤

  يك نقطه سياه رنگ –خط   0.3  خطوط مربوط به كابل برق  ١٥

  - -X-X-Xسياه رنگ به صورت :  0.2  فنس و سيم خاردار  ١٦

  - /  -/  -/  -سياه رنگ   0.2  نرده فلزي و حصارهاي چوب  ١٧

  آبروها/پلهاي طويل طبق طرح موجودخط پرسياه رنگ  0.5  خطوط مربوط به پلها و آبروها  ١٨

  سياه رنگ 0.5  تابلوهاي عالئم رانندگي  ١٩

  سياه رنگ 0.4  نوشته هاي مربوط به تابلوها و عالئم رانندگي  ٢٠

  سياه رنگ 0.3  فلشهاي مربوط به فاصله عوارض و موانع تا آكس  ٢١

  سياه رنگ 0.3  كدهاي (اعداد) نوشته شده در طرح  ٢٢
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  سياه رنگ M.L. 1خطوط مربوط به   ٢٣

  سياه رنگ M.L.  0.5نوشته هاي مربوط به   ٢٤

  خط چين قرمز رنگ 0.5  كابل فيبر نوري در داخل لوله ها  ٢٥

  قرمز رنگ 0.3  تيركهاي شناسائي  ٢٦

  قرمز رنگ 0.4  نوشته هاي مربوط به تيركهاي شناسائي  ٢٧

  سياه رنگ 0.5  نوشته هاي تعيين مسير  ٢٨

  

  

  HSE)بهداشت،ايمني و محيط زيست(-١١-٤

) HSEدر طول عمليات اجرائي كابل كشي رعايت مقررات ايمني بر اساس استانداردهاي بهداشت و ايمني و محيط زيست (

 شركت ملي گاز ايران براي پرسنل اجرائي و محيط كار ضروري ميباشد.

  :مواردي كه بايستي مورد توجه قرار گيرد  

 كفش ايمني ، دستكش ايمني ، عينك ايمني و... ميباشد استفاده از كاله و. 

 .از نگاه مستقيم به مقطع تار نوري فعال اكيدا خودداري گردد 

  در موقع كار تمهيدات الزم جهت جلوگيري از فرو رفتن قطعات ريز تار و متعلقات آن به داخل اعضا بدن ، در

 نظر گرفته شود. 

 نوري در كنار جاده ها و محل عبور و مرور افراد  قرار دارد استفاده از عالئم  فيبر در مواردي كه اجراي كابل

و  و ....) چراغ چشمك زن، نوارهاي هشدار قرمز ويا عالئم خطر سقوط،كارگران مشغول كارند(هشدار دهنده 

 همچنين گاردهاي محافظ اطراف حوضچه هاي مفاصل هنگام مفصل بندي الزامي است.

 آالت و تجهيزات مورد نياز از قبيل كاميون ، يونيماك ، جرثقيل ، ليفتراك، و همچنين تاكي  استفاده از ماشين

صورت واكي ( بيسيم دستي ) و غيره كه نياز به مجوز دارند بايستي با هماهنگي سازمانهاي ذيربط در محل 

 .پذيرد

 پذيرد  موازات هم انجام ميه ب نظر به اينكه عمليات اجرائي كابل فيبر نوري در طول خطوط لوله سراسري گاز

 .رعايت نكات ايمني الزامي ميباشد

  و بصورت دستي انجام گردد. كليه موارد ايمني رعايتبابايستي مسير،ايستگاههاي ت حفاري درعملياهرگونه 

 .الزامي استسازمان هاي ذيربط با هماهنگي 
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  اجراي كابل فيبر نوري به صورت مجزا با كانال خط لوله گاز-٥

  محل اجراي كانال فيبر نوري- ١-٥

  احداث گردد.از كنار حريم و نيم در منتهي اليه باند غير فعال با فاصلة يك متر مركز كانال كابل فيبر نوري بايستي

  :حريم هاي خطوط لوله گاز مطابق كتابچه مقررات حريم خطوط لوله گاز فصل سوم بر حسب قطر لوله بشرح ذيل مي باشند

  

  ): حريم خطوط لوله گاز٢(جدول شماره

  

 يمشخصات كانال كابل فيبر نور-٢-٥

) و مشخصات كانال كابل فيبر نوري مطابق ٣فاصله مركز كانال كابل فيبر نوري تا مركز كانال خط لوله گاز  مطابق جدول شماره (

  ) در باند غير فعال اجرا مي گردد.٤جدول شماره (

  تعيين مي گردد. و يا كمتر با نظر كارفرما در باند غيرفعال ١٢"فاصله كانال كابل فيبر نوري در كنار خطوط لوله 

 

  ): فاصله مركز كانال كابل فيبر نوري تا مركز كانال خط لوله٣(جدول شماره

 فاصله مركز كانال كابل فيبر نوري تا مركز كانال خط لوله قطر اسمي لوله

" ٥٦    "٥/٤ ٤٠ 

" ٤٠  " ٥/٣ ٢٤ 

" ٢٤  " ٥/٢ ١٢ 

  

   

  باند غير فعال  باند فعال  لوله(اسمي)قطر خط 
فاصله مركز كانال كابل فيبر نوري تا 

  مركز كانال خط لوله

" ٥٦    "٥/٤  متر ٦  متر ١٥  ٤٠ 

" ٤٠  " ٥/٣  ٥  ١٢  ٢٤ 

" ٢٤  " ٥/٢  ٤  ١٠  ١٢ 

"١٢   ٥/١  ٥/٣  ٥/٧  
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  جه به نوع زمينبا تو كانال كابل فيبر نوري ابعاد-٣-٥

  

  ): ابعاد كانال كابل فيبر نوري با توجه به نوع زمين٤جدول شماره (

  كـابــل عمق  عمق كانال  عرض كانال  نوع زمين

  cm 130 cm 120 cm 40  نرم يا معمولي

  cm  90 cm  80 cm 40  سخت يا دژ

  cm  60 cm 30حداقل   سنگي يا صخره اي
50 cm 

  داخل حفاظ مكانيكي

  

   زمين نرم يا معمولي-١-٣-٥

قوه اسب ويا وسايل مشابه، بدون استفاده از  ١٥٠به زميني گفته ميشود كه انجام عمليات در آن بوسيله بولدوزر تا قدرت  

  عملي باشد. (ripper)ريپر

   زمين سخت يا دژ-٢-٣-٥

ستفاده از ريپر قوه اسب ويا وسايل مشابه ،با ا ٣٠٠به زميني گفته ميشود كه انجام عمليات در آن بوسيله بولدوزر تا قدرت  

  عملي باشد.

  زمين سنگي يا صخره اي-٣-٣-٥

به زميني گفته ميشود كه براي كندن و يا استخراج آن مصرف مواد سوزا و منفجره ضروري باشد و يا استفاده از ماشين آالت  

  قوه اسب الزامي باشد. ٣٠٠از  سنگين مانند بولدوزر با قدرت بيش

  اي مختلفبررسي عمق كانال در محيط ه  -٤-٥

  :مطالعه و بررسي عمق كانال در محيط هاي متفاوتي كه قرار است كابل كشي در اين محيط انجام پذيرد

  ن هاي نرم يا معمولي و سخت يا دژزمي-١-٤-٥

سانتي متر  ١٠) ابتدا كف كانال را  با ٣پس از حفاري كانال كه عمق آن متناسب با نوع زمين متفاوت ميباشد(جدول شماره  

سانتيمتر  ٢٠سپس كابل فيبر نوري را در مركز كانال قرارداده و روي آن  با  خاك سرند شده بسيار نرم پر و بادي و يا ماسه

ماسه بادي ويا خاك سرند شده بسيار نرم  پوشانده شود و در ادامه نوار اخطار را بروي آن قرار داده و  نهايتاَ كانال را با خاك 

سانتيمترباشد، پرشود. نقشه مربوط به زمين هاي نرم و معمولي در شكل  ٨گهاي آن كمتر از معمولي، بطوريكه قطر قلوه سن

  ) آمده است.١پيوست (

  زمين هاي سنگي وصخره اي-٢-٤-٥

كابل فيبر نوري از داخل سپس سانتي متر ماسه بادي و يا خاك سرند شده بسيار نرم پر نموده و  ١٠ابتدا كف كانال را  با 

سانتيمتر از  ٢٠ با ، سپس روي آنبه ضرورت داخل لوله گالوانيزه در مركز كانال  قرار گيردبنا   عبورداده شود و HDPEلوله
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هايتا قرار داده و ن بر روي آن و پوشش نوار اخطار را پوشانده شودهمان خاك (خاك سرند شده بسيار نرم يا ماسه بادي) 

  سانتيمتر پر شود. ٨از كانال با خاك معمولي با سنگهاي با قطر كمتر 

يا لوله  وانيزهبلوك يا دال هاي سيماني و يا اجراي پوشش بتوني مسلح يا معمولي روي لوله گال ،ط محليبا لحاظ نمودن شراي

HDPEانجام پذيرد .  

ا نظر بذاري در موارد استثنائي كه حفاري بدليل سنگي ويا صخره اي بودن زمين مشكالت زيادي داشته باشد، عمليات كابل گ

) در كانال خط به همراه لوله گالوانيزه HDPEدر صورت لزوم لوله  يا   HDPEكارفرما و با لحاظ حفاظ مكانيكي مناسب(لوله 

جرا گردد.(شكل سانتي متري از ديواره كانال خط لوله ا ١٠در سمت باند غير فعال و با فاصله ١٠يا  ٢لوله، در موقعيت ساعت

  )٢پيوست شماره 

  اجراي كابل فيبر نوري در مسير و بستر آبروها ،كانال ها و رودخانه هاي فصلي و دائمي-٣-٤-٥

هنه در طول دچنانچه كابل فيبرنوري ازمسير و يا بستر رودخانه هاي فصلي و دائمي وآبروهاي فصلي (مسيلها) عبور نمايد 

بل آب گالوانيزه ، جهت محافظت در مقا و پوشش لوله  HDPEمتر از هر طرف، كابل درون لوله  ٥آبرو بعالوه حداقل 

اخل آن آب بد بردگي در كانال خط لوله گاز اجرامي گردد. دهانه لوله ها در دو طرف بايد آب بندي شود تا از ورود خاك و

 جلوگيري شود. نحوه اجراي كابل فيبرنوري متناسب با شرايط خط لوله انتخاب مي گردد.

جود روها ول فيبر نوري همزمان با اجراي خطوط لوله در تقاطع با رودخانه ها و آبچنانچه تمهيدات الزم جهت عبور كاب

  .نداشته باشد، الزمست طبق نظر كارفرما انجام شود

 عبور از مقاطع و زير جاده هاي اصلي و فرعي- ٤-٤-٥

هاي مناسب در موقعيت ساعت فلنج  الزم است در زمان اجرا ه موارد لوله گاز داخل غالف محافظ اجراء شود چنانچه در اينگون

و غالف لوله گالوانيزه جهت  HDPEجوش داده شده و كابل  ٢در سمت باند غير فعال به خارج غالف محافظ ١٠يا  ٢

  )٦عبوركابل فيبر نوري از داخل لوله ها، ازدرون فلنج ها عبور داده شود.(شكل پيوست شماره 

كابل فيبر  باشد، نشدهسيده و يا در اجراي خط لوله از غالف محافظ استفاده در صورتي كه عمليات اجرايي  لوله گاز به اتمام ر

ل ساس ارتفاع كابمي شود. عمق لوله گالوانيزه بر ا با غالف لوله گالوانيزه اجرا   HDPEنوري به  صورت جداگانه درون لوله 

متر  ٢حداقل  ومتر از سطح زمين  ٢/١تا  ٩/٠فيبر نوري از سطح زمين مجاورتعيين مي گردد. عمق لوله گالوانيزه حداقل بين 

  از سطح جاده مي باشد. (ارتفاع جاده از سطح زمين بعنوان عمق در نظر گرفته نمي شود.)

  تقاطع با لوله هاي گاز-٥-٤-٥

اجراء  الَاري قبو چنانچه داكت گذ ا منطقه عملياتي مربوطه انجام شوددر اينگونه موارد الزم است ابتدا هماهنگي هاي الزم ب

و پوشش لوله   HDPEمتري از زير خط لوله و از داخل لوله  ١نگرديده ، كابل را با زاويه مناسب به عمقي رسانده كه به فاصله 

  گالوانيزه عبور داده شود.

 ،كارفرما يندگانارزيابي ريسك در هنگام اجرا و نصب كابل فيبر نوري در محلهاي تقاطع با خطوط لوله گاز بايستي با حضور نما

  .مل آيدعثه به پيمانكار ومناطق عمليات انتقال گاز انجام شود و اقدامات و تمهيدات الزم ايمني براي پيشگيري از وقوع حاد
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  گرده ماهي -٦-٤-٥

كه تمام خاك حاصل از حفاري  در طول مسير حفاري، بايستي خاكريزي درون كانال كابل فيبر نوري به صورتي انجام پذيرد

سانتيمتر  ٣٠سطح خاك باالتر از سطح زمين و به صورت گرده ماهي با ارتفاع  بر نوري به محل خود بازگردانده شود و كانال في

  درآمده و مسير كابل فيبر نوري كامالً مشخص باشد.

نوري) مسير جريان طبيعي آب هاي سطحي دچار  فيبر در صورتيكه حد فاصل دو گرده ماهي (روي كانال لوله و كانال كابل

  اختالل گردد با هماهنگي مهندس ناظر گرده ماهي روي كابل نوري حذف گردد.

  

 مالحـظات-٥-٥

باند غير  مسير وجود داشته باشد كه امكان ادامه كابل كشي در  تيكه در طول مسير كابل كشي معارض يا عوارض خاصيدر صور

كارفرما مي توان مسير كابل را بطريق مناسب بسمت خط لوله منحرف نموده وبعد از و نظر  با تائيدفعال  وجود نداشته باشد 

 باند غير فعال برگشت داده شود .مسير بهبا حفظ فاصله مجاز از خط لوله عبور از محدوده فوق مجددا 

حضور نمايندگان وو اخذ پرميت  مسئولين مربوطه با هماهنگي، در مواردي كه الزم است حفاري در نزديكي خط لوله انجام گردد

  خطوط لوله گاز ( بهره بردار) الزامي ميباشد. 

رودخانه ها و ... جزئي از پروژه بوده و  موارد پيش بيني نشده در طرح از قبيل باتالق،آبهاي زيرزميني،مناطق سنگي،مسيل ها و

 طي هماهنگي با مجري طرح ضروري مي باشد.

از كف رودخانه وجود  پل وجود دارد و امكان عبور كابل از عرض رودخانه ها و آبروهاي دايمي كه بر روي آنها براي عبور كابل

ندارد،  بايستي مجوزهاي الزم از سازمان هاي ذيربط اخذ و لوله گالوانيزه با استفاده از بوشن به بدنه پل متصل گردد و سپس در 

 عبور داده شود. HDPEرا قرار داده و كابل فيبر نوري از درون لوله HDPEداخل آن لوله 

بنا بر شرايط محيط مي توان بعنوان حفاظ مكانيكي  از نصب آجر يا بلوك سيماني بر روي كابل ( پس از ماسه ريزي روي كابل )، 

 و گالوانيزه  با و يا بدون پوشش بتني، استفاده گردد.  HDPEنصب لوله

ها، ارگانها و نهادهايي كه در طول مسير حفاري و كابل كشي داراي منافعي مي باشند و در جهت حفظ منافع خود چنانچه سازمان

در خواست رعايت عمق بيشتر، آجرچيني و يا بتن ريزي و غيره را دارند الزم است سريعاَ مراتب را به اطالع كارفرما رسانده و 

 قدامات الزم را انجام دهد. پس از كسب موافقت و صدور مجوز از كارفرما ا
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  اجراي كابل فيبر نوري به صورت مشترك با كانال خط لوله گاز -٦

 محل اجراي كانال فيبر نوري-١-٦

ديواره كانال اجرا  سانتي متري از ١٠تراز با خط لوله و با فاصله در سمت باند غير فعال و هم ١٠يا  ٢كابل فيبر نوري در ساعت 

  زير الزامي است:رعايت موارد گردد.

  سانتيمتر ١٠بسترسازي كابل با استفاده از خاك سرندي بسيار نرم و يا ماسه بادي به قطر  

  ي ماسه بادي  بر روي كابل فيبر نوري با استفاده ازخاك سرندي بسيار نرم يا  سانتي متر ٢٠ايجاد پوشش  

  بر روي مسير كابل نوار اخطار قرار دادن  

  سانتيمتر ٨تر از خاك معمولي با قطر كماستفاده از  باپر نمودن مسير كابل فيبر نوري 

  

  اجراي كابل فيبر نوري در مسير و بستر آبروها ،كانال ها و رودخانه هاي فصلي و دائمي-٢-٦

نه آبرو ر طول ده(مسيلها) عبور نمايد د چنانچه كابل فيبرنوري ازمسير و يا بستر رودخانه هاي فصلي و دائمي وآبروهاي فصلي 

ردگي در و پوشش لوله گالوانيزه ، جهت محافظت در مقابل آب ب  HDPEمتر از هر طرف، كابل درون لوله  ٥بعالوه حداقل 

يري جلوگن ود تا از ورود خاك و آب بداخل آكانال خط لوله گاز اجرامي گردد. دهانه لوله ها در دو طرف بايد آب بندي ش

 . نحوه اجراي كابل فيبرنوري متناسب با شرايط خط لوله انتخاب مي گردد.شود

د نداشته ها وجوچنانچه تمهيدات الزم جهت عبور كابل فيبر نوري همزمان با اجراي خطوط لوله در تقاطع با رودخانه ها و آبرو

  باشد، الزمست طبق نظر كارفرما انجام شود.

اجرا مي گردد، كابل فيبر نوري هم داخل بتن و در ٣كه لوله گاز داخل پوشش بتني مسلحدر مسير رودخانه ها وآبرو هاي دايمي 

  )٣مي گردد.(شكل پيوست  ، در سمت باند غير فعال اجرا ٩يا   ٣موقعيت ساعت 

يض بگونه استفاده مي شود لوله غالف توسط تسمه هاي ضد زنگ عر Set on weightدر مناطقي كه از وزنه هاي مهار كننده  

. ( مهارمي گردد ، در سمت باند غير فعال،٧يا  ٥اي كه به عايق لوله صدمه اي وارد نگردد به لوله اصلي گاز در موقعيت ساعت 

  )٤شكل پيوست 

قعيت ساعت در مو HDPEمتناسب با قطر لوله  استفاده مي شود حفره Bolt on weightدر مناطقي كه از وزنه هاي مهار كننده 

  ) ٥، در سمت باند غيرفعال ايجاد و لوله غالف از داخل آن عبور داده مي شود.(پيوست شماره  ٢يا  ١٠

در مناطقي كه از ورق هاي  ژئوتكستايل براي حذف نيروي شناوري خط لوله استفاده شده است، كابل فيبر نوري درون لوله 

HDPE  اجرا مي  ٤در سمت جاده دسترسي غير فعال و زير ورق ژئوتكستايل ٧يا  ٥گالوانيزه در موقعيت ساعت و با پوشش

 گردد.
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 اصلي و فرعي عبور از مقاطع و زير جاده هاي -٣-٦   

اجراء مي شودالزم است در زمان اجرا فلنج هاي مناسب در موقعيت  ٥چنانچه در اينگونه موارد لوله گاز داخل غالف محافظ

و غالف لوله گالوانيزه جهت  HDPEدر سمت باند غير فعال به خارج غالف محافظ جوش داده شده و لوله  ١٠يا  ٢ساعت 

  )٦عبوركابل فيبر نوري از داخل لوله ها، ازدرون فلنج ها عبور داده شود.(شكل پيوست شماره 

  

حظاتمال-٦-٤  

ع خود فظ منافحكه در طول مسير حفاري و كابل كشي داراي منافعي مي باشند و در جهت  چنانچه سازمانها، ارگانها و نهادهائي

 .اقدامات الزم انجام پذيرد ، ضروري استدر خواست رعايت عمق بيشتر، آجرچيني و يا بتن ريزي و غيره را دارند

انجام و  OCDFپس از تكميل شدن هر بخش ( فاصله بين دو ايستگاه ) الزم است كليه آزمايشات مورد نياز حد فاصل بين دو 

 نتايج ثبت گردد.
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  پيوست ها-٧

  اجراي كابل فيبر نوري درزمين هاي نرم يا معمولي-١پيوست 
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  كانال خط لوله گازاجراي كابل فيبر نوري درزمين هاي صخره اي در -٢پيوست 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 باند غير فعال
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  لوله گاز داخل پوشش بتني مسلح  :اجراي كابل فيبر نوري در مسير رودخانه ها وآبرو هاي دايمي- ٣پيوست

 
  

 
 
 
 
 
 

   

 باند غير فعال
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 Set on وزنه هاي مهار كننده با وجوداجراي كابل فيبر نوري در مسير رودخانه ها وآبرو هاي فصلي -٤پيوست 

weight  
  

  

  
   

 باند غير فعال
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  Bolt on weight وزنه هاي مهار كنندهبا وجود اجراي كابل فيبر نوري در مسير رودخانه ها وآبرو هاي فصلي -  ٥پيوست 

 

 
   

 باند غير فعال
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  اجراي كابل فيبر نوري عبور از مقاطع و زير جاده هاي اصلي و فرعي-٦پيوست 
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  ساختمان تيرك شناسائي-٧پيوست 
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  مفصل مشخصات روي تيرك شناسايي-الف ٨پيوست 

  

  

    

  

  

  

C: شماره مفصل  

i  شماره مفصل اصلي بين:ABC  وDEF 

J: شماره مفصل اضافي ناشي از قطع شدگي كابل  

ABCنام ايستگاه اصلي قبلي :  

DEFنام ايستگاه اصلي بعدي :  

X: فاصله از مفصلABC  

Y:  فاصله مفصل تاDEF  

  صفر گذاشته شود.شروع مي شود و در مفصل اصلي  ١شماره اولين مفصل اضافي از  - 

  

   

C-i-j 

ABC DEF 

X               Y 
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  مسير تيرك شناسايي مشخصات -ب ٨پيوست  

  

  

  

    

  

  

  

ABCنام ايستگاه اصلي قبلي :  

DEFنام ايستگاه اصلي بعدي :  

X: فاصله از مفصلABC  

Y:  فاصله مفصل تاDEF  

  شود و در مفصل اصلي صفر گذاشته شود. شروع مي ١شماره اولين مفصل اضافي از  - 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ABC DEF  

  

X               Y 
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  حوضچه در جا ساز-٩پيوست 
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  حوضچه مفصل-١٠پيوست 

  
 




