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 گذاری نکات مشترک لوله 1-2 

 کلیات 1-2-1 

شیرها و  متعلقات و ها، ، اتصالیلولهگذاری مانند  و باراندازی مصالح لولهاین مشخصات فنی شامل تحویل، بارگیری و حمل 
ات ــنحوه و ترتیب. است و آبهای سطحی  آب باران،ه آب، فاضالبــاندازی خطوط لول آزمایش و راهمصالح حفاظت لوله، نصب و 

های بعدی این مشخصات با ذکر جزییات و  در فصل و شیرها ها لولهتوجه به انواع مختلف  گذاری دفنی و مسایل مربوط به آنها با لوله
ها پرداخته شده و اجرای کامل کار  گذاری برای انواع لوله در این قسمت به نکات مشترک لوله. های مربوط ارائه شده است دستورالعمل

کار گرفته شده در ه های ب  مشخصات طرح برحسب لولهوهای دیگر این مشخصات فنی  فصل، گرفتن مندرجات این قسمتنظر  با در
 .پیمان خواهد بود

ها، نصب متعلقات و شیرها، حسب مورد در قسمتهای بعدی این مشخصات فنی ارائه شده   حوضچهیمشخصات فنی ساختمان
 .است

 استانداردها و مراجع 1-2-2 

 :  زیر استبه شرحردها و مراجع فنی مورد استفاده در این مشخصات فنی شامل دو قسمت استاندا

 استانداردهای فنی مصالح تحویلی کارفرما 1-2-2-1

تحقیقات صنعتی ایران  و توسط کارفرما با رعایت استانداردهای مؤسسه استانداردو مصالح حفاظت لوله گذاری  لولهمصالح 
(ISIRI)در این مشخصات فنی نظر به اهمیت .  و به پیمانکار تحویل داده خواهد شدتأمین ،دهای معتبر و مورد قبول و سایر استاندار

کارفرما موظف است که با رعایت کامل . موضوع به مشخصات و استانداردهای مورد قبول مصالح فوق حسب مورد اشاره شده است
 مصالح مناسب و مورد قبول کرده و این مصالح را به موقع تحویل های مربوط اقدام به تهیه دستورالعمل این مشخصات فنی و

 .پیمانکار کند

 مشخصات فنی اجرای کار 1-2-2-2

اندازی  گذاری شامل تحویل، بارگیری وحمل مصالح، نصب و آزمایش و راه  اجرای کامل لولهبه منظورمشخصات فنی حاضر 
نظر مسکوت   در مواردی، این مشخصات فنی کامل نبوده یا در زمینه موردچنانچه. خطوط لوله آب، آب باران و فاضالب خواهد بود

و پس از آن به استانداردهای ) ISIRI( به استانداردهای مصوب مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باید باشد در وهله اول می
در چنین مواردی مهندس .  مراجعه شود)ANSI, AWWA, DIN, BSI, ISOترتیب اولویت ه ب(المللی  قبول و معتبر بین مورد

پیمانکار موظف است .  تکمیل کامل کار را در مشخصات طرح ارائه کندبه منظورهای الزم  مشاور باید مشخصات فنی و دستورالعمل
 .اساس دستورهای تکمیلی مهندس مشاور و سایر مندرجات پیمان نسبت به انجام کامل کار اقدام کند بر
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 دارک فنیها و م نقشه 1-2-3 

بندی   با توجه به برنامه زمانهای سازندگان منضم به اسناد پیمان  و دستورالعمل1های سازندگان اجرایی، نقشهتفضیلی های  نقشه
گفته و مندرجات مواد   پیشاسناد و مدارک بر اساسپیمانکار موظف است . شود  می تحویل پیمانکاراجرای کار و حسب مورد و نیاز

 به همراه اسناد و مدارک پیمان است و های تفصیلی اجرایی نقشه. عمومی پیمان نسبت به تعهدات خود عمل کند شرایط مرتبط در
برای انجام صحیح پیمانکار . بندی اجرای کار در اختیار پیمانکار قرار داده خواهد شد  به برنامه زمانبا توجه حسب مورد کمبودهای آن

 به تأییدتهیه و برای بررسی و اجرایی تفصیلی های   نقشهبر اساسرا  2های کارگاهی قشه نعملیات اجرایی توسط عوامل خود باید
منظور تهیه و تکمیل ه  و عالوه بر آن موظف به ثبت تغییرات و وقایع حادث شده در طول اجرای پروژه بمهندس مشاور ارائه کند

 . و تحویل آن به کارفرما خواهد بود3های چون ساخت نقشه
نقشه .  مندرجات شرایط عمومی پیمان نسبت به تهیه نقشه جانمایی تجهیز کارگاه اقدام کندبه شرحوظف است پیمانکار م

  و انبارهای اصلی و فرعیکارگاه و همچنین محل دپو  در بخش تجهیزتأسیسات نشان دهنده جزییات ساختمانها و بایدجانمایی 
تهیه و پس  اسناد پیمان نقشه جانمایی را شده در توجه به مدت تعیین است باپیمانکار موظف . نگهداری مصالح تحویلی کارفرما باشد

 .کار قرار دهد  مبنای اجرای مهندس مشاور تأییدتصویب و  از

 آالت و ابزار مصالح، ماشین 1-2-4 

 اجرای کامل ظوربه مننیاز   مصالح موردتأمینآالت و ابزار کار و همچنین  گیری نیروی انسانی، ماشینبه کار و تأمینتهیه، 
اندازی و نگهداری عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت در  ، آزمایش و راه) کارفرما استدرتعهدجز مواردی که ه ب(گذاری  لوله

 .عهده پیمانکار خواهد بوده تعهد و ب
 است کارفرما به عهده کالً  مندرج در مشخصات طرحبه شرح ها  مصالح حفاظت لولهوها، متعلقات، شیرها  ها، اتصالی لولهتهیه 
ریزی کشور   سازمان مدیریت و برنامهیوضوح و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات جاره بمواردی که در اسناد و مدارک پیمان  مگر در

 .روش دیگری تصریح شده باشد

 ها و متعلقات لوله، اتصالی 1-2-4-1

اساس استانداردهای نوشته شده در این مشخصات فنی  ن مشخصات فنی برها و متعلقات مورد استفاده در ای ها، اتصالی لولهانواع 
 مندرجات و جزییات این مشخصات فنی به شرحپیمانکار . المللی توسط کارفرما تهیه خواهد گردید و یا استانداردهای معتبر بین

 های ه در این مشخصات فنی شامل لوله رفتبه کارهای  لیت تحویل گرفتن، حمل، نصب و کارگذاری آنها را خواهد داشت، لولهئومس
 .های قابل انعطاف است صلب و لوله

                                                           
1 Manufacturing Drawing 
2 Shop Drawing 
3 As-built Drawing 
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 شیرها و متعلقات 1-2-4-2

این   مندرجات قسمتهای بعدیبر اساسلقات عو مت تجهیزات مربوط به شیرها ، لوازم،مشخصات تهیه، حمل و نصب مصالح
 .مشخصات فنی خواهد بود

 مصالح حفاظت لوله 1-2-4-3

، روشهای گرم  سرد یابه صورت با مصالح لفاف یابا قیر، قطران، رنگ و  لوله  اعم از حفاظت لولهلح حفاظتتهیه و اجرای مصا
اساس مندرجات قسمتهای بعدی این مشخصات فنی   برباید ، همچنین اندود سیمانی داخل لولهدیگر، حفاظت کاتودیک و تأییدمورد 

 .و مشخصات طرح صورت گیرد

 مصالح ساختمانی 1-2-4-4

نامه  مندرجات آیینانطباق با با و  مشخصات طرح بر اساس باید کارهای آجری،  وکارهای فلزی عملیات مربوط به کارهای بتنی،
اجرا ریزی کشور  سازمان مدیریت و برنامه) 55نشریه شماره (و همچنین مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ) اـآب(بتن ایران 

 .شود

 بسترسازی و خاکریزیسازی،  مصالح پی 1-2-4-5

پیمانکار موظف . ای برخوردار است های قابل انعطاف از اهمیت ویژه  بستر مناسب و باربر برای قراردادن لوله خصوصاً لولهتأمین
جزییات . اقدام کند کار  اجرای  نسبت بهمشخصات طرح   وهای این مشخصات فنی  سایر فصلبخش،است با توجه به مندرجات این 

 .است زیر به شرحعنوان راهنما ه ب اجرای کار
و باالخره نوع ) دینامیکی نیروهای استاتیکی و( بار زنده ،)سربار خاک(، بارهای وارد به لوله اعم از بار مرده لوله به نوع با توجه

مشخصات های دیگر این مشخصات فنی و  ، فصلبخشاین   جزییات بسترسازی و خاکریزی ترانشه در،گذاری مصالح ترانشه لوله
 چنانچه ،ای روان و نظایر آن گذاری از زمینهای نامناسب مانند زمینهای لجنی، ماسه لولهدر صورت عبور مسیر . طرح ارائه شده است

اساس جزییات ارائه شده در   باشد، این جایگزینی برانتخابینیاز به برداشت خاکها یا مصالح نامرغوب و جایگزینی آن با مصالح 
 تا انتخابیای و یا خاک  بندی شده، مصالح رودخانه با بتن، سنگ و مالت، مواد سنگی دانه سازی پی. گیرد ت میمشخصات طرح صور

 چنانچه .گذاری انجام خواهد شد پس ازاحداث پی، بسترسازی کف ترانشه لوله. دشخواهد  انجام گذاری لولهرسیدن به رقوم زیر بستر 
های بعدی این مشخصات  ده باشد استفاده از مصالح بسترسازی مندرج در قسمت مشخصی ارائه نشبسترسازی مشخصات طرحدر 

 .شود گذاری توصیه می فنی با توجه به نوع لوله
خاک با   عبارت از، لولهاطراف و روی یا خاکریزی بسترسازیبرای  1 یا خاک مرغوبانتخابیمنظور ازخاک  : خاک انتخابی :الف

 وای رسی، مواد آلی، خاکهای یخ زده  کلوخه  عاری از مـوادباید انتخابیخاک . رح استمناسب بر اساس مشخصات طبندی  دانه
 مناسب برای 3) یونیفایدبندی طبقهاساس  بر (LL>502اصوالً خاکهای ریز دانه با  .عاری از شاخه و ریشه درختان باشد

                                                           
1 Selected or Sieved Material (Sieved Soil) 
2 Liquid Limit 
3 Unified Soil Classification Standard (U.S.C.S) 
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 را با سرند نمودن انتخابیتوان خاک   میمعموالً .های پالستیک نیست های قابل انعطاف خصوصاً لوله خاکریزی برای لوله
 ،خاکهای حاصل از خاکبرداری تهیه نمود ولی چنانچه خاکهای حاصل از حفاری ترانشه برای انجام خاکریزی مناسب نباشد

 . خواهد گردیدتأمین دستورهای مهندس مشاور بر اساس از منابع قرضه و انتخابیخاک 
، شرایط اجرای کار به منظور )ی صلب یا قابل انعطافها لوله( با توجه به انواع مختلف آن لهلوبسترسازی  : شده بندی مواد دانه :ب

اطالعات ارائه شده در این قسمت در .  استگذاری لوله از موارد اصلی 1بستر بستر مناسب و باربر و با توجه به ضریب تأمین
 در سایر فصول این مشخصات بسترسازی بر حسب مورد جزییات . شده تنها به عنوان راهنما ارائه شده استبندی دانهمورد مواد 

گذاری  بندی مصالح در یک ترانشه لوله تنوع دانه شود که از االمکان توصیه می حتی .فنی و مشخصات طرح داده شده است
خریب ناشی از نفوذ آبهای  مقاوم در برابر تبایدبندی شده  مصالح دانه. بندی استفاده شود اجتناب شود و از مصالح با یک نوع دانه

. کوبیده شود نحو مطلوب ریخته وه حداکثر باربری بستر ب به منظورنظر و   به رطوبت و تراکم موردبا توجهزیرزمینی بوده و 
بندی شده  مناسب بودن مصالح دانه.  خواهد نمودتأمین حداکثر باربری را 2بندی مناسب با حداقل فضای منفذی مصالح با دانه

 بر اساس . زیر استبه شرح (C.F)روش تعیین ضریب . شود  تعیین می3(C.F)ترسازی لوله با کنترل و تعیین ضریب برای بس
 کمتر 15/0االمکان از   حتیباید (C.F) قدارم. بندی شده تعیین خواهد شد  انواع مصالح دانه(C.F)آزمایش ساده ضریب یک 

 زیر به شرحجزییات آزمایش .  شودتأمینیک بستر مناسب و قابل قبول سهولت انجام شده و ه باشد تا عمل کوبش و تحکیم ب
 : است

لوله ( میلیمتر -5و + 10داری اروا  میلیمتر و ب150 میلیمتر و قطر داخلی 250استوانه سرباز بطول : لوازم آزمایش  : 1-ب 
P.V.C 3/1 تا 8/0 میلیمتر و وزن 40 ±1چکش فلزی با قطر سطح کوبش  ). میلیمتر برای آزمایش مناسب است150 بقطر 
  .کیلوگرم

حدود . (نظر پر شود از مصالح نمونه مورد ابتدا استوانه را بر روی یک سطح محکم و صاف قرارداده و: روش آزمایش  : 2-ب 
. گیرد  عیناً مشابه با رطوبت مصالحی باشد که در ترانشه مورد استفاده قرار میبایدتوجه شود که رطوبت نمونه )  کیلوگرم10

با تکان دادن  . کیلوگرم از مصالح منتخب بر روی سطح صاف و تمیز ریخته و جدا شود50 انجام آزمایش به منظوربهتر است 
پس از این مرحله مصالح داخل استوانه . استوانه و جا انداختن مصالح در داخل استوانه مصالح اضافی از باالی آن حذف شود

 مصالح مجدداً به داخل استوانه ریخته شده و با چکش 4/1ابتدا . شود مت مساوی تقسیم می قس4تخلیه شده و این مصالح به 
های دوم  این عمل برای قسمت. دیگر امکان کوبش مصالح وجود نداشته باشد یابد تا این عمل ادامه می. شود محکم کوبیده می

مقدار . الی استوانه برحسب میلیمتر محاسبه خواهد شد مصالح از با(S)مقدار نشست . و سوم و چهارم جداگانه انجام خواهد شد
(C.F)از رابطه زیر بدست خواهد آمد :   

250
. SFC = 

 .است داده شده 1-2-1 در جدول شماره (C.F)مناسب بودن مصالح با توجه به مقدار 

                                                           
1 Bedding Factor (Load Factor) 
2 Void Ratio 
3 Compaction Fraction (B.S. 8005, Part One, Section Two-1987) 
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 C.Fکیفیت مصالح با توجه به ضریب :  1-2-1جدول 

 کیفیت مصالح C.Fاندازه 

 مصالح مناسب است  و کمتر15/0

 . مناسب ولی نیاز به تمهیدات برای کوبش دارد 15/0-3/0
 .گیرد مناسب نیست گذاری که بعد از نصب زیر تراز آب قرار می این مصالح برای شرایط لوله

 .مصالح مناسب نیست 3/0بزرگتر از 
 

 .شود  استخراج می2-2-1از جدول شماره  به قطر لوله با توجهبندی شده برای بسترسازی  انواع مصالح دانه

 مصالح بسترسازی : 2-2-1جدول 

 قطر اسمی لوله B.S 882-1983 بر اساسمصالح مناسب 

NDمیلیمتر  
  شدهبندی دانهمصالح  مصالح با یک اندازه

 

 C.Fضریب 

 میلیمتر) 14 تا 5(  میلیمتر10 100

  میلیمتر14 و 10 150

  میلیمتر20 و 14 ، 10 200-300

3/0 CF< 

  میلیمتر20 و 14 350-500

 میلیمتر و) 14 تا 5(
 میلیمتر) 20 تا 5(

  میلیمتر40 و 20 ، 14  و باالتر600
 و )20 تا 5(، ) 14 تا 5(

 میلیمتر) 40 تا 5(

2/0 CF< 

 

 . میلیمتر و بزرگتر600ای لوله با قطر  میلیمتر بر40 میلیمتر و 600کمتر از   میلیمتر حداکثر قطر مصالح برای لوله با قطر20 : 1 توصیه
 . و به باال نیستND 300های  بندی، مناسب برای ساخت یک بستر مطمئن برای لوله ای گردگوشه خصوصاً با یک دانه مواد دانه : 2 توصیه
 

زنده و مرده وارد به گذاری با توجه به نوع لوله، نوع مصالح، بارهای  نحوه بسترسازی و خاکریزی مراحل مختلف در ترانشه لوله
 .فصلهای این مشخصات فنی و مشخصات طرح ارائه شده است  سایر ولوله در این فصل

 سازی کارهای مقدماتی و آماده 1-2-5 

 کلیات 1-2-5-1

 آماده نمودن شرایط کار و عملیات بعدی شامل حمل برایهایی است که  کارهای موضوع این قسمت عبارت از انجام کلیه فعالیت
 های  و انجام و تکمیل عملیات نصب و آزمایشگذاری لولهرانشه، ــحفاری تردن لوله، ـــک ریسه و متعلقات به پای ترانشه، لوله

ل ــن قسمت شامــدرجات بعدی ایــ منبه شرحات ــ این عملی.ی الزم استسراسراندازی  راهضدعفونی کردن و هیدرواستاتیک و 
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نیز گذاری   در مسیر لولهتأسیساتکنی، قطع اشجار و باالخره تخریب ساختمانها و  ع موانع ، بوتهپیاده کردن مسیرکار، تمیزکاری و رف
 .خواهد بود

 مسیر خط لوله 1-2-5-2

پیمانکار موظف است .  و به پیمانکار تحویل خواهد شدشود میهای اجرایی منضم به اسناد پیمان مشخص   در نقشهلولهمسیر خط 
عرض .  مندرجات این مشخصات فنی و مشخصات طرح اقدام کندبه شرح نسبت به پیاده کردن محل کار های فوق با توجه به نقشه

 )عملیات اجراییمحدوده محدوده حریم خط لوله و ( 2-1-1  تعاریف مندرج در بندبه شرح یدر مناطق خارج شهر  تنهاخط لوله مسیر
 .است

آوری  جمع ریختن و محل برای تأمینمنظور ه جاده عملیاتی ب حدودماز متر  5/2 الی 2 حریم خط لوله بین محدودهمعموالً 
 .خواهد بود  بیشتر عملیات خاکیخاکهای حاصل از

 محدوده قانونی اجرای کار 1-2-5-2-1

 عوض و بدون معارض و بر ی ببه صورتشود   اجرای پیمان با اجازه کارفرما از آن استفاده میبه منظورکارگاه یا محلهایی که 
گفته نیاز به اخذ  محلهای پیش چنانچه در.  در اختیار پیمانکار قرارداده خواهد شد از طرف کارفرمابندی تفصیلی رنامه زماناساس ب
 توسط ، و یا نیاز به تحصیل مجوزهای خاص برای اجرای کار باشدبوده پرداخت حقوقی از قبیل عوارض و حق مالکیت یاپروانه 

 .هد گردیدکارفرما و به هزینه او انجام خوا

 حریم عملیات اجرایی 1-2-5-2-2

نظر گرفتن صرفه و  ، با مطالعه دقیق و همه جانبه و با در شرایط منطقه کار جمیع جهاتتوجه به باموظف است مهندس مشاور 
 مالک استبه منظور را ، محدوده حریم خط لوله فضای کافی برای کارهای اجراییتأمین به منظور محدوده مورد نیاز صالح طرح

 . ارائه کند در مشخصات طرحاراضی توسط کارفرما و همچنین اطالع پیمانکار از شرایط و وضعیت محل کار
چنانچه پیمانکار در خارج از . توجه به روش اجرای کار خود در محدوده اشاره شده در مشخصات طرح عمل کند پیمانکار باید با

یا حقوقی وارد   عمومی و یا اشخاص حقیقی وتأسیسات و صدمات به راهها و  لطمات، اجرای کار تحویلیحریم قانونی تعیین شده
 .آمدهای مالی و حقوقی آنها باشد اً پاسخگوی پیرأس باید کند

های منضم به پیمان  گذاری در نقشه های مسیر لوله آوری فاضالب شهری محدودیت جمع های توزیع آب شهری و یا در شبکه
 صات طرح و باشخهای اجرایی و سایر مندرجات م توجه به اطالعات موجود و نقشه کار موظف است باپیمان. درج و تصریح شده است

 . موجود خودداری کندتأسیساتتوجه به روش صحیح انتخابی اجرای کار را پیگیری و از وارد نمودن خسارات به 
سازمان مدیریت و ) 101نشریه (راه رعایت کامل مشخصات فنی عمومی با  باید اشاره شده در این قسمت جاده عملیاتی

 .ریزی کشور احداث شود برنامه



 17  گذاری نکات مشترک لوله : دومبخش فصل اول  ـ 

 جاده سرویس 1-2-5-3

های آبرسانی در کنار آن میسر   قراردادن لولهبه منظوری منطقه سراسرهای  در مناطق خارج شهر چنانچه امکان استفاده از جاده
 .ث خواهد شدجاده عملیاتی احدا) 2-5-2-1( توضیحات مندرج در بند شرحه  ب،نباشد

یا از طریق  های اصلی منطقه و آالت، تجهیزات و حمل و انتقال لوله و مصالح به جاده عملیاتی از طریق جاده نقل و انتقال ماشین
 )101نشریه (اساس مشخصات فنی عمومی راه   بربایدسرویس عملیاتی و جاده ساخت جاده . های سرویس انجام خواهد شد جاده

 .ریزی کشور و مشخصات طرح صورت گیرد نامهسازمان مدیریت و بر

 گذاری کردن مسیر لوله برداری و پیاده نقشه 1-2-5-4

تحویلی از کارفرما را با بتن یا  أنوع تغییر در وضعیت زمین ، پیمانکار موظف است نقاط نشانه و مبد در شروع کار و قبل از هر
نحوی باشد که در طول ه  ببایدها در محدوده کارگاه  این محل. کندو حفاظت  تثبیت ،صالح بنایی و در محلهای مناسب احداثم

 .ای به آنها وارد نشود و همواره آماده برای کنترل عملیات باشد اجرای عملیات صدمه
ایی های اجر ها و سایر موانع مندرج در نقشه روها، عبور از رودخانه ها، آدم گذاری، محل احداث حوضچه  مسیرهای لولهبایدپیمانکار 

. مهندس مشاور صورتجلسه کند های کمکی پیاده کرده و قبل از هرگونه اقدام به عملیات اجرایی شرایط موجود را با را با نصب میخ
 مشاهده نمود، این موارد را فوراً به مهندس  محل تفاوت و یا تناقض با وضع موجود،های پیمان هنگام پیاده نمودن نقشهه چنانچه ب
 .ورتجلسه کند اطالع و ص،مشاور

و گذاری در هر قسمت را برداشت   لوله و پروفیل طولی و عرضی مسیر لوله خط حریموضع موجودپیمانکار موظف است 
توجه به ذوعارضه بودن  ها با فاصله میخ.  مهندس مشاور مالک کار قرار دهدتأیید و پس ازهای منضم به پیمان را کنترل کند  نقشه

محل عبور از  پیمانکار موظف است در. راحتی بتواند عوارض مسیر کار را مشخص کنده شود که بی انتخاب به نحو بایدمحل 
کنترل و پس از آن عملیات  دار و پروفیل طولی منضم به اسناد پیمان را های پالن رقوم ها، راهها و نظایر آن نقشه ها، پل رودخانه

 .مهندس مشاور مالک محاسبه پرداخت بعدی قرار خواهد گرفت ده باکلیه ارتفاعات و ابعاد صورتجلسه ش. اجرایی را شروع کند

 گذاری تمیزکاری مسیر لوله 1-2-5-5

های  گذاری جاده عملیاتی مندرج در نقشه  ریسه نمودن لوله و متعلقات و قبل از احداث ترانشه لولهبه منظورقبل از شروع عملیات 
 خارج درمشاور به نقاط مشخص شده   مهنــدسو دستور  با نظرباید اضافه و زائد مواد.  تمیز و عاری از مواد زاید شودبایداجرایی 
 .انتقال داده شود) دپوی مواد زائد(کارگاه 

ه  بباید حمل مواد زائد و نخاله در محدوده شهرها بوده و به منظورپیمانکار موظف به رعایت قوانین و مقررات عبور و مرور و تردد 
 .عمل آورده  مصالح هماهنگی الزم با کلیه ارگانهای ذیربط را بهنگام حمل و نقل مواد و

 )کنی و برداشت خاک نباتی بوته(گذاری  تسطیح مسیر لوله 1-2-5-6

های اجرایی و قبل از   به عمق و عرض خواسته شده در نقشهبایدمحدوده اجرای کار و همچنین خاک نباتی  های موجود در  بوته
خاک حاصل از خاکبرداری که  محلهای تعیین شده دپو شود که با ی دربه نحو بایدنباتی برداشت شده خاک . شروع کار برداشت شود
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گذاری را به  های کنده شده در مسیر لوله پیمانکار موظف است خاک نباتی و بوته. رسد مخلوط نشود میخاکریزی بعداً به مصرف 
 .ه کندتخلی دپوی مواد زائد طبق نظر و دستور مهندس مشاور حمل و

 قطع اشجار و عبور از باغات و مراتع 1-2-5-7

 را نداشته و در هر مورد خصوصاً عهنگام عبور احتمالی باغات و مزاره گذاری و یا ب حق قطع اشجار موجود در مسیر لوله پیمانکار
پیمانکار موظف . رد دریافت کندمهندس مشاور یا سایر ارگانهای مربوط حسب مو  قبالً مجوزهای الزم را ازبایددر مورد قطع اشجار 

اختیار مهندس مشاور  است نقشه مشخصات و موقعیت اشجار موجود در محدوده کار شامل نوع، تعداد، قطر درختان را برداشت و در
 ، پس از قطع، آنها را به نقاط مشخص شده توسط مهندس مشاورباید پیمانکار ،درختان قطع شده متعلق به کارفرما است. قرار دهد

 .حمل و دپو کند
 قبالً توسط کارفرما انجام و محدوده  لولهخط  اجباراً از داخل باغات و مزارع عبور کند، استحصال حریم گذاری لولهچنانچه مسیر 

پیمانکار موظف است تنها درمحدوده تعیین شده نسبت به انجام کار . اختیار پیمانکار قرارداده خواهد شد موردنظر بدون معارض در
الذکر را  پیمانکار حق فعالیت در خارج از محدوده فوق. آالت و دپوی خاک اقدام کند گذاری شامل ریسه کردن لوله، استقرار ماشین لوله

 او به عهدهو متولیان مربوط الذکر فعالیت کند، کسب رضایت مالکین  چنانچه پیمانکار بخواهد در خارج از محدوده فوق. نخواهد داشت
 .ی دعاوی احتمالی افراد غیر و مالکین خواهد بودبوده و خود پاسخگو

 تأسیساتتخریب ساختمانها و  1-2-5-8

های اجرایی  گذاری و کارهای وابسته به آن قرار دارد در نقشه  احتمالی که در مسیر لولهتأسیساتمحل و موقعیت ساختمانها و 
 و جزییات آنها موقعیتالذکر نسبت به برداشت   فوقأسیساتتپیمانکار موظف است قبل از برخورد به ساختمانها و . مشخص شده است

مصالح و لوازم حاصل از تخریب . دستورهای مهندس مشاور نسبت به تخریب آنها اقدام کند ات وتأییداقدام کرده و پس از دریافت 
توجه به دستورهای  یب را باپیمانکار موظف است مصالح اضافی حاصل از تخر.  کالً متعلق به کارفرما استتأسیساتساختمانها و 

 مربوط به آثار باستانی مجاز نبوده، پیمانکار موظف است به تأسیساتتخریب اماکن و . نظر حمل کند مهندس مشاور به دپوهای مورد
موارد در این . مراتب را کتباً به مهندس مشاور اطالع دهد، محض برخورد به این نوع ساختمانها و قبل از هرگونه اقدام  به تخریب

 .ول و ذیربط صورت گیردئارگانهای مس هماهنگی کامل با نظر و دستورهای کارفرما با  ادامه عملیات اجرایی زیرباید

 عملیات خاکی 1-2-6 

خاکبرداری و برداشت عوارض در مسیر کار در نقاط کوهستانی و یا مسیرهای  این قسمت عبارت از منظور از عملیات خاکی در
گذاری، حفر  های اجرایی برای شروع کار حفاری ترانشه لوله  خط پروژه تعیین شده در نقشهتأمینمنظور ه ه بماهور و ذوعارض تپه

شرح مندرجات بعدی این مشخصات فنی و ه گذاری ب  مسیر لولهنداد سازی، بسترسازی، خاکریزی مجدد ترانشه و شکل ترانشه، پی
 .مشخصات طرح است
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 ضرواخاکبرداری و برداشت ع 1-2-6-1

 بایدها و متعلقات، پیمانکار  لوله از نقاط کوهستانی یا مناطق ذوعارضه عبور کند قبل از ریسه نمودن گذاری لولهچنانچه مسیرهای 
گذاری  عمق ترانشه لوله.  حفاری ترانشه اقدام کند کانال کنیسازی مسیر کار برای شروع نسبت به برداشت عوارض موجود و آماده

 عملیات بایدنقاطی که . الذکر خواهد بود فوقخاکبرداری قوم کف ترانشه و رقوم زمین پس از انجام عملیات اختالف ارتفاع بین ر
برداری مسیر  پیمانکار موظف است پس از نقشه. منعکس استمشخصات طرح  برداشت عوارض صورت گیرد در به منظورخاکبرداری 

وارض با روش مناسب و مورد قبول اقدام کرده و رقوم تمام شده بعد  توضیحات قبلی این مشخصات نسبت به برداشت این عبه شرح
پیمانکار موظف است مصالح .  برداشت و با مهندس مشاور صورتجلسه کندگذاری لولهخاکبرداری را برای شروع کار حفر ترانشه  از

 .ل کندحم) دپوی مواد زائد(اضافی حاصل از خاکبرداری را به نقاط تعیین شده توسط مهندس مشاور 

 گذاری و حمل خاک اضافی خاکبرداری ترانشه لوله 1-2-6-2

 مقدمه 1-2-6-2-1

های  لولهنوع زمین برای قراردادن  گذاری در هر در این مشخصات فنی منظور از خاکبرداری ترانشه عبارت از کندن ترانشه لوله
 .طحی است و آبهای س، آب بارانآوری فاضالب انتقال آب، شبکه توزیع آب و شبکه جمع

یا توسط مهندس مشاور به پیمانکار ابالغ خواهد و ده شهای اجرایی مشخص   در نقشه1های نصب لوله گذاری و رقوم مسیر لوله
گذاری و  ترانشه، پیمانکار موظف است مسیر دقیق لوله  قبل از شروع عملیات حفر،شرح توضیحات قبلی این مشخصات فنیه ب. شد

را برداشت و به ) 1-6-2-1( توضیحات بند به شرحیا زمین دست خورده پس از عملیات خاکبرداری همچنین وضعیت زمین طبیعی 
 . شروع به عملیات کندتأیید مهندس مشاور برساند و پس ازاین تأیید

. یدموقع اجرای کار توسط پیمانکار تعیین خواهد گرده  انجام صحیح و دقیق و ببه منظورآالت مناسب  روش حفاری و نوع ماشین
در موارد لزوم و حسب درخواست مهندس مشاور، پیمانکار موظف است سازمان و روش اجرای عملیات در قسمتهای مختلف را تهیه و 

 . مهندس مشاور برساندتأییدقبل از اجرا به 

 نوع زمین 1-2-6-2-2

 . است)عمولیسنگی، ریزشی و م (2-1-1  توضیحات بندبه شرحبندی انواع زمین  در این مشخصات فنی طبقه
منظور ه هنگام حفر ترانشه نیاز به تمهیدات خاص به  ب،ای و زمینهای لجنی های با بافت سیلتی یا بافت دانه کلی زمین به طور

 نسبی و در شرایط به طورها  حفر ترانشه در زمینهای با بافت رس سفت، شن و ماسه سیمانته، و مارن. دننگهداری جدار ترانشه دار
 به هنگام جلوگیری از بروز حوادث غیر مترقبه پیمانکار موظف است تمهیدات الزم را به منظورباشند،  ستایی الزم میخشک دارای ای

  درنوع و بافت زمین، تراز آب زیرزمینی و سایر اطالعات مربوط به محل حفاری. عمل آورده عملیات کندن ترانشه در زیر تراز آب ب
تواند کتباً این   پیمانکار می،اسناد و مدارک پیمان موجود نباشد ی که این اطالعات دردرصورت. مشخصات طرح ارائه شده است

 .اطالعات را از مهندس مشاور درخواست کند

                                                           
1 Invert Level 
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 عرض ترانشه 1-2-6-2-3

عرض . گذاری بستگی به نوع و قطر لوله، عمق ترانشه، بافت و نوع زمین دارد  کندن مسیر لولهبه منظورعرض ترانشه حداقل 
ی به نحو باید) با سپر، داربست چوبی و یا روشهای دیگر(در رقوم کف ترانشه حفاری شده و یا در داخل فضای حفاظت شده خالص 

 شرایط ایمنی الزم به راحتی لوله را به داخل کانال هدایت و نصب کرده و خاکریزی اطراف و روی تأمینباشد که بتوان با توجه به 
گفته مسکوت باشد  مشخصات طرح داده شده است، چنانچه این اطالعات در قسمتهای پیش در شهعرض کف تران. لوله را انجام داد

 .می شود ارائه زیرهای  توصیه
از  لولهاطراف و روی  میلیمتر که برای کوبیدن خاک 500 تا خارجیعرض خالص توصیه شده کف ترانشه برای لوله به قطر

 500 بیشتر از خارجی با قطرلولهو برای )  بر حسب سانتیمترقطر خارجی لوله (OD+ ر  سانتیمت40شود برابر  وسایل دستی استفاده می
ضمناً . است) OD+ سانتیمتر 60( برابر ،شود سبک ماشینی استفاده میوسائل  میلیمتر که برای کوبیدن خاک اطراف و روی لوله از 

های بیشتر   و برای ترانشه با عمق سانتیمتر80 ، متر2عمق  ا، ب سانتیمتر60 ، متر50/1حداقل عرض کف ترانشه برای ترانشه با عمق 
ها با توجه به   قابل انعطاف مکانیکی، عرض و عمق کف در محل اتصالییها ها با اتصالی در مورد لوله.  اضافه خواهد شدبه نسبت

ا در فصلهای دیگر این مشخصات  ه جزییات مربوط به عرض ترانشه برای انواع مختلف لوله. شود میابعاد و مشخصات آنها تعیین 
 .و مشخصات طرح داده شده استفنی 

 عمق ترانشه 1-2-6-2-4

مشخصات طرح سایر قسمتهای این مشخصات فنی و های اجرایی منضم به اسناد پیمان و  گذاری در نقشه لولهعمق ترانشه 
گذاری تابع  عمق ترانشه لوله.  عمل کند اطالعات فوقبر اساسپیمانکار موظف است نسبت به احداث ترانشه . می شودمشخص 

مالحظات فنی و هیدرولیکی سرانجام زدگی در منطقه اجرای کار، نوع و قطر لوله، بارهای وارده به لوله و  وضعیت زمین، عمق یخ
وگیری از  جلبه منظوردر مناطقی که امکان یخ زدگی وجود نداشته باشد حداقل عمق پوشش روی لوله . برای نصب لوله خواهد بود
 سانتیمتر است و در نقاطی از مسیر که به 80 1ای اثر بارهای وارده حاصل از وسایل نقلیه و بارهای ضربه صدمه خوردن به لوله در

در . اتخاذ شودمشخصات طرح اساس   تمهیدات خاص بربایدشود   سانتیمتر اختیار می80دالیل خاص پوشش روی لوله کمتر از 
 این رقم ممکن است بسته به موقعیت منطقه، نوع ،گی وجود دارد حداقل پوشش روی لوله یک متر خواهد بودزد مناطقی که امکان یخ

 .اضافه شود ،و قطر لوله

 حفاری ترانشه 1-2-6-2-5

 کلیات :الف
یا رقوم تغییرات در مسیر و . های اجرایی منضم به اسناد پیمان مشخص شده است گذاری و رقوم کف ترانشه در نقشه لولهمسیر  

ای در اجرای کار  ی صادر خواهد شد که وقفهبه نحوها برحسب مورد توسط مهندس مشاور به هنگام اجرای کار  لولهکف 
 .حاصل نشود

                                                           
1 Impact Load 
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قبل از .  برحسب مورد داده شده است و مشخصات طرحاین مشخصات فنی  ترانشه برای حفاری و نصب لوله درعمقعرض و  
 برسد و هرگونه مهندس مشاور تأییدگذاری توسط پیمانکار برداشت و به  وضعیت مسیر لوله بایدشروع عملیات حفاری ترانشه 

گذاری   حفاری ترانشه لولهبرایآالت و تجهیزات الزم  پیمانکار موظف است ماشین.  شروع شودتأییدعملیات اجرایی پس از این 
آالت و تجهیرات  مقدار و تعداد ماشین.  و تدارک کندینتأم تفصیلی مصوب بندی زمانتوجه به سرعت اجرای کار و برنامه  بارا 

پیمانکار موظف است روش  و همچنین  در اجرای کار بوجود نیاید یا تاخیری ی باشد که بهیچوجه وقفهبه نحو بایدالذکر  فوق
 .ساند مهندس مشاور برتأییدآالت ، سازمان و روش اجرایی کار را تهیه و به  اجرای کار همراه با لیست ماشین

مقطع .  نمودتأمین تا رقومی صورت گیرد که بتوان یک بستر مناسب با توجه به نوع و قطر لوله بایدحفاری در زمینهای سنگی  
جزییات تعریف شده در این شکل در مورد انواع لوله . ارائه شده است) 1-2-1(گذاری در شکل شماره  حفاری تیپ ترانشه لوله

به  بایدشود جدار ترانشه همواره   میتأکید . مشخصات فنی و مشخصات طرح داده شده استاین فصل و سایر فصول این در
 عملیات حفاری و بایدپیمانکار .  قائم حفر شود مگر در مواردی که در مشخصات طرح ترتیبات دیگری خواسته شده باشدصورت

مراحل  عملیات نصب و سپس ، حفاری ترانشهی انجام دهد که در روزهای کاری،به نحوریزی صحیح  نصب لوله را با برنامه
پیمانکار مجاز به کندن ترانشه در .  پیوسته با پیشرفت عملیات حفاری ترانشه صورت گیردبه طورخاکریزی ، گذاری لولهمختلف 

ی باال پیمانکار موظف است در مناطقی که سطح آب زیرزمین. طولهای زیاد قبل از نصب لوله در دوره کاری روزانه نخواهد بود
 .عمل آورده  بمشخصات طرح بر اساس تمهیدات الزم را ، وجود دارد1 لوله)یا شناور شدنغرقاب شدن (بوده و امکان باالزدن 

حداقل خاکریزی  انجام فوری ،گذاری لولهبا عملیات یین انداختن آبهای زیرزمینی همزمان ا لوله، پباال زدنبرای جلوگیری از  
چنانچه پیمانکار .  استطرح ضروری مشخصات بر اساسهای بتنی  مورد قراردادن وزنهسته به  یا ب هلولنصب مرحله اول پس از 

صادر کار  نیازهای فنی و اجرایی تأمینتواند دستور توقف کار را تا   مهندس مشاور می،الذکر توجه نکند های فوق به دستورالعمل
 عهدهبه و لیت ئو با مسالذکر ایمنی فوق ا عدم رعایت نکات فنی و جایگزینی و ترمیم مسیرهای صدمه دیده در ارتباط ب.کند

 ی اقدام کند که خللی در برنامهبه نحو به هزینه خود نسبت به رفع این موانع در اسرع وقت بایدپیمانکار خواهد بود و پیمانکار 
 .بندی مصوب اجرای کار بوجود نیاید زمان 

 حفاری ترانشه در خارج شهر :ب
 احداث خطوط انتقال آب به مخازن سرویس شهرها و یا خارج از به منظوراری ترانشه درخارج از شهر اجرای عملیات مراد از حف 

خسارات به افراد غیر، پیمانکار موظف است   جلوگیری از وارد آوردن صدمات وبه منظور. محدوده قانونی شهرها است
نمودن نهایی ترانشه و جلوگیری از سقوط   کامل عملیات و پرپایانتا گذاری  منظور نگهداری ترانشه لولهه های الزم ب مراقبت

گذاری که از حوالی  هنگام روز یا شب در مسیرهای حفاری شده خصوصاً در نقاطی از مسیر لولهه افراد، وسایل نقلیه و احشام ب
 حسب مورد و در صورت بایدیمانکار پ. عمل آورده کند ب یا از نقاط مسکونی شهری یا دهات موجود در منطقه عملیات عبور می
. های الزم را بکند  ایجاد حفاظ برای مراقبتبه منظورلزوم پس از دریافت دستورهای مهندس مشاور اقدام به حصارکشی 

 شهری مانند خطوط انتقال نیرو، گاز و نظایر آن تأسیساتیا سایر آهن  گذاری در حریم راه یا راه چنانچه قسمتهایی از مسیر لوله
 .  اجرای کار و شرایط ایمنی توسط پیمانکار الزامی استبه منظور مربوط،های  قرار گیرد رعایت ضوابط، اصول و دستورالعمل

                                                           
1 Floating or Submerging 
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 حفاری ترانشه در مناطق شهری :پ
آوری فاضالب و آبهای سطحی  مناطق شهری اجرای عملیات خطوط شبکه توزیع آب و یا شبکه جمع مراد از حفاری ترانشه در 

پیمانکار موظف است تمهیدات . درمناطق مسکونی شهری استیز خط انتقال آب از مخازن سرویس به ابتدای شبکه توزیع و ن
 تجهیزات الزم به بایدلذا پیمانکار . عمل آورده  عبور و مرور آسان و بدون خطر در مناطق مسکونی بتأمینالزم را به منظور 

ابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی کانالها یا گودها و همچنین محلهایی که به علت  عبور و مرور دائمی و مطمئن عتأمینمنظور 
همچنین پیمانکار موظف است نسبت به نصب عالئم . شود را بعمل آورد اجرای کار عبور سواره رو یا پیاده رو موجود قطع می

 ایمنی تأمین به منظورکلی تجهیزات الزم  به طورهشدار دهنده، حصارکشی درمحلهای مورد نظر، نصب چراغهای راهنمایی و 
 .کلیه لطمات و صدمات احتمالی و وارده به غیر خواهد بودول ؤمسپیمانکار . اقدام کندطبق مشخصات طرح و حفاظت کامل 

 توجه به ضرورت اجرای کار و پس از اجرای کار در شب در مناطق شهری مجاز نیست و امکان کار تنها در موارد استثنایی با 
ریزی کند که  ی برنامهبه نحوکسب مجوزهای الزم از مقامات مربوط مجاز است، پیمانکار موظف است اجرای عملیات روزانه را 

اً پاسخگوی ادعای افراد غیر در رأسمناطق مسکونی نشود، پیمانکار  در محدوده کارگاه باعث ایجاد مزاحمت برای ساکنین در
 .این موارد است

کالت اجرای کار در مناطق شهری پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات در هر قسمت برنامه اجرای  تقلیل مشبه منظور 
 مهندس تأیید تهیه و به ، این مشخصات فنی و مشخصات طرحبر اساسو روش اجرای کار را  آالت کار، شامل استقرار ماشین

 گذاریجزئیات ترانشه لوله : 1-2-1 شکل
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 اجتناب از اخالل در ترافیک شهری و ایجاد مشکالت برای در مناطق شهری گذاری لوله در صورتیکه برای .مشاور برساند
ی اجرای کار ها روش با استفاده از ترانشه باز استفاده نمود، سایر گذاری لولهاجرایی ناشی از محدودیت فضای کار نتوان از روش 

 .شود  و نظایر آن در مشخصات طرح داده می2)رانی لوله(، راندن لوله 1زنی مانند تونل
 مطالعات مکانیک خاک انجام شده قبلی در مراحل بر اساسها در مناطق شهری  فاظتی کنترل و نگهداری ترانشههای ح سیستم 

 .ارائه خواهد شددر مشخصات طرح مشخص و مطالعاتی طرح 
نسبت به حفر ترانشه و همچنین شرایط محل اجرای کار  پیمان  و مدارکهای اسناد  کلیه دادهبر اساسپیمانکار موظف است  

چنانچه در مواردی حفر ترانشه . وارد نکند  و ساختمانهای مجاورتأسیساتی اقدام کند که هیچگونه صدمه به به نحوگذاری  لوله
مجاورت  های زیاد در مناطق شهری و در مجاورت ساختمانها و اماکن مسکونی و در های فاضالب و در عمق خصوصاً در شبکه

تواند تمهیدات الزم   پیمانکار می،بینی نشده باشد های اجرایی تمهیدات خاص پیش شهآبهای زیرزمینی ضروری باشد ولی در نق
ی که در به نحوترین زمان  مهندس مشاور موظف است دستورهای الزم را در کوتاه. را کتباً از مهندس مشاور درخواست کند

 .ندای وارد نشود به پیمانکار ابالغ ک  مصوب خدشهبندی زماناجرای کار و برنامه 
های شهرداریها، راهنمایی و رانندگی و سایر ارگانهای ذیربط توسط پیمانکار  در مناطق شهری رعایت ضوابط و دستورالعمل 

عمل خواهد آورد ه ی ببه نحو دریافت مجوزهای الزم از ارگانهای ذیربط را به منظورهای الزم   کارفرما هماهنگی.الزامی است
 .ود نیایدوجه که وقفه در اجرای عملیات ب

 )دپوی مصالح زائد(حمل خاک اضافی  :ت
گذاری که طبق نظر مهندس  رسد یا خاکهای نامناسب مسیر لوله مصالح حفاری شده اضافی که به مصرف خاکریزی مجدد نمی 

 با نظر مهندس مشاور به محلهای بایدخاک اضافی . شود مشاور قابل مصرف مجدد درخاکریزیها نیست خاک اضافی تلقی می
کارگاه خصوصاً در  ازحمل خاکهای زائد خارج شده . حمل، تخلیه و شکل داده شود) دپوی مصالح زائد(نظر خارج کارگاه  مورد

رعایت مقررات .  داخل شهری وارد نشودتأسیساتای به راه و  ی صورت گیرد که هیچگونه صدمهبه نحو بایدمناطق شهری 
پیمانکار . فی در مناطق شهری و رعایت ساعات تردد توسط پیمانکار الزامی است حمل مصالح اضابه منظورراهنمایی و رانندگی 

 .اً جوابگوی ادعاهای احتمالی افراد و ارگانهای ذیربط خواهد بودسأر

 سازی و بسترسازی کف ترانشه پی 1-2-6-3

مشخصات  دروم و ابعاد خواسته شده  رقبر اساسها و شیرها  گذاری یا درمحل اتصالی گذاری در مسیر لوله خاکبرداری ترانشه لوله
به گذاری   اصالح بستر لولهمناسب مربوط از زمینهای با کیفیت خاک ناتأسیسات عبور خط لوله و به هنگام. طرح انجام خواهد شد

 بسترسازیپیمانکار موظف است قبل از .  جزییات خواسته شده درمندرجات این مشخصات فنی و مشخصات طرح ضروری استشرح
 : زیر استبه شرحهای الزم در این مورد  توصیه. گذاری اقدام کند ب لوله و برحسب مورد نسبت به اصالح ترانشه لولهو نص

                                                           
1 Tunneling – Micro Tunneling 
2 Pipe Jacking 
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 سازی پی 1-2-6-3-1

به  نتخبگذاری تا رقوم زیر بسترسازی و پرکردن آن با مصالح م منظور از پی سازی زیر لوله برداشت خاک نامناسب مسیر لوله
 جزییات اشاره شده در مشخصات طرح  نسبت به برداشت بر اساسپیمانکار موظف است . است) 1-2-1(ه  مندرجات شکل شمارشرح

دپوی مواد ( خاکهای را به محلهای تعیین شده خارج کارگاه  این ابعاد و عمق خواسته شده اقدام کند و سپسبر اساسب ناسخاک نام
 مانند خاک انتخابی، مصالح سنگی یترتیب با مصالحه گذاری ب سیر لولهسازی م ترتیبات و نحوه پی. حمل تخلیه و ریسه کند) زائد
در درصورتی که .  مشخص گردیده استدر مشخصات طرح ای، مصالح بنایی و بتن یا ترتیبات دیگر بندی شده مخلوط رودخانه دانه

سازی و اصالح بستر را از مهندس  نحوه پیزوم حسب مورد و ل باید پیمانکار ،ای به این مواد نگردیده باشد  اشارهاسناد و مدارک پیمان
 .مشاور کتباً درخواست کند

 1سازی کف ترانشه آماده 1-2-6-3-2

لوله . شرایط خشک باشد مناسب آماده و در کامالً یکنواخت و  با شیببایدقبل از نصب و خواباندن لوله در ترانشه، کف ترانشه 
ی انجام شود که از قرار به نحو خاکبرداری اضافی بایدها  برای محل اتصالی. ار گیرد یکنواخت بر روی بستر قربه صورت کامالً باید

 به نوع و قطر لوله خواهد با توجهها  ابعاد خاکبرداری اضافی در محل اتصالی. گرفتن لوله بر روی دو انتهای آن جداً خودداری شود
 .داده شده است) 2-2-1(نحوه قرار گرفتن صحیح لوله درکف ترانشه در شکل شماره . بود
 

 
 نحوه خواباندن صحیح لوله در ترانشه : 2-2-1 شکل

 
چنانچه در . های خواسته شده در مشخصات طرح و دستورهای مهندس مشاور آماده شود  رقوم بر اساس بایدکف ترانشه 

بی حاصل ازخاکبرداری یا  با خاک انتخابسترسازی ،بینی نشده باشد  پیشبسترسازیرای ــات خاصی بــمشخصات طرح  ترتیب
 10 و حداقل ) سانتیمترOD10+ ( معادلبسترسازی به منظورکلی ضخامت خاک  به طور.  از قرضه خواهد بودانتخابیمصالح 

 به منظورکف ترانشه . شود  پیشنهاد می) سانتیمترOD+20/10 ( بسترسازی برابربه منظورسانتیمتر و در مناطق سنگی ضخامت خاک 
ترتیب ه  پیوسته و در تمام طول بر روی بستر ترانشه ببه صورتی بسترسازی و کوبیده شود که جسم لوله به نحو بایدنصب لوله 

 برد به کار اطمینان از موارد فوق را برای تمهیدات الزم بایدبرای این منظور پیمانکار . خوابیده شود) 2-2-1(نشان داده شده در شکل 
 . صورت گیردباید ابعاد خواسته شده بر اساسها  فی در محل اتصالیو لذا به این منظور خاکبرداری اضا

                                                           
1 Trench Bed Trimming 
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 به انواع لوله و شرایط زمین و بارهای وارده به آن در بخشهای مختلف این با توجه کف ترانشه بسترسازینحوه و ترتیبات 
 .مشخصات فنی و مشخصات طرح داده شده است

 زهکشی کف ترانشه 1-2-6-4

 طول عملیات اجرایی  تمامه سطح آب زیرزمینی از رقوم نصب لوله باالتر باشد نیاز به زهکشی درگذاری ک در مسیرهای لوله
 و مطابق مندرجات منعکس شده در مشخصات تأییدسازی نصب لوله زهکشی از مصالح مورد  به هنگام بسترسازی و پی. خواهد بود

 .طرح صورت خواهد گرفت

 خاکریزی و کوبیدن خاک 1-2-6-5

 مقدمه 1-2-6-5-1

سازی، بسترسازی و نصب لوله و متعلقات به شرح مندرجات این بخش و همچنین قسمتهای دیگر  مراحل حفر ترانشه، پی
 سه شرط تأمینخاکریزی اطراف و روی لوله به منظور . مشخصات فنی بر حسب نوع لوله و مشخصات طرح صورت خواهد گرفت

 : گیردب صورت  بایداساسی زیر 
  بستر مناسب برای لوله جایگاه وتأمین -
  بین لوله و دیوار ترانشه1 ایستایی ثانویه الزمتأمین -
  و پیروی لوله به دیوار ترانشههای انتقال بار -
 .شود به دو ناحیه مجزا تقسیم می) 1-2-1( کلی خاکریزی روی لوله از نقطه نظر نوع مصالح مصرفی به شرح شکل به طور

 این مرحله شامل خاکریزی اطراف و روی تاج لوله تا ارتفاع مشخص قبل از ی خاکریز-2)مقدماتی (مرحله اولناحیه خاکریزی 
 .ش هیدرولیکی خط لوله استــآزمای

خاکریزی این مرحله شامل خاکریزی تکمیلی بعد از خاکریزی انتخابی روی لوله و پس از انجام آزمایشهای  -3ناحیه خاکریزی نهایی
 .هیدرولیکی است

 )مقدماتی (مرحله اولخاکریزی ناحیه  1-2-6-5-2

 : شود به بخشهای زیر تقسیم می) 1-2-1(این ناحیه به شرح مندرجات شکل شماره 
  )قسمت اول (مرحله اولخاکریزی  -الف
 به شرح انتخابیای یا خاک  استفاده از مصالح دانه خاکریز در این بخش با توجه به اینکه نوع لوله صلب یا قابل انعطاف باشد با

های قابل انعطاف  برای لوله. های دیگر این مشخصات فنی و مشخصات طرح صورت خواهد گرفت یحات مندرج در فصلتوض
 .شود  قطر لوله توصیه می% 70الی % 50ای تا ارتفاع  استفاده از مواد دانه) های پالستیک خصوصاً انواع لوله(

 
                                                           

1 Lateral Stability 
2 Zone Backfilling (Selected Material) 
3 Final Zone Backfilling 
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  )قسمت دوم (مرحله اولخاکریزی  -ب
 حداقل خاکریزی روی تأمین و به منظور تأییدخاک انتخابی یا مصالح مناسب دیگر مورد  وماً با استفاده ازخاکریزی عم این قسمت از

. استلوله  سانتیمتر از روی تاج 30معموالً ارتفاع خاکریزی این مرحله . لوله قبل ازانجام عملیات آزمایش هیدرولیکی خط لوله است
العملهای   دستوربر اساس سانتیمتر 30تواند بیش از   میلیمتر می600های با قطر باالتر از  مقدار خاکریزی روی تاج لوله بر روی لوله

بسته به . شود به مراحل دوگانه بندهای فوق خاکریزی با خاک و مصالح انتخابی اطالق می. مندرج در مشخصات طرح صورت گیرد
گذاری جزییات اجرایی هر  و همچنین نوع مصالح بستر لوله) میکیبارهای استاتیکی ودینا(ها  نوع لوله مقدار بارهای وارده به لوله

 .های این مشخصات فنی و مشخصات طرح ارائه شده است  سایر فصلدر الذکر قسمت از مراحل فوق

 ناحیه خاکریزی نهایی 1-2-6-5-3

. شود مناطق شهری انجام می این بخش از خاکریزی پس از خاکریزی ناحیه اول تا تراز زمین طبیعی در مناطق خارج شهر و در
 .تواند با خاک حاصل از خاکبرداری یا خاک انتخابی از منابع قرضه صورت گیرد خاکریزی این بخش می

 مقدار و روش کوبش 1-2-6-5-4

بندی خاک محل با کوبش دستی، کوبش ماشینی و  خاکریزی اطراف و روی لوله بسته به قطر، ابعاد و محل اجرای کار، نوع و دانه
 به شرح 3-5-6-2-1 و 2-5-6-2-1ناحیه مندرج در بند  روش کوبش در دو. ا تحکیم خاک به روش غرقابی صورت خواهد گرفتی

 : زیر است
 مرحله اولخاکریزی  -الف

پس از پخش خاک . طرف لوله انجام گیرد خاکریزی اولین الیه خاک کف ترانشه باید به صورت آرام و یکنواخت و همزمان در دو
ی باید انجام شود که از صدمه زدن به لوله و اتصال خودداری شده و یا به نحواک با روشهای دستی و با احتیاط کامل کوبش خ

 صورت د از کوبشعی ب سانتیمتر10های  کوبش این قسمت ازخاک که در الیه. لوله نشودو اتصالی ها موجب حرکت و جابجایی 
 . صورت خواهد گرفتماشینی سبک وسایل یا )3-2-1رهشکل شما(گیرد با وسایل دستی مانند تخماق  می

 10های  قطر لوله با الیه%) 70 -% 50( همزمان و تا ارتفاع ی پالستیکیها لولهای در اطراف  خاکریزی و کوبش خاک یا مصالح دانه
 15های  گفته و با الیه روش پیش به شرحقطر لوله % 70 -% 50خاکریزی باالی ناحیه . سانتیمتری بعد از کوبش انجام خواهد شد

 با نهایت دقت بایددر کلیه مراحل خاکریزی و کوبش پیمانکار .  بعد از کوبش تا اتمام خاکریزی انتخابی ادامه خواهد یافتمتریسانتی
 عدم دقت پیمانکار در اجرای این بخش از کار باعث صدمه زدن به لوله، خارج شدن لوله از محل. نسبت به اجرای کار اقدام کند

اندازی خواهد گردید و در صورت عدم  های هیدرولیکی و راه هنگام انجام آزمایشه بندی افتادن لوله ب نهایت از آب ها و در اتصالی
 .رعایت و دقت در مشخصات مهندس مشاور دستور توقف فوری کار را صادر خواهد نمود
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 ابعاد تخماق دستی : 3-2-1 شکل

  نهاییخاکریزی  -ب
 به شرحمراحل این بخش از کار . کارهای مربوط به آزمایش هیدرولیکی خط لوله خاکریزی نهایی صورت خواهد گرفتپس از انجام 

 : زیر است
فوق در اطراف بدنه لوله ) 2-5-6-2-1( جزییات بند به شرحناحیه خاک انتخابی  مانده از  محل اتصال لوله باقیبایدابتدا  -1-ب

انجام شود به علت عدم دقت در اجرای کار ممکن است در این و از دو طرف لوله  دقت کامل  بابایدصورت گیرد، این خاکریزی 
ی خط سراسراندازی  راههای هیدرولیکی و  انجام آزمایشها لوله وارد شده و باعث مشکالت بعدی به هنگام  مرحله صدماتی به اتصالی

در صورت عدم رعایت نکات فنی مهندس مشاور . کند حله جلب می لذا توجه پیمانکار را به دقت عمل کامل در این مر.شود  لوله
خیرات مربوط أول عواقب بعدی و تؤدر هرصورت پیمانکار مس.  نیازهای فنی و الزم را بدهدتأمینتواند دستور فوری توقف کار تا  می

 . خط لوله خواهد بودبندی آبها و عدم  بعلت جابجایی اتصالی
حذف سنگهای درشت، مواد  اـب( از خاک حاصل از خاکبرداری بایدله ناحیه خاک انتخابی پیمانکار پس از خاکریزی کامل مرح -2-ب

بسته .  نسبت به خاکریزی کامل لوله تا تراز زمین طبیعی اقدام کند،یا خاک انتخابی از منابع قرضهو ) آنزائد و ریشه درختان و نظایر 
 زیر اجرای خاکریزی نهایی در مناطق شهری و خارج شهری به دو صورت به مشخصات و دستورالعملهای مندرج در مشخصات طرح

 : خواهد بود
 .دسانتیمتری تا تراز موردنظر ریختـه و پخـش خواهـد شـ      40تا   30های    خاکریزی این مرحله بدون عمل کوبش و در الیه         یا -

 .موارد مشابه به داخل کانال مجاز نیست ریختن یکباره خاک با لودر یا
 مهندس مشاور بسته    تأییدآالت مورد      و با کوبش به وسیله دست یا ماشین        متری سانتی 15های    این مرحله در الیه   یا خاکریزی    -

 .به محل و نوع لوله انجام خواهد شد
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. گذاری در مشخصات طرح داده شده است روش و مقدار کوبش خاک و مصالح خاکریزی ترانشه لوله - استاندارد کوبش خاک-3-ب
دارد ـــــــروکتور استانــ پ85%ناحیه خاک انتخابی با تراکم   مقدار کوبش خاک در،ن موارد اشاره نشده باشدــ ایدر صورتی که به

)T-99استاندارد فوق بر اساسمقدار کوبش . بود  استاندارد فوق خواهدبر اساس 95% و 90%و برای ناحیه خاکریزی نهایی )  آشتو 
 . روش فوق خواهد بود95%ها با حداقل  ها و حوضچه ه برای خاکریز اطراف ساز

در نقاطی که آب به مقدار کافی دردسترس باشد و تخلیه آب در کانال به راحتی صورت  - تحکیم خاکریزی به روش غرقابی-4-ب
کارایی این روش در نقاطی است که عمدتاً خاک محل برای . توان از روش غرقابی برای تحکیم خاک استفاده نمود گیرد می

ی نباشد که به صورتای با درصد بسیار کمی از خاک ریز دانه بوده و عالوه بر آن شیب کانال  یزی روی لوله از خاکهای دانهخاکر
 بر اساس با نظر و دستور مهندس مشاور و بایدلذا استفاده از روش غرقابی . باعث شسته شدن کانال و صدمه زدن به لوله شود

 . قبلی مهندس مشاور نخواهد بودتأییدمجاز به استفاده از این روش بدون دریافت مشخصات طرح صورت گیرد و پیمانکار 

 گذاری اتمام عملیات خاکی و تمیز کردن مسیر لوله 1-2-6-6

در مناطق خارج شهری مسیر .  به حالت اولیه برگردانده شودبایدگذاری  ، مسیر لولهکارپس از اتمام خاکریزی نهایی و اتمام 
 50ارتفاع این گرده در محور ترانشه حداقل .  گرده ماهی ساخته خواهد شدبه صورتاالی ترانشه با خاکهای اضافی گذاری در ب لوله

اجرای .  این مشخصات فنی ریخته و کوبیده شودبر اساس تا زمین طبیعی بایددر مناطق شهری خاکریزی نهایی . سانتیمتر خواهد بود
ریزی کشور و مشخصات طرح  سازمان مدیریت و برنامه) 101نشریه (نی عمومی راه اساس مشخصات ف زیرسازی و آسفالت مسیر بر

 .خواهد بود

 حمل مصالح اضافی به خارج کارگاه 1-2-6-7

به  زیر نظر مهندس مشاور به خارج کارگاه و بایدکار نباشد   استفاده مجدد دربرایمصالح خاکی حاصل از خاکبرداری که مناسب 
 مصالح زائد تلقی و دستور خارج نمودن از به عنوانمصالحی که توسط مهندس مشاور پیمانکار باید . ل شوددپوی مواد زائد حممحل 

های شهری نهایت دقت را  پیمانکار موظف است در محدوده. را به نقطه مورد نظر حمل و تخلیه کنده است صادر شدبرای آنها کارگاه 
ه رعایت مقررات ترافیک شهری در مورد حمل مصالح کالً ب. اهالی ایجاد نکندبعمل آورد تا حمل و تخلیه مصالح مزاحمتی برای 

 .عهده پیمانکار خواهد بود

 حمل مصالح لوله و متعلقات 1-2-7 

 مقدمه 1-2-7-1

ی مشخص شده این مصالح از محلها. می شودمحل دپوی لوله ومتعلقات تهیه شده توسط کارفرما در مشخصات طرح ذکر 
طول (گذاری  پیمانکار موظف به بارگیری و حمل و تخلیه مصالح در دپوهای فرعی یا مسیرهای لوله. اهد گردیدخو تحویل پیمانکار

ممکن است حمل لوله و متعلقات . به شرح مشخصات ارائه شده در این بخش و یا سایر بخشهای این مشخصات فنی است) خط
 نسبت به حمل و تخلیه نمودن آنها از کارخانه باید در این حالت پیمانکار .دتحویلی کارفرما مستقیماً از محل تولید آن از کارخانه باش

تعیین . گیرد حمل لوله از محل کارخانه به پای کار با روشهای مختلف صورت می. گذاری اقدام کند به انبارهای فرعی یا مسیر لوله
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ولیت ؤبندی به اختیار و مس  و نهایتاً برنامه زمانروش اقتصادی حمل بسته به عوامل مختلف مانند فاصله حمل، طول و قطر لوله
 . قبل از حمل لوله کسب شود الزماتتأیید به اطالع مهندس مشاور رسیده و باید روشهای حمل .پیمانکار خواهد بود

مراحل . آهن و یا حمل دریایی بسته به مورد خواهد بود  حمل لوله روش حمل با تریلی، حمل با راهبرایروشهای مورد استفاده 
 :  زیر استبه شرحمختلف تحویل و حمل مصالح 

 بازرسی قبل از حمل 1-2-7-2

 بایدپیمانکار . شود  درحین ساخت درکارخانه، قبل از حمل، مراحل بازرسی را طی کرده و اجازه خروج توسط کارخانه صادر میلوله
عیب بودن شکل ظاهری، قطر،  حمل آنها را از نظر اندازه، بی اسناد به با توجهبه هنگام تحویل لوله و متعلقات مورد تعهد کارفرما 

 قبل از تحویل به اطالع باید ،یت استؤکلیه کمبودها و یا صدماتی که با چشم قابل ر. فشار کار، تعداد، کنترل و بازبینی الزم را کند
 نهایت دقت بایدپیمانکار . گیرد ا صورت میتحویل و تحول این اجناس در محل کارخانه زیر نظر نماینده کارفرم. مهندس مشاور برسد

چنانچه پس از . عمل آورده را به هنگام تحویل مصالح چه در محل تحویل در کارخانه یا تحویل از محل انبارهای اصلی کارفرما ب
تعهد در عهده و  رای در ارتباط با حمل و کارگذاری به این مصالح و لوازم وارد آید کالً ب تحویل و امضای صورتجلسه مربوط صدمه

 به استانداردها و دستورهای با توجه بایدهای با اندود سیمانی یا با پوشش خارجی  لوله. پیمانکار خواهد بود و باید پاسخگوی آنها باشد
 ایدبپوشش خارجی لوله . پیمانکار موظف است نسبت به بازرسی و کنترل آنها قبل از حمل اقدام کند. سازنده بادقت کامل حمل شوند

 کتباً به اطالع مهندس مشاور برسد و بایدموارد صدمه دیده .  و پارگی و صدمه در آنها دیده نشودههم افتادگی کامل بود دارای روی
 .پس از اطالع مهندس مشاور صورتجلسه و بعداً حمل شود

 بارگیری و حمل 1-2-7-3

ها به علت عدم  لولهاغلب انواع . ای برخوردار است همیت ویژهها و متعلقات از ا  توجه کند که حمل لوله، اتصالیبایدپیمانکار 
این صدمات ممکن است به صورتی باشد که نتوان آنها را با توجه به . رعایت استاندارد در بارگیری و حمل صدمه خواهد دید

آالت  گیری ماشینبه کار پیمانکار باید با  از کارگاه خارج شود، لذا در این صورتبایداستانداردهای الزم ترمیم نمود و اجباراً این مصالح 
روش بارگیری و حمل . ها و متعلقات جلوگیری کند مناسب و دقت در کار برای بارگیری و حمل، از وارد آمدن صدمه به لوله و اتصالی

ز بارگیری و حمل ات الزم قبل اتأیید حسب مورد به اطالع مهندس مشاور رسیده و بایدقطر، طول و وزن لوله   توجه به نوع، با
های با اندود   مشخص لولهبه طور دیگری با ضربه برخورد کند و لوله از ارتفاع سقوط کند یا به بایدها بهیچوجه ن لوله. دریافت شود

  خارجی یا پوشش داخلیای به اندود ی که صدمهبه نحو با دقت بیشتری بارگیری و حمل شود بایدداخلی سیمانی و یا پوشش خارجی 
یین هدایت نمود و از کامیون یا کفی ا سطح شیبدار بسمت پبه صورتتوان با تعبیه دو الوار  قطر کوچک را می های با لوله. نشودوارد 

قالبهای برزنت یا استفاده از . آالت مناسب مانند جرثقیل یا سایدبوم تخلیه نمود  با ماشینبایدلوله با اقطار بزرگ را . تخلیه نمود
از انداختن مستقیم کابل به دور . لوله الزامی استبه ها به منظور جلوگیری از صدمه زدن  یک برای بلندکردن لولهپوشش شده با پالست

 .  جداً اجتناب شودبایدلوله خصوصاً لوله با پوشش خارجی 
 طرح و های این مشخصات فنی، مشخصات ها با توجه به مندرجات فصل هــنحوه و روشهای مطمئن و باراندازی و دپوی لول

 .دستورالعملهای سازندگان خواهد بود
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 انبار کردن مصالح 1-2-7-4

ی انتخاب و ساخته و آماده شود که از وارد شدن آبهای سطحی محل، گل و الی و سایر به نحو بایدمحل دپوهای اصلی و فرعی 
انتخاب شود تا از تخلیه آبهای سطحی به  دتر از زمین طبیعی بلنبایدبدین منظور محل دپو . ها جلوگیری شود مواد زائد به داخل لوله

ی که امکان به نحو بر روی الوارهای مناسب چوبی و یا در روی بستر محکم قرارداده شود بایدردیف اول . داخل لوله جلوگیری شود
در . داری و حفاظت شود با ایجاد زائده برای جلوگیری از غلطیدن نگهبایدهای کناری محل دپو  لوله. یدن آنها وجود نداشته باشدطغل

های رویی معموالً یک   مثلثی بوده بدین معنا که تعداد ردیفهای لولهبه صورت به قطر آنها با توجهها چیدن آنها  بعضی از انواع لوله
ات های بعدی این مشخص ها نباید از ارتفاع مجازی که در فصل معموالً ارتفاع کل لوله. عدد کمتر نسبت به ردیفهای تحتانی است

 به رعایت نکات عمومی موظفآن پیمانکار  عالوه بر. ها داده شد یا مشخصات طرح اعالم شده تجاوز کند  به نوع لولهبا توجهفنی 
 .استها در محل دپوها   چیدن و قراردادن لولهبرایزیر 

ا مواد زائد به محل دپـو یـا بـه     سانتیمتر باالتر اختیار شود تا از ورود آبهای سطحی ی30 از زمین طبیعی حداقل     بایدمحل دپو    -
 .ها جلوگیری شود داخل لوله

ارتفاع این ردیفها حـداقل     .  یکنواخت توسط وادارهای مناسب کنترل و ثابت شود        به صورت  بایدها    محل قرارگرفتن ردیف لوله    -
ناسـب بایـد مـانع از    تماس نباشد و بـا تعبیـه وادارهـای م    ها با زمین در     ی باشد که قسمت مادگی لوله     به صورت از سطح زمین    

 .غلطیدن آنها شود
 .های بتنی با اقطار باال در بین هر الیه تخته یا زائده نگهدارنده قرار داده شود های چدن نشکن و لوله لولهبرای  -

ای، انتهای سرکاسه در خالف جهـت و بـین دو انتهـای بـا سرسـاده در ردیـف             ها سرساده و سرکاسه      با اتصالی  یها لولهبرای   -
 .قرار داده شودباالیی 

های کوتاه و مخـصوص و        های با طول    لوله.  در یک محل انبار شوند     باید با قطرهای مساوی و فشار کارهای مساوی         یها لوله -
 . جداگانه انبار شوندبایدهمچنین متعلقات 

 بایـد هـا   رفتن این لولهمحل قرار گ.  فوراً به مصرف برسدبایدها    های پالستیک خودداری شود این لوله       از دپوی دراز مدت لوله     -
محل انبـار ایـن     .  خودداری شود  ها  لولهاز قراردادن پالستیک روی این      . به صورت سربسته و دور از تابش مستقیم آفتاب باشد         

 .ی باشد که امکان حرکت هوا به داخل آنها به راحتی میسر باشدبه نحو بایدها  لوله
های دیگر این مشخصات فنی و  توجه به انواع لوله و متعلقات در فصل متعلقات باها و  دستورالعملهای تکمیلی برای انبارکردن لوله

 . شده استارائهمشخصات طرح 
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 حمل لوله و متعلقات به پای کار و ریسه کردن آن 1-2-7-5

ای فرعی نسبت تحویل لوله و متعلقات از کارفرما از محل تولید در کارخانه به انبار مرکزی و یا دپوه پیمانکار موظف است پس از
ه باید طبق ــها در مسیر خط لول ریسه نمودن لوله و اتصالی. گذاری اقدام کند هـــل و ریسه نمودن آنها در کنار ترانشه لولــبه حم

 : دستورالعملهای سازندگان و دستورالعملهای زیر صورت گیرد
. ن در زمان مناسب قبـل از حفـر کانـال انجـام شـود            االمکا   پس از تسطیح باند عملیات اجرایی و حتی        بایدها    ریسه کردن لوله   -

 .پیمانکار از ریسه کردن طوالنی لوله باید جداً خودداری کند
 .ی ریسه شود که از جابجایی و حرکت آن پیشگیری بعمل آیدبه نحو بایدلوله در کنار ترانشه  -

ریسه شود که از آلوده شدن آن به مواد خاکی،        ی  به نحو  در طرف مقابل     بایدگذاری حفاری شده باشد لوله        چنانچه ترانشه لوله   -
 .توان لوله را برای بلند کردن و جابجایی آماده نمود در این حالت به راحتی می. ها پیشگیری شود والی و سایر آالینده گل

 بـا  نهـا آ  جلوگیری از حرکت آن و ایجاد صدمات ولطمـات بـه           به منظور ها    نگهداری لوله  در مناطق کوهستانی و با شیب زیاد       -
 . استلزامیهای دیگر این مشخصات فنی و مشخصات طرح ا توجه به مندرجات فصل

طرف تخلیه مواد حاصل از خاکبرداری و طرف دپـو          فواصل   باید قبل از حفاری ترانشه صورت گیرد        لولهچنانچه ریسه نمودن     -
ی و رآالت خـاکبردا  بجـایی ماشـین  کـه مـانع از حرکـت و جا    مـشخص شـود  قبالً به نحـوی   توجه به محور مسیر کار       بالوله  
 .دنباشگذاری  لوله

 چنانچـه  .ی باشد که از ورود آبهای سطحی و زائد به داخل آن جلوگیری شـود             به نحو  بایدها     نمودن لوله    و ریسه  ها  لولهدپوی   -
مواد زائد جلوگیری    به شرایط زمین میسر نباشد پیمانکار موظف است با قرار دادن درپوش بر روی آن از ورود                   با توجه این امر   

 .کند
های خاک نـرم یـا الوارهـای چـوبی صـورت گیـرد و از                   بر روی کیسه   بایدهای پوشش شده در کنار ترانشه         ریسه نمودن لوله   -

 .خودداری شودجداً قراردادن مستقیم آنها بر روی زمین 
در اثـر  ی باشـد کـه از صـدمه خـوردن     نحـو بـه   بایـد ها یا مناطق شهری      ها در کنار ترانشه یا در کنار جاده         نحوه استقرار لوله   -

 .آالت جلوگیری شود ماشینجابجایی و تردد 
 .گذاری قرار گیرد مسیر کار طوری ریسه شوند که قسمت سرکاسه لوله در جهت پیشروی لوله  دربایدای  های سرکاسه لوله -
قراردادن زائـده در طـرفین   . عمل آیده ها به نحوی ریسه و نگهداری شوند که از غلطیدن آن در داخل ترانشه جلوگیری ب              لوله -

 .های با قطر باال الزامی است آن خصوصاً برای لولهکامل  نگهداری به منظورلوله یا ریختن خاک در طولی از لوله 
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 دپـوی لولـه   ، ممتد وجود نـدارد به صورتهای عمومی که امکان دپوی لوله        در مناطق شهری و مسکونی یا در مجاورت جاده         -
در این مناطق ریسه کردن لوله نباید مـانع از حرکـت وسـایط نقلیـه                . گذاری صورت گیرد     به سرعت عملیات لوله    توجه  با باید

 .عمومی یا تردد عابرین پیاده شود

  لوله و متعلقاتنصب 1-2-8 

 مقدمه 1-2-8-1

مراحل نصب لوله . است هدر این قسمت رئوس کارهای عمومی مربوط به نصب لوله و متعلقات در طول ترانشه آماده شده ذکر شد
های  بسته به نوع لوله و قطر آن و توصیه.  است2)جا زدن لوله(، بستن لوله 1شامل بازدید قبل از نصب لوله، قراردادن لوله در ترانشه

 .های دیگر این مشخصات فنی و مشخصات طرح ارائه شده است کارخانجات سازنده، دستورالعملهای تکمیلی خاص در فصل
لذا پیمانکار .  است بندی کامل لوله و باالبردن عمر مفید لوله  آبتأمین به منظورگذاری  ترین قسمت لوله از حساسنصب لوله 

 .عمل آورده موظف است نهایت دقت در اجرای این بخش از کار را ب

 بازدید قبل از نصب 1-2-8-2

 مهندس مشاور موظف است پس از. انکار الزامی است به داخل ترانشه رعایت اصول و موارد زیر توسط پیملولهقبل از انتقال 
 .اطمینان از رعایت موارد زیر اجازه نصب لوله را کتباً صادر کند

. رسـی شـود  باز به لحاظ صدمه دیدن احتمالی به هنگام بارگیری تخلیه و ریسه شدن در محل کـار کنتـرل و      باید ها  لولهکلیه   -
 . مورد بازرسی دقیق قرار گیردبایدارجی  و با پوشش خیداخلسیمانی های بااندود  لوله

گونه صدمه و یا دو پهنی باشد تا پس           به نوع اتصال آنها نباید دارای هیچ       با توجه ) انتهای لوله ( به یکدیگر    ها  لولهمحل اتصال    -
 . را دچار مشکل کندبندی آباز اتصال و جا زدن 

 .  غن، گریس و یا حیوانات وجود نداشته باشد به دقت وارسی شود که هیچگونه مواد زائد مانند رولولهداخل  -

  کنتـرل و ،3ا وسایل مناسب مانند ردیابباندود داخلی با دقت کامل به لحاظ سالم بودن آنها و        یا   با پوشش خارجی و      یها لوله -
 محـل    در ،ا اندود داخلی با نظر مهندس مشاور چنانچه قابـل اصـالح باشـد             بنقاط آسیب دیده پوشش خارجی و       .  شود بازرسی

 .صورت مهندس مشاور اجازه کارگذاری و نصب لوله را نخواهد داد این در غیر. اصالح شود

                                                           
1 Pipe Lowering 
2 Pipe Jointing 
3 Holiday Detector 
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 )خواباندن لوله(گذاری  لوله 1-2-8-3

 )روش دفنی(گذاری به صورت پیوسته  لوله 1-2-8-3-1

 گذاری معمولی  شرایط لوله-الف
. شود نال حفر شده در زمین طبیعی و یا در خاکریزی قرار داده می معمولی بر روی بستر آماده شده در کابه صورت لولهدر این شرایط 

 وزن لوله بایدبا کف ترانشه تماس کامل داشته و تحت هیچ شرایطی ن) 2-2-1( شکل شماره به شرح در تمام طول لوله بایدبدنه لوله 
 فضای الزم برای اتصال مسیر تأمین منظوربه  خاکبرداری اضافی بایدها  لذا درمحل اتصالی. ها به بستر منتقل شود توسط اتصالی

های اجرایی نصب   در مسیر نشان داده شده در نقشهبایدلوله .  از پایین دست شروع شودبایدگذاری معموالً  لوله. گذاری فراهم شود لوله
ه باید لوله در قوس مواردی ک  درصد است در2/0حداقل این شیب . می شودهای اجرایی نشان داده  شیب کف ترانشه در نقشه. شود

 بایدانحراف از مسیر .  نوع لوله و توصیه کارخانجات سازنده لوله صورت گیرد، به قطربا توجه بایدنصب شود مقدار انحراف در اتصال 
های کارخانجات سازنده و انواع   به توصیهبا توجهمقدار انحراف مجاز . بعد از جا زدن و نصب لوله در مسیر مستقیم صورت گیرد

 .داده شده است های دیگر در فصلو های مندرج در این مشخصات فنی  ختلف لولهم
 گذاری در شیبهای تند  شرایط لوله-ب

 باید جلوگیری از فرار و حرکت لوله براثر بارهای خارجی، لوله به منظور در کانال با شیب تند صورت گیرد گذاری لولهدر مواردی که 
های اجرایی  و  الذکرطبق نقشه انتخاب محل، نوع و فواصل وادارهای فوق. یر خط لوله ثابت شودتوسط عوامل نگهدارنده عمود بر مس

 در شیبهای تند پیمانکار موظف است که از ورود آبهای سطحی به داخل کانال و گذاری لولهدر شرایط . مشخصات طرح خواهد شد
های اجرایی و   نقشهبر اساسیزی اولیه یا خاکریزی نهایی عالوه بر آن قبل از خاکر. جاری شدن در بستر کانال جلوگیری کند

دیوارهای نگهدارنده عمود بر محور لوله احداث شود تا مانع از فرار لوله یا شستشوی کف بستر، خاکریزی روی ، باید مشخصات طرح
ا شن با ب کل بستر  مهندس مشاور، بایدصورت لزوم با نظر و تائیدبسته به شرایط کار و در . لوله و نهایتاً ایجاد صدمات به لوله شود

 .میلیمتر زهکشی شود 30حداکثر دانه 

 1)روی پایه(گذاری روی بستر ناپیوسته  لوله 1-2-8-3-2

  وها  عبور از زمینهای لجنی و یا زمینهای بسیار خورنده و نامناسب یا عبور لوله از داخل تونلها یا عبور از روی رودخانهبه منظور
 مندرجات مشخصات طرح بر اساسها، فواصل و نحوه استقرار لوله  جزییات پایه. ر روی پایه مناسب نصب خواهد شدلوله ب، نهرها

 .گیرد صورت می

 گذاری با توجه به انواع بسترسازی لوله 1-2-8-4

توجه به  با(ذاری گ لولههای آن برای  ی بار خاک و همچنین نوع لوله و اتصال، مقدار بارهای زنده،از نقطه نظر جنس کف بستر
 .شود  زیر توصیه میبه شرح بسترسازیسه نوع ) 1-2-1شکل 

                                                           
1 Saddle Support – Pipe Support 
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 بسترسازی با خاک حاصل از خاکبرداری 1-2-8-4-1

گذاری باخاک حاصل از خاک حفاری  درصورتی که شرایط و وضعیت کف بستر از نظر باربری اجازه دهد کف سازی ترانشه لوله
ی صورت گیرد که فضای کافی به نحو خاکبرداری اضافی بایدها  در محل اتصالی. د گردیدشده یا قرضه مناسب ساخته و آماده خواه

درصورتی که کف بستر بیش از . بین بستر ساخته شده و محل اتصال فاصله وجود داشته باشد. برای قراردادن اتصال وجود داشته باشد
گذاری نسبت به پرکردن و  لولهمانکار موظف است قبل از ای اجرایی خاکبرداری شده باشد پیــه رقومهای خواسته شده در نقشه

کوبیدن این نقاط با خاک انتخابی تا تراز مورد نظر به منظور ایجاد یک بستر یکنواخت و توزیع صحیح بار لوله و به هزینه خود اقدام 
 .از خوابانده شودــنظر گرفتن رواداری مج در  مسیر و رقومهای خواسته شده و بابر اساس بایدسازی کف بستر، لوله  بعد از آماده. کند

 .برداری پیمانکار انجام شود  برای هر لوله توسط گروه نقشهبایداین کنترل 

 ای بسترسازی با مواد دانه 1-2-8-4-2

 از کف ، نامناسبمواد زائد، گل و الی و خاک. گذاری تا تراز الزم برای بسترسازی اضافه حفاری شود  بستر لولهبایددر این حالت 
 با بایدهای سنگی کف بستر  گذاری با بستر رس نرم، در شرایط زمین آبدار و یا زمین در مسیرهای لوله. بستر خاکبرداری حذف شود

 یکنواخت و در تمام عرض و طول بستر به صورتای باید  بسترسازی با مواد دانه. ای بسترسازی و آماده شود مواد دانهمواد مناسب یا 
ها   و سایر بارها به اتصالیلوله یکنواخت به کف بستر منتقل شود و از وارد آمدن وزن به طوریکه بار لوله به طورنجام شود گذاری ا لوله

 سانتیمتر فضا بین اتصال و 10ی انجام دهد که حداقل به نحو را بسترسازیها   در محل اتصالیبایدلذا پیمانکار . جداً جلوگیری شود
. صورت نیاز با نظر مهندس مشاور کوبیده شود درتوسط وسایل دستی پخش و باید ای  مصالح دانه. باشدبستر آماده وجود داشته 

 . میلیمتر است±20 بسترسازیرواداری مجاز برای نصب لوله در این نوع 

 بسترسازی با بتن 1-2-8-4-3

بر  بایدبسترسازی بتنی .  باربری زیاد باشدیت ظرف بتنی بابسترسازی ممکن است نیاز به آن بارهای وارده به و لولهبسته به نوع 
 1ریزی دور لوله  ساخت بستر بتنی تا ارتفاعی از لوله یا بتنبه صورتتواند  ایجاد بستر بتنی هم می.  انجام شودمشخصات طرح اساس

های  اطالعات توصیه در صورت عدم وجود این شود میمشخصات طرح ارائه  در جزییات بسترسازی با بتن. با بتن درجا صورت گیرد
 .زیر ارائه شده است

به  بایدرقوم کف آماده شده . آماده شود) 2-3-6-2-1( مندرجات بند بر اساس کف ترانشه بایدریزی درجا  قبل از اجرای بتن
بستر عرض . ریخته و اجرا شود) هرکدام که بیشتر باشد( سانتیمتر 10 یا OD25/0ی باشد که بتوان یک بستر بتنی به ضخامت نحو

ریزی و جا انداختن بتن  به هنگام بتن. ه شودنظرگرفت در) هرکدام که بزرگتر باشد( سانتیمتر OD+20 یا OD25/1 معادل بایدبتنی 
 .جداً خودداری شودها  یی لوله و اتصالــ نهایت دقت به عمل آید تا از صدمه زدن به لوله و خصوصاً جابجایباید لولهاطراف 

مناسب در ) ضریب بستر( به نوع لوله، بارهای وارده به آن و با انتخاب ضریب بار با توجهالذکر  زی فوقانتخاب روشهای بسترسا
 .های دیگر این مشخصات فنی، مشخصات طرح منعکس شده است فصل

                                                           
1 Concrete Encasement 
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 )جازدن(لوله بستن  1-2-9 

های این مرحله را با دقت کامل پیمانکار موظف است کار. گذاری است ترین بخش لوله  مهمترین و اساسیلولهبستن یا جا زدن 
ها حاصل گردیده و در نهایت موجب بازدهی بیشتر خط لوله در محدوده عمر طراحی   اتصالیبندی آبانجام دهد تا اطمینان کامل از 

 پیمانکار قبل از جازدن لوله. ، نوع اتصال و وضعیت کانال از نظر شیب و شرایط زمین استلولهنحوه جا زدن لوله بستگی به نوع . شود
 در محل اتصال لوله نسبت به پاک نمودن انتهای بایدپیمانکار . ها اطمینان کامل حاصل کند بودن داخل لوله و اتصالی  از تمیزباید

ها قابل انعطاف و مکانیکی یا محل  اتصالی. اقدام کرده و انتهای لوله را با توجه به مشخصات داده شده آماده برای جفت کردن کند
کلیه .  آماده و پوشش شوندباید پوشش شوند بعد از جا زدن یا اتمام جوشکاری طبق مشخصات داده شده بایدوشی که اتصال ج
های ی که به راحتی بتواند فشاربه نحو شود تصلهای اجرایی و دستورالعملهای سازندگان جفت و م  نقشهبر اساس بایدها  اتصالی
 . کند آزمایش هیدرولیکی خط لوله را تحملناشی از

انحراف % 50 از بایدها قابل انعطاف ذکر نشده باشد مقدار انحراف ن های اجرایی مقدار انحراف در محل اتصالی چنانچه در نقشه
 مندرجات این مشخصات فنی و بر اساسها  نحوه جفت کردن لوله و اتصالی. ها تجاوز کند مجاز اعالم شده توسط سازندگان اتصالی

 . به نوع اتصال ضروری استبا توجهرعایت نکات فنی زیر . زندگان استسایر دستورالعملهای سا

 1اتصال به صورت سرساده و سرکاسه 1-2-9-1

در این . گیری کند را رعایت و پی) 4-2-1( مندرجات شکل شماره به شرحدر این نوع اتصال پیمانکار موظف است چهار مرحله 
از . گاه آن در سمت سرکاسه لوله است  و نشیمنبندی آباد زائد بین الستیک  وجود موبندی آبترین علت عدم  نوع اتصال محتمل

ا زدن کامل لوله سرساده در ــ عدم ج،بندی صدمه وارد کند نکات مهم دیگری که ممکن است به اجرای یک اتصال صحیح و آب
  درگذاری ن عالمتـــچنانچه ای. شود رای جاگذاری صحیح انجام میـگذاری ب معموالً در قسمت سرساده عالمت. قسمت مقابل است

سرساده لوله قبل از . گذاری نمود ها را قبل از جا زدن عالمت توان در کارگاه با یک قطعه گچ سر لوله  می،کارخانه صورت نگرفته باشد
انجام این امر . ی شود خودداربایدی لب تیز به داخل کاسه ها لولهاز جا زدن سر .  و نرم و بدون پلیسه باشد2زنی  پخبایدجاگذاری 

.  و درنتیجه صدمه زدن به اتصال گردیده و ایرادات جدی به هنگام آزمایش هیدرولیکی خواهد نمودبندی آبباعث پارگی الستیک 
 .گیرد  مهندس مشاور انجام میتأییدزنی سرلوله با وسایل دستی یا ماشینی در کارگاه با  پخ.  در کارخانه صورت گیردبایدزنی لوله  پخ

 ابتدا ،ها مکانیکی با انحراف در قوس جاگذاری شود ای یا اتصالی ها سرکاسه  اتصالیبایدهای اجرایی   نقشهبر اساسدر مواردی که 
های اجرایی یا   مستقیم بدون توجه به مقدار انحراف جا زده و سپس با توجه به مقدار انحراف نوشته شده در نقشهبه طور اتصال باید

توان توسط الوار به فرمی که در شکل  کوچک را میاقطارجازدن لوله با . دگان سرساده لوله را در اتصال منحرف نمود سازن دستورالعمل
توان با تیفور بسته به نوع و قطر لوله به فرمی که در شکل  برای لوله با اقطار بزرگتر می. نشان داده شده انجام داد)  الف-1-2-5(
 .لوله را جا زدنشان داده شده است )  ب-1-2-5(

                                                           
1 Bell and Spigot 
2 Beveling 
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 1)اتصال مکانیکی(اتصال قابل انعطاف  1-2-9-2

های چدن نشکن با اتصال  های فوالدی با اتصال مکانیکی یا لوله مراحل مختلف آماده نمودن اتصال مکانیکی برای جا زدن لوله
ت کردن پیچها برای اجرای یک مقدار نیروی الزم برای سف. نشان داده شده است) 6-2-1( در شکل شماره ای گلند و پیچ و مهره

 .ل دیگر این مشخصات داده شده استواتصال کامل و صحیح با توجه به استاندارد سازندگان و برحسب نوع لوله در فص

 نگهداری لوله در شیبهای تند 1-2-9-3

های اجرایی و سایر  در نقشهگذاری به منظور جلوگیری از فرار لوله بسمت جلو  گذاری با شیبهای تند نحوه لوله لولهدر مسیرهای 
 .گردیده است مشخصات طرح ذکر

 .تواند کتباً این اطالعات را از مهندس مشاور بخواهد چنانچه این موارد به صراحت در اسناد پیمان ذکر نگردیده باشد پیمانکار می
 . راهنمای اجرایی در این مشخصات فنی نوشته شده استبه منظورهای زیر  توصیه

 نگهداری لوله به منظور جلوگیری از رانش و فرار لوله ،تندتر باشد)  افقی5یک عمودی،  (1 : 5 از گذاری لولهسیر چنانچه شیب م
 فاصله بلوکهای . یا ترتیبات دیگری صورت گیردگذاری لوله با بلوکهای بتنی نگهدارنده عمود بر مسیر بایدنگهداری لوله . الزامی است

 لزوم اجرای بلوکهای نگهدارنده بستگی 1 : 12 تا 1 : 6برای شیبهای بین . نشان داده شده است) 3-2-1(نگهدارنده درجدول شماره 
 . نیاز به احداث بلوکهای وادار نیست1 : 12به کیفیت زمین دارد و برای شیبهای کمتر از 

کند  ای سطحی یا زیرزمینی عمل می مسیر تخلیه آبهبه صورتترانشه ،  با شیب بسیار تند معموالً بعد از خاکبردارییها در ترانشه
در این . شود و جریان سریع آب باعث شستشوی مواد کف بستر شده و در نهایت باعث تقلیل ضریب اطمینان کارهای نصب لوله می

 .استفاده نمود  مهندس مشاورتأیید مورد انتخابیتوان برای ساخت بستر لوله و خاکریزی روی آن از مصالح  مورد می
 راهنما داده شده به عنوانهای مختلف   متر در شیب5های نگهدارنده برای لوله با طول  فاصله بلوک) 3-2-1(اره در جدول شم

 .است

 گذاری فاصله بلوکهای نگهدارنده در شیبهای مختلف لوله:  3-2-1جدول 

 )متر( متری 5 لوله بر اساسهای نگهدارنده  فاصله بلوک گذاری شیب مسیر لوله
 5 تر و شیب تند1:2
 10 1:4 تا 1:2
 15 1:5 تا 1:4
 20 1:6 تا 1:5
 بستگی به وضعیت زمین دارد 1:12 تا 1:6

 معموالً نیاز نیست 1:12کمتر از 
 

                                                           
1 Flexible Joint (Mechanical Joint) 
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 ای مراحل جازدن لوله با اتصال سرکاسه : 4-2-1 شکل
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 جازدن لولههای  روش : 5-2-1 شکل
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 کیمراحل نصب لوله با یک نوع اتصال مکانی : 6-2-1 شکل

 گیرها ضربه 1-2-9-4

ی در مسیر به نحو و نظایر آن که 1ها بدیلها، ت ها، سه راهی ، شیرها، زانوییها یدر خطوط لوله تحت فشار در محلهایی مانند اتصال
 حرکت  جلوگیری از وبه منظور جذب این نیرو. شود  میها  اتصالینتیجه باعث حرکت لوله و  ایجاد ضربه و در،دایجاد شوجریان تغییر 
 .جرایی الزامی استا انجام تمهیدات خاص ،ها لوله و اتصالی

این نیرو . کند دار عمل می در جهت عمود بر محور مسیر یا تحت اثر برآیند نیروهای وارده بر اتصال زاویه ای معموالً نیروی ضربه
به صورت شماتیک نحوه اثر نیروهای ) 7-2-1(در شکل شمــاره . تمایل دارد که اتصال یا لوله را از محل محور خود خارج کند

 باعث جابجایی و ، کنترل و جذب نشود،چنانچه نیروهای فوق. راهی نشان داده شده است ه س درجه و90 و 45ی ای برای زانو ضربه

                                                           
1 Reducer 
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 تغییر مسیرها ها و ای در محل اتصالی نحوه کنترل و جذب نیروهای ضربه. شود بند خارج شدن خط لوله می ها و از آب در رفتن اتصالی
 . زیر استبه صورت

 1گیر ساخت بلوک ضربه 1-2-9-4-1

 .است) 8-2-1( شـکل به شرح اجرای بتن درجا به صورتگیر  ترین روش کنترل و جذب این نیرو ساخت بلوکهای ضربه معمول

 2میل مهار 1-2-9-4-2

. توجه قرار خواهد گرفت  روشهای دیگر نیز موردگیر میسر نباشد استفاده از در مواردی که امکان و فضای ساخت بلوکهای ضربه
در این روش نیرو . ای با نصب میل مهار نشان داده شده است روش جذب نیروی ضربه) 10-2-1(و ) 9-2-1(در شکلهای شماره 

ها در  ل مهاریا مگیر ی جزییات و موقعیت بلوکهای ضربه. توسط میل مهار جذب و پس از آن به بتن و نهایتاً به زمین منتقل خواهد شد
 . ارائه شده استمشخصات طرحمشخصات فنی و این 

 
 ای نحوه اثر نیروی ضربه : 7-2-1 شکل

                                                           
1 Thrust Block 
2 Anchor Bar 
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 گیر در جا های بتنی ضربه بلوک : 8-2-1 شکل
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 گیر های ضربه بلوکانواع مختلف  : 9-2-1 شکل
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 ای بوسیله میل مهار جذب نیروی ضربه : 10-2-1 شکل

 

  و ضدعفونی کردن خطوط لوله آب تحت فشار1)هیدرواستاتیک(کی آزمایش هیدرولی 1-2-10 

 مقدمه 1-2-10-1

 : پذیرد  اهداف زیر صورت میتأمینآزمایش هیدرواستاتیک و ضدعفونی نمودن خطوط لوله آب برای 
 تحمـل فـشار   نتیجه اطمینان از صحت انجام کار و مناسب بودن لوله، شیرها، متعلقات و سایر لوازم به کار گرفته شده و در                    •

 .الزم توسط تمام قسمتهای خط در مقابل فشار طراحی و عدم نشت آب به مقدار بیش از حد مجاز آن

گونه آلـودگی صـورت      ضدعفونی نمودن کلیه قسمتهای خطوط لوله آب به نحوی که انتقال آب به نقاط مصرف بدون هیچ                 •
 .گیرد

 .ایز زیر ضروری استمراحل متمانجام  اهداف فوق، تأمینبه این ترتیب و برای 
o خط لولهآزمایش فشار هیدرواستاتیک قسمتهای مختلف  
o  خط لوله کردنضدعفونیآزمایش و  
o  خط لولهیسراسرشستشوی  

                                                           
1 Hydrostatic Test (Hydraulic Test) 
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 .شوند ی به صورت همزمان انجام و در یکدیگر ادغام میسراسری و شستشوی نعمدتاً مراحل ضدعفو

 آزمایش فشار هیدرواستاتیک خط لوله 1-2-10-2

جزییات بیشتر آن در سایر فصلهای این . کلی آزمایش هیدرواستاتیک خطوط لوله به شرح مندرجات این فصل استدستورالعمل 
 رعایت اصول .مشخصات فنی و مشخصات طرح منعکس و یا در زمان آزمایش توسط مهندس مشاور به پیمانکار ابالغ خواهد گردید

 .یک توصیه می شود انجام آزمایش هیدرواستاتبه هنگامو ضوابط عمومی زیر 
برای خطـوط لولـه بـا        (2 برابر فشار کار   5/1 برای فشار    باید خطوط لوله با توجه به نکات قبلی و بسته به مورد،             1فشار آزمایش  -

مـورد آزمـایش    )  آتمـسفر  10برای خطوط لوله با فشار کار بیش از         (  آتمسفر 5اضافه  ه  و یا فشار کار ب    )  آتمسفر 10فشار کار تا    
 .قرار گیرند

تقسیم خط لولـه بـه قطعـات        . شود، به نوع و قطر لوله بستگی دارد         ول هر قطعه از خط لوله که مورد آزمایش فشار واقع می           ط -
در   به ضـوابط و مالحظـات فنـی و نـوع لولـه       با توجه طول قطعه مورد آزمایش     . نظر از طریق بستن شیرها مجاز نیست       مورد

 .فصل بعدی این مشخصات داده شده است
بـرداری انجـام      ی لوله بـا فـشار بهـره       سراسریرهای قطع و وصل روی خط لوله در مراحل بعدی و طی شستشوی              آزمایش ش  -

 .شود و نیازی به آزمایش جداگانه نیست می
 بـه   هـا   لولـه اتـصال   .  سانتیمتر روی تاج لوله صورت گرفته باشـد        30 حداقل تا    بایدخاکریزی روی بدنه لوله در موقع آزمایش         -

 . باز و قابل بازدید و رویت باشندبایدعلقات یکدیگر و محل مت
کلیه متعلقــات لوله از قبیل زانو، سه راه، چهار راه، تبدیل و غیره باید طبـــق مشخصات طرح مهار گردند تا در اثـر نیـروی                           -

 .فشار ناشی از آزمایش تغییر مکان ندهند
 . به آهستگی و از نقطه پست شروع شودبایدپرکردن خط لوله  -
 . کنترل و از محکم بودن آنها اطمینان حاصل شود،یچ و مهره فلنجهاکلیه پ -

 مشخـصات   فنـی و    های ایـن مشخـصات        از مقادیر مندرج در سایر بخش      بایدمقدار آب تزریق شده برای پرنمودن خط لوله ن         -
 . تجاوز کندطرح

یـت  ؤ عاری از هرگونه مواد معلق قابـل ر        بو، و    کامالً صاف، بی   بایدنمودن و آزمایش هیدرولیکی لوله       آب تزریق شده برای پر     -
 .با چشم غیرمسلح باشد

                                                           
1 Test Pressure 
2 Working Pressure 
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و تخلیه تمام هوای موجود در خط، افـزایش فـشار     ) بسته به مورد  ( ها  لولهشدن خط لوله و حصول اطمینان از اشباع          پس از پر   -
 .تواند شروع شود توسط تزریق آب می

یـک در    شود که نحـوه و مقـدار فـشار هـر            لیه ونهایی انجام می   معموالً آزمایش فشار هیدرواستاتیکی در دو مرحله آزمایش او         -
توان به شرح زیـر عمـل    در صورت فقدان این دستورالعمل، می  . شود  مشخصات طرح ذکر و یا توسط مهندس مشاور ابالغ می         

ط مورد بازرسی   در مرحله اول، فشار خط را به تدریج تا یک سوم فشار مورد آزمایش باال برده و سپس باید تمام طول خ                      .نمود
در مرحله دوم آزمایش، باید تدریجاً فشار را افزایش و پس از هواگیری به فشار مـورد                  .قرار گرفته و هرگونه نقصی مرتفع شود      

 .نظر رساند

 برای مدت تعیین شده در مشخصات طرح تحت فـشار بـاقی مانـده و سـپس                  بایدنظر، خط لوله     پس از رسیدن به فشار مورد      -
و مشخـصات  فنـی   مشخصات مندرج دیگر این مشخصات بر اساس افت فشار و یا مقدار نشت آب   بر اساس م  گیری الز  اندازه

بنـد تلقـی     که ارقام بدست آمده افت فشار و یا نشت آب کمتر از ارقام مجاز باشـد، خـط لولـه آب                     درصورتی. طرح انجام شود  
 .نظر تکرار شود یکی تا حصول نتیجه مورد پس از رفع معایب، آزمایش هیدرولبایدصورت،  شود و در غیر این می

 پس از پرکردن خط و حفـظ آن بـرای   بایدشود که برای دستیابی به نتیجه مطلوب در آزمایش هیدرولیکی  نخست  متذکر می  -
 و جابجایی واشرها و خروج هوا، اطمینان حاصل نمود که تمام هوای موجود در لوله ها لوله ساعت برای اشباع 24مدت حداقل 

 مرتبـاً بازدیـد شـده و عیـوب          بایـد هـا     ضمناً محل کلیه اتـصالی    . رج گردیده و تمام خط عاری از هوای محبوس شده است          خا
این مشخصات ها   رفته در سایر فصلبه کاری ها لوله به نوع با توجهمقدار نشت آب مجاز حسب مورد و  .احتمالی برطرف شود

 .فنی و مشخصات طرح منعکس است
. شد، تقسیم خط لوله به قطعات مورد آزمایش از طریق بستن شیرهای قطع و وصل روی خط مجـاز نیـست               همانطور که ذکر     -

هـر دو     بلکه در  ، درپوش انتهایی قطعه، مورد استفاده قرار گیرند       به عنوان دیسک شیرهای قطع و وصل      نباید  به عبارت دیگر،    
صب و توسط مهاری های الزم از حرکـت آنهـا و همچنـین     دو درپوش مناسب بر روی لوله ن    بایدانتهای قطعه مورد آزمایش،     

 .خط لوله جلوگیری شود
قطـر  .  یک شیر تخلیه هوا با قطر مناسـب نـصب شـود            بایدبر روی باالترین نقطه درپوش انتهایی قسمت مرتفع تر خط لوله             -

توانند از  شیرهای تخلیه هوا می  .باشند   اینچ می  2 الی   5/0شیرهای تخلیه هوا متناسب با قطر خط اصلی انتخاب و معموالً بین             
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 انتخاب گردند که هوای داخل خط در زمان آزمایش، متوالیـاً بـا بـاز و بـسته نمـودن آنهـا تخلیـه                         1شیرهای معمولی انشعاب  
 .توان به عنوان نمونه برداری و کنترل مقدار هوا به شرح بخشهای بعدی نیز استفاده نمود از این شیر می. شود می

قطـر  .  یک شیر تزریق آب با قطر مناسب نـصب شـود           بایدترین نقطه درپوش انتهایی قسمت پست تر خط لوله           یینابر روی پ   -
این شیرها نیز   . این شیر نیز متناسب با قطر خط اصلی و مقدار آب تزریقی به خط بوده و معموالً بین یک الی چهار اینچ است                      

بـر  . توان به عنوان شیر تخلیه خط نیـز اسـتفاده نمـود             زریق آب می  از شیرهای ت  . توانند از شیرهای معمولی انتخاب گردند       می
تـا حـدود     قادر به نمایش تغییرات فشاربایدفشار سنجها . شود روی هریک از درپوشهای انتهای خط یک فشار سنج نصب می  

 .باشند) یک متر ستون آب( بار 10/0
طول قطعات مـورد آزمـایش   .  قطعه مورد آزمایش قرائت شودترین نقطه یینا از پبایدنتیجه آزمایش فشار هیدرواستاتیکی خط   -

 . برابر فشار نامی خط باشد10/1 به نحوی انتخاب گردند که فشار در باالترین نقطه حداقل معادل باید

در غیـر  . بندها و درپوشها در حین آزمایش فشار هیدرواستاتیکی ضـروری اسـت       ها، متعلقات، پشت   ها، شیرها، اتصالی   مهار لوله  -
صورت و با جابجایی هریک از آنها، نشت آب از همان نقطه شروع و ضمن عدم موفقیت آزمایش، خط لوله نصب شده نیز                        این

در .  منعکس و یا توسط مهندس مشاور به پیمانکار ابـالغ خواهـد شـد              طرحنحوه مهار درپوشها در مشخصات      . بیند  صدمه می 
ه مهار درپوشها و خط لولـه در مـدت آزمـایش را کتبـاً از مهنـدس مـشاور                     روش آزمایشها و نحو    بایدغیر اینصورت، پیمانکار    

 . درخواست کند

 .گونه عملیات اجرایی در ترانشه در طی مدت آزمایش فشار هیدرواستاتیکی مجاز نیست هیچ -
 بایـد ات  هرگاه در حین عملیات آزمایش فشار هیدرواستاتیکی عیوبی در خط و متعلقات و شیرها بروز و مـشاهده شـود، عملیـ                      -

شروع مجدد آزمایش   .  اصالح، تخلیه شود   براینظر   محلهای مورد  متوقف و آب تا حدود فراهم شدن شرایط کار در محل و یا            
 .تنها پس از رفع کلیه عیوب مجاز است

پـس از   تواند بدون تخلیه آب لولـه و          شود، می     های که آب بند نبودن آنها در حین آزمایش مشاهده می            اصالح و تعمیر اتصالی    -
 .کاهش فشار خط تا حد ممکن انجام شود

 . باز و جابجا شوندبایدجک و یا وسایل مشابه درپوشهای موقت مادام که خط لوله دارای فشار است ن -

 متناسب با طول خط مورد آزمـایش و حـداکثر فـشار مـورد نظـر                 بایدظرفیت تانکر و تلمبه آب برای افزایش فشار داخل خط            -
 .انتخاب شود

                                                           
1 Corporation Stop 
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 را بـه یکـدیگر متـصل        لولـه ی که قطعـات آزمـایش شـده خطـوط           ئ و متعلقات و شیرها    ها  لولهشار هیدرواستاتیکی   آزمایش ف  -
 .کند ی خط لوله برای این قطعات کوچک کفایت میسراسرنمایند ضروری نبوده و آزمایش  می

در . جلسه انجام کار تنظیم شود     مهندس مشاور، صورت   تأییدآمیز آزمایش فشار هیدرواستاتیکی هرقطعه و        پس از پایان موفقیت    -
این صورتجلسه اطالعات الزم از قبیل طول خط، فشار آزمایش، مدت آزمایش، عیوب مشاهده و رفع شده، مقدار افت فشار و                     

 .یا کاهش آب و غیره درج شود

 آزمایش و ضدعفونی کردن خط لوله 1-2-10-3

لقات و آزمایش فشار هیدرواستاتیک قسمتهای مختلف، آزمایش و پس از اتمام کلیه عملیات اجرایی و نصب لوله، شیرها و متع
یت با چشم ؤ از آب کامالً صاف، بی بو و عاری از هرگونه مواد معلق قابل ربایدبرای این منظور، . شود ضدعفونی خط لوله انجام می

 جداگانه، مورد آزمایش به صورت و یک قبالً در این آزمایش، قسمتهای رابط بین قطعات خط لوله که هر. غیر مسلح استفاده شود
حقیقت تنها آزمایش فشار این  گیرند و در اند و همچنین شیرها روی خط نیز تحت آزمایش قرار می فشار هیدرواستاتیک قرار گرفته

 .ی استسراسرقسمتها و شیرها، آزمایش 
 : شود برای آزمایش و ضدعفونی خط لوله به ترتیب زیر عمل می

  شـود  مقدار کلر باقیمانده آب متوالیاً کنتـرل مـی  . کلر اضافه شود)  گرم در مترمکعب50( گرم در لیتر    05/0به آب فوق حداقل      -
 گـرم در    25گاه کمتـر از       در لوله باقی باشد، غلظت کلر هیچ       باید ساعت که آب با غلظت زیاد کلر         24به نحوی که طی مدت      

 .مترمکعب نباشد
برای این منظور، اولین شیر قطع و وصل منتهی به نقطه فـوق، بـسته شـده و                  . استترین نقطه خط     ایینشروع ضدعفونی از پ    -

شـدن    پـر    ساعت پس از   24. شود  آبگیری خط از پست ترین نقطه شروع و قطعه منتهی به شیر قطع و وصل فوق پر آب می                  
باقیمانده و سپس افت فـشار       ساعت تحت فشار فوق      2این قطعه، فشار خط تا فشار بهره برداری افزایش داده شده و به مدت               

 ماننـد آزمـایش هیدرواسـتاتیکی    بایدحداکثر افت فشار و یا نشت آب طی این مدت . شود  و یا مقدار نشت آب اندازه گیری می       
در غیر اینصورت، قسمت یا قسمتهایی از خط لولـه آسـیب دیـده و از                . شود  باشد که در این حالت قطعه فوق آب بند تلقی می          

 مرمت و آزمایش فوق تا حصول       بایدده است و یا قسمتهای رابط بین قطعات آزمایش شده آب بند نبوده که                خارج ش  بندی  آب
نظر گرفته و به نـشت        در بایدشود که عالوه بر نشت مجاز خط لوله، نشت مجاز دیسک شیر نیز                متذکر می  .نتیجه تکرار شود  

 .میلیمتر قطر نامی شیر است میلی لیتر در ساعت برای هر 2/1مجاز اضافه شود که معادل 
) ترین نقطه اییندومین شیر قطع و وصل پس از پ      (پس از حصول اطمینان از آب بند بودن قطعه اول، شیر قطع و وصل بعدی                 -

شود و با افزایش آب و فشار، آزمایش برای مجمـوع             بسته شده و شیر بسته شده قطعه قبلی باز و آب به قطعه دوم هدایت می               
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شود و به همین ترتیب برای سایر قطعات ادامه یافته تا تمام خط به صورت قطعات بهم پیوسته و                     م تکرار می  قطعات اول و دو   
 با سرعت پایان پذیرد به نحـوی        بایدآزمایش و ضدعفونی خط لوله       .در نهایت یکپارچه، تحت آزمایش و ضدعفونی قرار گیرد        
ماننـد  (ه به عللی    ــدر صورتیک . مانده و باعث صدمه به واشرها نشود      که آب با غلظت کلر زیاد به مدت طوالنی در لوله باقی ن            

بایـد   و   شـود  مـی باشد، مراحل آزمایش و ضدعفونی لولـه ادغـام ن         نتخلیه سریع آب ممکن     ) تعمیرات، مشکالت تخلیه و غیره    
 .هریک جداگانه اجرا شوند

تواند طول قطعـات      عفونی خط لوله، پیمانکار می     مهندس مشاور و به منظور کوتاه نمودن زمان آزمایش و ضد           تأییددر صورت    -
 ساعت، آزمایش 24این حالت یا تمام خط و یا قطعه بزرگتری از خط پر شده و پس از مدت  در. آزمایش را بزرگتر انتخاب کند

 .شود فشار برای هر قطعه و از طریق بستن شیرها و به ترتیبی که ذکر شد، انجام می
 با احتیاط کامل چندین بار باز و بسته شوند بایدقبل از تخلیه خط، کلیه شیرهای قطع و وصل در طول آزمایش و ضدعفونی و   -

 .تا آب دارای کلر با تمام نقاط شیر تماس پیدا کرده و عمل ضدعفونی انجام شود
فـزودن کلـر،     کلر باقیمانده آب اندازه گیـری شـده و بـا ا            بایدقبل از هدایت آب از یک قطعه به قطعه دیگر خط لوله، نخست               -

 .نظر را به دست آورد غلظت مورد

 بـه آلـودگی     با توجه  ضدعفونی خط لوله بوده و مهندس مشاور         برایشود که مقدار کلر ذکر شده، متوسط مورد نیاز            متذکر می  -
کعـب   گـرم در مترم    150تواند غلظت کلـر را تـا          ها و توجه داشتن به شرایط نگهداری و نصب آنها، می           بینی در لوله   قابل پیش 

 گـرم در  25 در هر قسمت خط پس از اتمـام آزمـایش قـسمت مربـوط، کمتـر از                1دهـر باقیمان ــافزایش دهد به نحوی که کل     
به ایـن    دستگاه نظارت    تأیید برداشت آب در نقاط مورد       ، صورت گیرد  بایدکنترل کلر باقیمانده در هر قسمت       . مترمکعب نباشد 

 .منظور صورت خواهد گرفت
 توجه داشت که کلیه انشعابات احتمالی خط به شبکه و خطوط انتقال موجـود               بایدش و ضدعفونی خط لوله      در طی مدت آزمای    -

کامالً بسته و آب بند باشند تا از کاهش کاذب افت فشار در خط مورد آزمایش و همچنین ورود آب بـا غلظـت زیـاد کلـر بـه                              
 .برداری اجتناب شود های در دست بهره خطوط و شبکه
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 به آن توجه ویـژه نمـود، انجـام تعمیـرات روی            بایدوارد مهم در ضدعفونی خطوط لوله انتقال و شبکه توزیع آب که             یکی از م   -
 در خطـوط آبرسـانی و   ها لولهشکستگی .  تعویض گردندبایدبرداری است که به دالیلی صدمه دیده و  قسمتهای در دست بهره 

در این حالت ضـمن تـسریع در         .حدوده خط صدمه دیده انتشار یابد     شود که آلودگی به سرعت در م        شبکه توزیع آب باعث می    
ترین شـیرهای قطـع و وصـل، قطـع       سریعاً از طریق بستن نزدیکبایدانجام تعمیرات، ارتباط منطقه آسیب دیده با سایر نقاط         

 .خـارج شـود    شستـشو و آب از محـل شکـستگی           بـرای و خط آسیب دیده در صورت امکان از دو          ) منطقه ایزوله شود  (شــده  
 درصد ضدعفونی شـده و      5 قبل از نصب توسط محلول کلر با غلظت          بایدی جایگزین قسمتهای آسیب دیده      ها  لولهمتعلقات و   

پس از اتمام تعمیرات و ضدعفونی خطوط مجاور، آزمایش میکروبیولوژی روی نمونه آب انجام و                .سپس در محل نصب گردند    
بـرای  . طع و وصل مجاور باز و ارتباط منطقه ایزوله شده با سایر قسمتها برقـرار شـود                 آلوده نبودن آن، شیرهای ق     تأییدپس از   

این منظور، ابتدا تمام خطوط منطقه ایزوله شده از آب پاک و ضدعفونی شده از طریق تانکر و یا بـاز نمـودن موقـت یکـی از                            
درصورتیکه نتـایج آزمـایش میکروبیولـوژی     .ودش شیرهای ارتباطی به سایر مناطق، پر و نمونه برداری و آزمایش آن انجام می     

 توجه داشـت کـه کلـر      باید .موید آلوده بودن آب باشد، ضدعفونی خط از طریق افزایش غلظت کلر تا حصول نتیجه ادامه یابد                
 لـذا   . سالمت آب، معموالً زیادتر از معمول آب شرب اسـت          تأییدباقیمانده در آب محدوده ایزوله شده، پس از پایان تعمیرات و            

 به آهستگی انجام تا آب دارای کلر باقیمانده زیاد به تدریج وارد سـایر قـسمتها شـده و از                     بایدبرقراری ارتباط با سایر قسمتها      
 .بروز شوک ناگهانی اجتناب شود

گیری  به نحوی انجام پذیرد تا از آسیب به محیط زیست و آب پذیرنده جلـو               بایدتوجه به غلظت کلر آن       تخلیه آب خط لوله با     -
 . قبالً هماهنگی الزم را به عمل آورده و مجوزهای الزم را دریافت کندبایددر این حالت پیمانکار . شود

 برای کلیه کارکنان خود و مهندس مشاور و احیاناً کارفرما که در موقع ضدعفونی خط لوله در محل حضور دارند،                     بایدپیمانکار   -
 .بینی و تهیه و در اختیار آنان قرار دهد ره را پیشکلیه وسایل ایمنی از قبیل ماسک، دستکش و غی

دارد ـانـمله استــمللی از جـال نــای معتبر بیـداردهــودن آب به استانـدعفونی نمـــبرای اطالعات بیشتر در خصوص ض
ANSI / AWWA C 651) (مراجعه شود. 

 ی خط لولهسراسرشستشوی  1-2-10-4

 با آب پاک دارای کلر با غلظت تزریق به آب شرب انجام ،مام آزمایش و ضدعفونی پس از اتبایدی خط لوله سراسرشستشوی 
مقدار کلر . از منبع تغذیه استفاده شود) با کنترل و تنظیم مقدار کلر آن( از آب مشابه آب مشروب شهری بایدبرای این منظور . شود

 از یک گرم در مترمکعب کمتر بایدگاه ن  ولی هیچ، بودهاالمکان سه گرم در مترمکعب ی حتیسراسرآب مورد استفاده برای شستشوی 
 .شود
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االمکان بالفاصله و حداکثر  ی خط حتیسراسرتوجه به وجود آب با غلظت زیاد کلر در خط ضدعفونی شده، شستشوی  اـــضمناً ب
 .ی و ضدعفونی نمودن خط لوله انجام پذیردسراسر ساعت پس از اتمام آزمایش 24ظرف مدت 

برای این منظور، پس از اتمام مراحل ضدعفونی . تواند با ضدعفونی نمودن خط ادغام شود ی خطوط لوله میسرسراشستشوی 
توان با افزودن آب با غلظت کلر بسیار کم و یا بدون کلر، غلظت کلر را در آب مصرفی  کردن خطوط لوله و شبکه های آبرسانی، می

در این حالت، . تدریج به خطوط و شبکه های در دست بهره برداری هدایت نمودبرای ضدعفونی نمودن خطوط لوله کاهش داده و به 
 دقت کافی نمود که تزریق بایدشود ولی  از صدمات احتمالی وارده به محیط زیست ناشی از تخلیه آب با غلظت کلر زیاد اجتناب می

گرفته و از وارد آمدن شوک ناگهانی به آنها برداری، بسیار تدریجی صورت  آب با غلظت کلر خیلی زیاد به خطوط در دست بهره
 .خودداری شود

 )های ثقلی لوله(رو  های فاضالب بندی مجاری و لوله آزمایش آب 1-2-11 

 مقدمه 1-2-11-1

های پیش ساخته باید تا جایی که  فاضالبروهای از جنس لوله.  فاضالبرو باید به صورت آب بند اجرا گردندلولهروها و خطوط  آدم
بندی می تواند برای یک قسمت از طول لوله فاضالبرو، تمام خط لوله  آزمایش آب. فنی اجازه می دهد آزمایش آببندی گردندشرایط 

سایر   مندرجات این مشخصات فنی یابر اساسرو   مجزا برای هر اتصال خط لوله فاضالبرو بین دو آدمبه صورتفاضالبرو و یا 
 . مورد قبول مهندس مشاور انجام شود(ASTM C-924, ASTM 969, DIN EN 1610)استاندارد  ندنما استانداردهای دیگر

 .رو که در محل ساخته می شوند باید مانند مجاری آجری، سیمانی یا بتنی نیز آزمایش آببندی گردند مجاری فاضالب
له در جای خود در هنگام آزمایش به منظور نگهداری لو. آزمایش آببندی حتی االمکان باید قبل از خاکریزی روی لوله انجام شود

. ها مدفون نگردند  ولی باید دقت شود اتصالی، موضعی خاکریزی نمودبه صورتآببندی می توان بر روی قسمتهایی از خط لوله 
 . مهار لوله در مقابل نیروی شناور سازی درنظر گرفته شودبرایهمچنین در صورت نیاز باید تدابیرالزم 

 رو های خط لوله فاضالب دی اتصالیبن آزمایش آب 1-2-11-2

در این حالت افت فشار جزئی در صورت عدم فرار مشهود . ها خط لوله فاضالبرو می تواند با آب یا هوا انجام شود آببندی اتصالی
سمت، سایر  توضیحات زیر این قبه شرح با آب یا هوا لولهها خط  بندی اتصالی آزمایش آب. آب یا هوا از محل اتصال قابل قبول است

 .فصول این مشخصات فنی یا مشخصات طرح صورت خواهد گرفت

 )با آب(بندی  آزمایش آب 1-2-11-3

 آزمایش باید مسدود برایها، انشعابات و ورودیهای قطعه خط لوله مورد نظر   انجام آزمایش کلیه روزنهبرایسازی  برای آماده
 جلوگیری از برایها لوله نیز  اتصالی. ر مقابل فشار آزمایش محافظت گردندگردیده و در صورت لزوم به وسیله پشت بندهای مناسب د

 خط لوله بایددرست قبل از پر نمودن لوله با آب . جابجایی و از آببندی خارج شدن در زمان آزمایش باید با روش مناسب مهار گردند
 . محافظت از نیروی شناور سازی نگهداری و مهار شودبرای
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 دن خط لوله با آبپر کر 1-2-11-3-1

برای این منظور باید لوله از طرف پایین دست و به صورت . خط لوله باید به صورتی از آب پر شود که هوای داخل لوله خارج شود
بندی را  پس از پرشدن خط لوله باید مدتی بعد کار آزمایش آب. آرام پرگشته تا فرصت خروج هوا از باال دست خط لوله میسر شود

 خروج از لوله وجود داشته و نیز کلیه برای حبابهای هوا که همچنان در لوله محبوس می باشند برای تا فرصت کافی شروع نمود
 .دیواره های داخلی لوله کامالً تر و اشباع شده باشد

 فشار و زمان آزمایش 1-2-11-3-2

 بر اساسمبنای قرائت فشار . اسب استفاده نمودبه منظور انجام آزمایش هیدرولیکی باید از یک لوله عمودی و یا ارتفاع سنج من
ترین نقطه  از پایین)  بار5/0( متر 5در خطوط لوله با جریان ثقلی ارتفاع فشاری . ترین نقطه قطعه خط لوله در حال آزمایش است پایین

 .خط لوله مورد آزمایش مبنای کار است
شود سپس لوله در این   میبندی آبرو با وسیله مناسب بسته و  مبرای انجام آزمایش دو طرف لوله فاضالبرو در حد فاصل دو آد

پس از این .  ساعت لوله پرآب نگهداری شود24 بین یک تا  با نظر مهندس مشاورفاصله پر از آب شود و بسته به نوع لوله و قطر آن
مقدار آب . ار ثابت نگهداشته میشود دقیقه با تزریق آب اضافی فشار ک15مرحله فشار آزمایش برای قطعه لوله اعمال و به مدت 

 از ارقام مندرج درفصلهای بعدی این مشخصات فنی بیشتر بایدتزریق شده در مدت فوق الذکر برای ثابت نگهداشتن فشار آزمایش ن
 .باشد

ادرت  باید آزمایش متوقف گردیده و پس از مرمت محل مورد نظر مب،یت شودؤنشتی یا ترکی ر، که در طول آزمایش در صورتی
 متر 5باید دقت شود که در خطوط لوله با شیب تند یا مجاری ساخته شده در محل که امکان اعمال فشار . به آزمایش مجدد شود
 .انجام داد) تا یک متر ستون آب(توان آزمایش آببندی را در فشارهای کمتر   می،ستون آب وجود ندارد

و ی دیگر این مشخصات فنی قسمتهارو در  فاضالبی مختلف ها لولها برای وسیله هوه وسیله آب یا به بندی ب شرایط آزمایش آب
 .درج گردیده استمشخصات طرح 

 آزمایش به روش هوا 1-2-11-4

برای آزمایش به روش هوا، فشار داخل خط لوله توسط کمپرسور افزایش یافته و پس از مدت زمان الزم به منظور ایجاد شرایط 
سپس مقدار افت فشار خط لوله در فواصل معینی . شود و دمای جدار لوله، فشار خط ثابت مییکسان بین دمای هوای ورودی 

 .شود گیری می اندازه
تواند مقادیر نشت و یا نفوذ آب را  ها بوده و نمی  مشخص شدن نشتی لوله و اتصالیبرایالزم به ذکر است این آزمایش 

 .گیری کند اندازه
. و با سایر استانداردهای معتبر خواهد بود) ASTM C924( استاندارد بر اساسه هوا آزمایش کنترل نشتی به روش استفاد

 .شود  میلیمتر توصیه می600قطر ه استفاده از این روش با لوله ب
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 سازی جدار ترانشه ایمن 1-2-12 

 مقدمه 1-2-12-1

وطه کارگاه در ــین عوارض موجود در محگذاری و همچن آوری اطالعات از وضعیت خاک و تراز آب زیرزمینی در ترانشه لوله جمع
 :  زیر استفآوری این اطالعات به منظور دستیابی به اهدا جمع. رسانی به پیمانکار درج گردیده است اسناد پیمان به منظور اطالع

 ریزی اجرای کار ترین روش حفاری و برنامه تعیین بهترین و مناسب -

  شرایط ایمنی کارتأمین جدار ترانشه خاکبرداری شده و ترین روش برای نگهداری تعیین بهترین و مناسب -

 1ترین روش برای کنترل و هدایت آبهای زیرزمینی و کنترل نیروهای عمل کننده از کف به باال تعیین بهترین و مناسب -
 اجرای کار پیمانکار موظف است نسبت به.  به نکات حساس فوق اطالعات الزم در اسناد و مدارک پیمان داده شده استبا توجه

گوی صدمات و لطمات وارد شده در حین  پیمانکار پاسخ. توجه به مندرجات این فصل و مشخصات طرح اقدام کند و در شرایط ایمن با
اطالعات و روشهای اشاره شده در این قسمت به عنوان راهنما . ها و مشخصات خواهد بود اجرای کار به علت عدم رعایت دستورالعمل

 .های اجرایی در مشخصات طرح داده شده است های الزم و اجرایی حسب مورد در نقشه عملبوده و دستورال

 گذاری بندی مسیر لوله طبقه 1-2-12-2

گذاری در این فصل و در قسمت اول   زمین از نقطه نظر جنس زمین به جهت اجرای عملیات حفاری و حفر ترانشه لولهبندی طبقه
 از نقطه نظر مسایل ایمنی و همچنین رعایت نکاتی که پیمانکار ، تنها زمیننوعدر این قسمت به . داده شده است) کار هدف و دامنه(

 طبقه تقسیم شده 4کلی در این قسمت به به طور گذاری لولهزمین محل . شود  به هنگام اجرای کار مورد توجه قرار دهد اشاره میباید
 .است

زمینهای .  به ارتفاع خاکبرداری امکان حفاری با شیب قائم میسر باشد توجهباشود که  به زمینی گفته می -های طبقه اول زمین
 .سنگی و زمینهای سخت در این طبقه است

 ترانشه یا امکان خرد شدن جدار رباشند که پس از خاکبرداری امکان ترک خوردن در جدا زمینهایی می -دومهای طبقه  زمین
 .متصور باشد
ای یا محلهایی که قبالً در آن خاکبرداری صورت گرفته  نند خاکهای دستی، زمینهای ماسهزمینهایی ما -سومهای طبقه  زمین

 .باشد
 امکان پذیرکه پس از خاکبرداری و بدون محافظت فوری نگهداری جدار ترانشه  زمینهای آبدار و لجنی -چهارمهای طبقه  زمین

 .نیست
 : است  زیربه شرح ،کارگرانبرای به هنگام کار عوامل مؤثر در ریزش جدار ترانشه و ایجاد خطرات احتمالی 

 گذاری لوله زیاد خاکبرداری ترانشه عمق -
 عمل نیروی رانش بعد از خاکبرداریفشار آب موجود داخل خاک به علت باالبودن سطح آب زیرزمینی و  -

                                                           
1 Uplift Forces 
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 گذاری لولهآالت عملیات خاکی در کنار ترانشه  نیروی وارده ناشی از وجود حرکت ماشین -
 ارده از انباشته شدن خاکهای حاصل از خاکبرداری در کنار ترانشهنیروی و -

 )شیب پایدار (1عدم رعایت حفاری ترانشه با شیب مناسب جدار -

 یا حفاری ترانشه در خاکهای دستی 2وجود سطوح کلیواژ -
ار موظف است از نقطه  بارانی سال موجب خطرات جدی به هنگام کار کارگران بوده و پیمانکواقعالذکر خصوصاً در م عوامل فوق

موقع و الزم را ه  جلوگیری از بروز خطرات احتمالی اقدام ببه منظورنظر ایمنی به آن توجه کند و برحسب مورد با نظر مهندس مشاور 
 .انجام دهد

 گذاری روش نگهداری و کنترل جدار ترانشه لوله 1-2-12-3

 ایمنی به هنگام اجرای عملیات تا ختم کار تأمینجدار ترانشه و روشهای نگهداری  به مطالعات خاکشناسی انجام شده با توجه
پیمانکار موظف است روشهای اجرای کار را مطالعه و از کفایت آن . شود می حسب مورد در مشخصات طرح مشخص گذاری لوله

به روشهای کار کامل جزییات   و راهنما استبه عنوانسازی جدار ترانشه ارائه شده در این قسمت  روشهای ایمن. اطمینان حاصل کند
 . مندرجات مشخصات طرح خواهد بودشرح

 کندن ترانشه با شیب قائم 1-2-12-3-1

با . شود مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان ترتیب دیگری تصریح شده باشد گذاری همواره با شیب قائم حفاری می لولهترانشه 
 زمینی چنانچه نیاز به حفاری با شیب پایدار باشد و فضای کار در محل اجرا  به شرایط خاک محل، عمق ترانشه و  تراز آب زیرتوجه

 دستورالعملهای داده شده نسبت به حفاری ترانشه با بر اساستواند با نظر مهندس مشاور و  اجازه چنین کاری را بدهد، پیمانکار می
ی فاضالب شهری و با کانالهایی با عمق آور جمعی در فضاهای شهری خصوصاً در طرحها. اقدام کند) شیب پایدار(جدار شیب دار 

صورت عدم  مندرج در مشخصات طرح و در از روشهای نگهداری جدار ترانشه بایدزیاد که امکان کندن ترانشه با شیب میسر نیست 
 .استفاده کرد راهنما به عنوان توضیحات بعدی این قسمت وجود آن از

 )شیب پایدار(دار  ا جدار شیبحفاظت با روش کندن ترانشه ب 1-2-12-3-2

 بایددار ضروری باشد، پیمانکار   حفاری ترانشه با جدار شیب،های اجرایی یا دستورهای بعدی مهندس مشاور چنانچه در نقشه
. شود شیب پایدار مشخص می ، عمق ترانشه وتراز آب زیرزمینی، بسته به نوع زمین. نسبت به حفاری ترانشه با شیب پایدار اقدام کند

تمهیدات الزم و دقت   خاکبرداری این نوع زمینها بابایدعموماً خاکهای سیلتی غیر چسبنده و خاکهای نباتی ایستایی الزم را نداشته و 
 . انجام شود

در هر .  داده شده است)4-2-1(توجه به انواع زمین در جدول راهنمای شماره  منظور راهنمایی شیب تقریبی جدار ترانشه باه ب
 .شود های اجرایی مشخص می یب مطمئن و پایدار در نقشهمورد ش

                                                           
1 Angle of Repose 
2 Cleavage Plane 
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 شیب تقریبی جدار ترانشه در انواع مختلف زمین:  4-2-1جدول 

 نوع زمین شیب
 زمینهای سنگی ، زمینهای ماسه ای و شنی سیمانته شیب قائم

 زمینهای خرده سنگی کوبیده شده 2/1:1شیب 
 خاکهای متوسط 1:1شیب 
 اسه ای کوبیده شدهزمینهای م 5/1:1شیب 
 زمینهای ماسه ای کوبیده نشده 1:2شیب 

 

 حفاظت با روش جعبه محافظ ترانشه 1-2-12-3-3

 این جعبه .آید در این روش به وسیله جعبه فلزی بدون کف و سقف و باز در دو انتها از ریزش جدار ترانشه جلوگیری به عمل می
 آن جوشی یا پیچ و مهره خواهد های ی اتصال.کند جذب میرا ی الزم نیروهای وارده ها سیله مهاریوه و باز ورق فوالدی ساخته شده 

بوده و با نشود که کندن ترانشه با شیب امکان پذیر  از این روش بیشتر در مورد لوله با اقطار بزرگ و در محلهایی استفاده می. بود
این از  جعبه مذکور لولهپس از خاکبرداری و نصب . امه خواهند دادقراردادن این جعبه کارگران با ایمنی کامل در داخل آن به کار اد

 .شود نظر گرفته می طول این جعبه معادل طول لوله یا کمی کمتر از آن در. محل برای ادامه کار جابجا و به جلو رانده خواهد شد

 1بست حفاظت با اجرای چوب 1-2-12-3-4

 . نسبت به ساخت و نصب چوب بست از چوب یا فلز یا ترکیبی از آنها اقدام کندیدبابه منظور جلوگیری از ریزش ترانشه پیمانکار 
 چوب بست از سه بخش اصلی به شرح . تعیین جزییات اجرایی صحیح چوب بست اطالع از نوع خاک ترانشه الزامی استبه منظور

 .شود زیر ساخته می
فاصله وادارهای عمودی بستگی به نوع خاک، ارتفاع ترانشه  مستقیماً با جدار ترانشه در تماس است 2وادارهای عمودی -اول

 .خواهد داشت
 عمق هفاصله آنها بو  به عنوان نگهدارنده وادارهای عمودی در امتداد طول ترانشه عمل خواهد نمود 3وادارهای افقی طولی -دوم

 .ترانشه بستگی خواهد داشت
 این .کند ها به منظور تأمین عرض ترانشه عمل می صله چوب بست به عنوان عامل نگهدارنده فا4وادارهای افقی عرضی -سوم

 .شود هم به صورت موقت ساخته میو وادارها هم به صورت ثابت 
 

                                                           
1 Trench Shoring 
2 Upright – Soldier Pile – Poling Boards 
3 Stringer (Whaler) 
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 بست نمونه اعضای اصلی یک چوب : 11-2-1 شکل

 

 . چوب بست نشان داده شده است اصلیاعضای) 11-2-1(در شکل شماره 
 راهنما به عنوانابعاد و مشخصات تقریبی چوب بست ) 2-12-2-1(اشاره شده در بند  به نوع زمین در طبقات چهارگانه با توجه

 .ارائه شده است) 5-2-1(در جدول شماره 

 بست در انواع مختلف زمین ابعاد و مشخصات تقریبی چوب:  5-2-1جدول 

 )سانتیمتر(ابعاد وادارهای افقی عرضی 
 و فاصله افقـی     20/1 از   بایدفاصله عمودی این وادارها ن    (

ــودی  ) متر بیشتر باشد40/2آنها از یکدیگر  ــای عم ــه (فواصــل واداره  5×20تخت
طی کـه    سانتیمتر در نقـا    5/7×20سانتیمترو  

 ) عالمت دارد*در جدول با 

انـــدازه وادارهـــای 
ــی  طــــولی   افقــ

 )رــــــسانتیمت(
فاصله عمودی این   (

ــا ن ــدوادارهـ  از بایـ
ــشتر  20/1 ــر بی  مت

 )باشد

 یـا کمتـر     80/1عرض ترانـشه    
 باشد

ــشه   ــرض ترانـ عـ
 متـر   70/3 تا   80/1

 باشد

 طبقه خاک طبقه خاک طبقه خاک طبقه خاک

 
 عمق
 ترانشه

 )متر(

 4 3و2و1 4 3 2و1 4 3و2و1 4 3 2 1
 20×20 20×20 15×15 15×15 10×10 20×20 15×15 پیوسته پیوسته 20/1 20/1 20/1-3
 25×25 20×20 20×20 15×15 15×15 25×25 20×20 *پیوسته پیوسته 20/1 20/1 3-5/4
 30×30 20×20 25×25 15×15 15×15 30×30 20×20 *پیوسته پیوسته پیوسته 6/0 5/4-6
 30×30 20×20 30×30 20×20 20×20 40×40 25×25 *پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته 6-50/7

 

 .فواصل وادارها در جدول محور به محور داده شده است -
 . سانتیمتر کوبیده شود1جدول اینست که تخته ها کنار هم و یا فاصله آنها کمتر از منظور از پیوسته در  -

 .شود  متر حذف می3 و عمق ترانشه تا 1وادارهای افقی طولی برای خاکهای طبقه  -
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ای برای خاکه) 5-2-1(این قسمت با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول شماره ) 17-2-1(الی ) 12-2-1(شماره در اشکال 
برحسب نوع خاک و شرایط اجرای .  راهنما ارائه شده استبه عنوانها  های مختلف کانال نحوه آرایش چوب بست چهارگانه و عمق

های اجرایی چوب بست را تهیه  پیمانکار موظف است نقشه.  ارائه شده استطرحهر پروژه نحوه استفاده از چوب بست در مشخصات 
 .دهد مورد اجرا قرار مهندس مشاور به تأییدو پس از 

 حفاظت با سپرهای فوالدی 1-2-12-4

 پیمانکار موظف است قبل از شروع سپرکوبی با. شود به منظور ایجاد یک دیواره محافظ و آب بند از سپرهای فوالدی استفاده می
ی از بتن یا مصالح بنایی اقدام  مسیر سپرکوب1های الزم نسبت به احداث دیوار هدایت کننده های اجرایی و دستورالعمل توجه به نقشه

 .صورت خواهد گرفت) سپرکوب با انواع چکش های مناسب( تأییدکوبیدن سپر با ماشین آالت مناسب و مورد . کند
شود و عمل کوبش  برای شروع سپرکوبی ابتدا یک جفت سپر پس از قفل شدن با دقت در کنار دیوار هدایت شونده قرار داده می

 سپر بعدی با این سپر چفت و کوبیده شده و این عمل به این صورت ادامه خواهد یافت با این روش یک سری شود و سپس انجام می
شود و پس از آن بقیه سپرهای سری   عمق الزم کوبیده می2 : 3 سپر با یکدیگر قفل شده و آخرین چفت سپرها تا 12 الی 10شامل 

 به آخرین چفت سپرها متصل و کوبیده شده و عمل به همین 12 الی 10 سری بعدی در تعداد. تا عمق نهایی کوبیده خواهد شد
 .یابد ترتیب ادامه می

 نکات عمومی در احداث حوضچه شیرها 1-2-13 

 مقدمه 1-2-13-1

ی ارائه شده ــ در فصل چهارم این مشخصات فن، رفته استارـبه کانواع مختلف شیرها که در خطوط انتقال و شبکه توزیع آب 
نصب . پذیرد اتمام نصب لوله انجام می رسانی عموماً در مراحل بعد ازـخطوط آب ها در بع آن، احداث حوضچهتشیرها و به نصب . است

از طرف دیگر، برای تعمیر و . خواهد بودنپذیر   امکان2 معموالً بدون نیاز به قطعه واسط مخصوص شیرها و متعلقات در داخل حوضچه
 .اند، نیاز به قطعه واسط فوق است روی خط لوله نصب شدهی که مستقیماً ییا تعویض شیرها

 نکات عمومی 1-2-13-2

 :  نکات عمومی زیر مورد توجه قرار گیردبایددر احداث حوضچه شیرها، 
 مناسب ایجاد شود تا وزن آنها فشار اضـافی بـه            به نحو )  میلیمتر 300برای شیرها بزرگتر از     (نشیمن شیرها در درون حوضچه       -

 .طرف شیر قرار گیرد ها و یا سایر متعلقات دو راهی تواند مستقیماً زیر شیر و یا سه  می3این نشیمن. نکندلوله وارد 

                                                           
1 Guide Wall 
2 Dismantling Joint 
3 Support Seat 
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 درحد فاصـل یکـی از دیوارهـا و          لولهها از طریق نصب       تخلیه آبهای وارده به حوضچه و یا آبهای ناشی از نشت محل اتصالی             -
التی که کف حوضچه در تمام و یـا مـواقعی از سـال زیـر تـراز                  ح نظر گرفته شود، مگر در     کف و زهکشی اطراف حوضچه در     

 .آبهای زیرزمینی قرار گرفته و امکان ورود و پس زدن این آبها به داخل حوضچه از طریق لوله زهکشی وجود داشته باشد

وضـچه و لولـه قـرار    برای این منظور، کنف قیراندود بین دیواره ح.  شودتأمینها  ها از دیواره حوضچه  محل عبور لوله بندی  آب -
ی ــ به خوب  بایدگیرد، عالوه بر کنف قیراندود که         در مواقعی که تراز آبهای زیرزمینی باالتر از کف حوضچه قرار می           . داده شود 

 . سانتیمتر استفاده شود3 در سطح خارجی محل عبور لوله از دیوار و به عمق حدود 1بند رهای آبــکوبیده شود، از خمی
گیـرد،    ها خصوصاً برای مواقعی که تراز آبهای زیرزمینی باالتر از کف حوضچه قرار مـی                اره و کف حوضچه    کامل دیو  بندی  آب -

 . شودتأمین
 .قرار گیرد مدنظرطراحی آنها  درتوجه به تراز آبهای زیرزمینی  نیروی شناور شدن حوضچه با -

بـرای ایـن    . احل بعـدی درنظـر گرفتـه شـود        امکان خارج نمودن بزرگترین قطعه شیرها و متعلقات از داخل حوضچه برای مر             -
 .ساخته نصب شود  و یا قسمتی از سقف به صورت پیشباشدمنظور، یا سقف حوضچه قابل برداشتن 

 .گیرند، مدنظر قرار گیرد زدگی شیرها خصوصاً شیرهای تخلیه هوا که در نقاط مرتفع لوله قرار می جلوگیری از یخ -
 . هوا در انتخاب ارتفاع حوضچه مدنظر قرار گیرد صوصاً شیر روی لوله، خیارتفاع متعلقات و شیرها -

هـا، آبروهـا و سـایر محلهـایی کـه امکـان تخلیـه آب وجـود دارد                     ها، مسیل   االمکان در نزدیکی رودخانه     شیرهای تخلیه حتی   -
 .بینی گردند پیش

آبهای سطحی و یا در زیر تـراز        های فاضالب و یا        مستقیماً به شبکه   بایدمحل خروج آب شیرهای تخلیه تحت هیچ شرایطی ن         -
 .قرار گیرند) ها، مسیلها، کانالها و غیره رودخانه( محلهای طبیعی تخلیه آب ،آب

 . مستقیماً با مجاری فاضالب و یا آبهای سطحی درتماس باشندبایدشیرهای تخلیه هوا و یا مکش هوا ن -
 .بینی شود  و کیفیت زمین پیش به نوع شیربا توجهنشانی، امکانات تخلیه و زهکش  برای شیرهای آتش -

 .اند، دارای امکانات همزمان تخلیه هوا و آب باشند انتهای خط قرار گرفته هایی که در تمام حوضچه -

ی انتخاب گردندکه عالوه بر ایجاد فضای الزم برای ایستادن و حرکت افراد نصاب، فاصله مناسـب از                  به نحو ها    ابعاد حوضچه  -
 .ها و گردش ابزار کار وجود داشته باشد ردن پیچ و مهرهها برای باز و بسته ک دیواره

 .های دسترسی مستقیماً روی لوله و شیرها قرار داده نشوند ها و پله دریچه بازدید و ورود و خروج حوضچه -

                                                           
1 Sealing Compound 
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 برای تخلیه و پمپاژ آب در       1کف حوضچه به طرف محل دریچه و لوله تخلیه شیب بندی شده و در صورت لزوم چاهک پمپاژ                  -
 .شود که لوله تخلیه حوضچه در زیر دریچه قرار داده شود به این ترتیب توصیه می. نظر گرفته شود ع اضطراری درمواق

 .نظر گرفته شود ها در مشخصات طرح در ها، حداکثر بار ترافیکی وارد بر روی سقف حوضچه در احداث حوضچه -

ساخت بتن به صورت دستی     .  طرح تهیه و اجرا شود     مشخصات  عیار تعیین شده در    بر اساس بتن کف، دیواره و سقف حوضچه        -
 .نخواهد بود کنار حوضچه و بر روی زمین تحت هیچ شرایطی مجاز و در

 .اطمینان از صحت عملیات اجرایی دیواره صورت پذیرد  در زمان مناسب و پس ازبایدها  پرکردن اطراف حوضچه -

ن از گیرایی کامل بتن و صحت عملیات اجرایی سازه شروع            پس از حصول اطمینا    بایدنصب شیرها و متعلقات داخل حوضچه        -
 .شود

گردند، تمهیدات الزم بـه منظـور جلـوگیری از بـروز              در مواقعی که شیرها و متعلقات قبل از احداث دیوارها و سقف نصب می              -
 .بینی و این تجهیزات کامالً پوشانده شود صدمه به آنها در حین عملیات اجرایی پیش

 .توجه به جهت نصب آنها کامالً مدنظر قرار گیرد ها، عرض شیرها با در ابعاد حوضچه -

 .بینی شود بند متعلقات پیش ها، فضای کافی برای هرگونه پشت در حوضچه -

 سـازمان مـدیریت و   55احداث حوضچه شیرها باید بر اساس مشخصات فنـی عمـومی کارهـای سـاختمانی، نـشریه شـماره                  -
 .ریزی کشور انجام شود برنامه

  شهریتأسیساتبرخورد با  1-2-14 

ها، نهرها، خطوط لوله آبرسانی، شبکه موجود توزیع آب، فاضالب، خطوط برق فشار قوی، برق فشار ضعیف و  جادهموقعیت 
های اجرایی منعکس بوده یا در حین   وجود دارند در نقشهگذاری لوله که در مسیرهای 2 زیربنایی شهریتأسیساتخطوط گاز و سایر 

پیمانکار موظف است با همکاری و راهنمایی کارفرما و مهندس مشاور نسبت به شناسایی . به پیمانکار ابالغ خواهد شداجرای کار 
مراجعه به مراکز ذیربط به منظور هماهنگی با معرفی کارفرما توسط پیمانکار صورت . محلهای آنها قبل از اجرای عملیات اقدام کند

 چنانچه . و همچنین عبور صحیح و بدون خطر از آنها را خواهد داشتتأسیسات حفاظت از این ولیت کاملئپیمانکار مس. خواهد گرفت
 . موجود وارد شود پیمانکار پاسخگوی آن خواهد بودتأسیساتای به  هرگونه صدمه

ی اجرایی ها  نقشهبر اساسچنانچه . های اجرایی یا دستورهای بعدی مهندس مشاور منعکس است جزییات عبور از موانع در نقشه
 با احتیاط و با بایدند خاکبرداری محل تقاطع ک  شهری عبورتأسیساتباشد که خطوط لوله از زیر  یا دستورهای مهندس مشاور قرار

لوله استفاده   خصوصاً خطوط لوله فاضالب از غالفهای بتنی دورتأسیساتشود که در محل عبور از  توصیه می. دست صورت گیرد
 .شود
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2 Urbun Utility 
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  و برچیدن کارگاهآوری جمع 1-2-15 

 و ساختمانهای تأسیساتی مصالح، تجهیزات، آور جمعپیمانکار موظف است پس از اتمام عملیات پیمان اقدام به برچیدن کارگاه، 
موقت، خارج کردن مواد زائد و ماشین آالت و دیگر تدارکات مربوط به خود و باالخره تسطیح و تمیز کردن محل های تحویلی 

 . موارد، رعایت نکات زیر نیز الزامی استآنوه بر عال. کارفرما بکند
 ها در موارد لزوم بازسازی کامل و دائمی کانالهای آب کشاورزی، راههای روستایی و مسیل •

بازسازی و به حالت اولیه در آوردن قسمتهایی از اموال و امالک خـصوصی یـا عمـومی کـه توسـط پیمانکـار بـرای اجـرای                             •
 دمه دیده است تخریب شده یا صگذاری لوله

 لوله و تمیز کردن سطح آنهاروی خط ) گرده ماهی(بازسازی و مرمت مسیر خط لوله، جاده سرویس، خاکریز  •

 سیر خط لوله طبق نظر مهندس مشاورایجاد آبروهای مورد لزوم با شیب مناسب در مکانهای مورد لزوم در م •

به خارج کارگاه    غیر قابل مصرف از تمام سر خط لوله و حمل آنها              و لوازم باقیمانده و سایر اجناس      ها  لولهی  آور  جمعبرداشتن،   •
 یا انبار کارفرما

 توسـط   گـذاری   لولـه در مناطق کوهستانی باید آبهای سرازیر شده از کوهستان و آب سـطح محـدوده عملیـات سـاختمانی و                      •
 .ها هدایت شود کانالهای مناسب به خارج از محدوده عملیات و به طرف دره
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