
IGS-C-PL-013-1(0) ���� ��������

APPROVED ���ب

�������� 	
� ���

.

IGS
Iranian Gas Standards

����������

������� ����  ����!�

���������	� ��������

"��#���� $�%�&� '�() : $�� �+, - ��� .��� '�()�� ��� /��01� ��� .#
+1

Code of Practice for Purging of Gas Pipelines , Part 1 : 
Transmission Pipeline

Fax:(9821)-8131-5679
 ب��� ������� ������������� ��� ب� ����� ���� �����ش�� ������ ����������� ������ ����

http://igs.nigc.ir/igs igs@nigc.ir





NIGC                                                    Feb.2011                                  IGS-C-PL-013-1(0) 

1

و تزريق گاز در خطوط انتقال گاز دستورالعمل تخليه  هوا

صفحه موضوع

2 پيشگفتار-1

و دامنه كاربرد-2 2 هدف

3 منابع-3

و اصطالحات-4 4 تعاريف

و تزريق گاز-5 5)و يا برعكس( كليات تخليه هوا

ت-6 و در خطوط انتقال گاز تخليه هوا 6 زريق گاز

و نيتروژن به صورت همزمان-7  22 استفاده از متانول

انآماده سازي قبل از عمليات تخليه هوا-8  22 تقال گاز در خطوط

و راه اندازي-9 و تزريق گاز و صدور تكميل چك ليست عمليات تخليه هوا مقررات ايمني

 خطوط انتقال 

25 



NIGC                                                    Feb.2011                                  IGS-C-PL-013-1(0) 

2

 بسمه تعالي

گ و تزريق گاز از در خطوط انتقال دستورالعمل تخليه هوا

:پيشگفتار-1

، بعنـوان صـنعتي پـر ريـسك بـا و مهمتر از همه نوع سيالي كه بـا آن مواجـه مـي باشـد ، مواد  صنعت گاز به تبع نوع فعاليت ها

و هدر رفت گاز( زيست محيطيز جنبه هاي بار ، آالينده هاي زيست محيطي و انفجار و در مـوا) همچون آتش سوزي ردي بـوده

، عمليات تخليه هوا. تحت عنوان خطرناكترين صنعت پس از صنايع هسته اي شناخته مي شود  يكي از اين فعاليت هاي پر ريسك

و  و راه اندازي خطوط ، ضرورت سامان دهي. تاسيسات گازي مي باشدو تزريق گاز در اين عمليات به علت حساسيت هاي موجود

و تعيين مسئوليت هاي عوامل مرتبط در عمليات مزبور وجود داشـتهو نظم بخشي به فعاليت ها از طريق   تدوين روش مناسب كار

و تدوين گرديـده ، دستورالعمل پيش رو تهيه و تجارب كارشناسان صنعت گاز و براساس استانداردهاي تخصصي و در همين راستا

.است

و دامنه كاربرد-2 : هدف

ت پيش بيني تمهي اين دستورالعمل به منظور و مطمئن و اجراي ايمن و تزريق گاز دات الزم انتقال گـاز خطوط در شيرين خليه هوا

و جلوگيري از اتالف گازو  و حين عمليات تخليه در صرفه جويي . شده است تقسيم بخش ذيل سه به مي باشد

و تزريق گاز به روش مستقيم در خطوط–الف  انتقال گاز تخليه هوا

و تزر–ب  انتقال گاز يق گاز به روش غير مستقيم در خطوط تخليه هوا

 تخليه گاز خطوط لوله به منظور تعميرات-ج

و شركتهاي تابعه مي باشد:تبصره* . دامنه جغرافيايي كاربرد اين دستورالعمل شركت ملي گاز ايران

. اين دستورالعمل شامل گاز ترش نمي باشد:تبصره*
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: منابع مورد استفاده-3

و تزريق گاز در خطوط لوله-3-1 و اجراي طرحها( كتابچه تخليه هوا ) مديريت مهندسي

3-2-The American Gas association handbook (AGA) – XK0101 

(Purging principals and practices)  

3-3-The institution of Gas engineers – England (IGE) 

(Purging operations for fuel gases in transmission distribution and storage)  

: دستورالعمل توتال پارس جنوبي-3-4

PR-HSE-SAF – 115           Gas freeing and inerting  

PR-HSE-SAF-112             Process and mechanical isolations  

PR-HSE-SAF-117             Pressure testing and leak testing  

 NIOSH سازمان بين المللي-3-5
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و اصطالحات-4 : تعاريف

Branch :آنهر انشعابي از يك خط اصلي  باشد لوله اصلي برابر قطر8 حداقل كه طول

Dilution purging :تخقيق سازير و هوا در عمل  ليه يا ماكزيمم اختالط بين گاز سوختني

Direct purging :تخليه خط لوله از هوا يا گاز بدون استفاده از گاز خنثي 

Indirect purging :از  خنثيگاز تخليه خط لوله از هوا يا گاز با استفاده

Fuel Gas :از گازهاي معمول در صنايع گاز كه به عنوان گاز استفاده مي شود مخلوطي( گاز قابل اشتعال (

Inert Gas:كه قابليت اشتعال نداشته باشد) يا مخلوطي از گازها( هر گاز.

Slug Purging  :يك و هوا گاز بي اثر تخليه خط لوله با استفاده از  مثل نيتروژن بين گاز سوختني

Purge pressure  :فشار درون خط لوله در خالل عمل تخليه 

Purge velocity  :تخليه سرعت درون خط لوله در خالل عمل 

)LFL ( Lower flammable limit :حد پايين اشتعال يا انفجار .

و هوا كه مي تواند . موجب اشتعال يا انفجار گردد كمترين حجم گاز قابل احتراق در يك مخلوط گاز

Ejector  :ي نمائيم زماني كه بخواهيم خط لوله را جهت تعميرات از گاز خال( براي تخليه گاز از خط لوله دستگاهي(.

Double block & bleed valve :باشدشيري كه از دو طرف در مقابل عبور جريان آببندي.

)UFL (Upper flammable limit :حد باالي اشتعال يا انفجار .

و هوا كه مي تواند موجب اشتعال يا انفجار گردد . بيشترين حجم گاز قابل احتراق در يك مخلوط گاز

Errosion :يش در اثر سرعت باالي گازسا 

Natural Gas :گازگاز ، و طبيعي و بي بو كه به طور عمده از متان اسـتاندارد مقدار جزئـي هيـدروكربورها براسـاسي بي رنگ

(IGS- M-CH-033 ) تشكيل شده است .

Gas Transmission  :خانتقال گاز ازكه گاز است طوط لوله اي از ايـستگاههاي ورودي تصفيه بـه طبيعي را از پااليشگاه پس

و صنايع عمده مصرف كننده انتقال مي دهند  ، ايستگاههاي صادرات گاز و خطوط همواره بيشو شهرها فشار كاري اين تاسيسات

. مي باشد psi 400 از
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و تزريق گازكليات تخليه-5 )و يا برعكس( هوا

و ايـن در خطوط انتقال گاز كه به نوعي گاز طبيعي با هوا و گاز سوختني در كنار يكديگر قرار مي گيرند ، هوا  تماس پيدا مي كند

كنتـرل، اشـتعال/ انفجـار بنابراين بايد تمام عوامل فـراهم كننـده شـرايط. اشتعال نمايد/ انفجار ممكن است توليد مخلوط قابل

. شوند

 اين عمل مي تواند بـا اسـتفاده از يـكوباشد واسطهو بدون به وسيله تزريق گاز سوختني به صورت مستقيم مي تواند تخليه هوا

و هوا را و در حد مجاز كه فرصت اختالط بين گاز سوختني  همچنـين ايـن عمـل. گـردد انجـام به حداقل برسـاند، سرعت مناسب

و هوا انجام شود تواند با استفاده از يك سيال مي . در بين گاز سوختني

و در دسترس قـرار داشـتن آنهـا (Inert Gas)ي گازهايي كه بعنوان گاز خنث  استفاده مي شوند بايستي با توجه به اقتصادي بودن

. انتخاب شوند

.و گازهاي حاصل از سوخت موتورهاي احتراق داخلي براي اين منظور استفاده نمـود CO2, N2مي توان از گازهاي بعنوان مثال

استفاده نمود CO2, N2 از مخازن حاوي گازهاي قال گاز با طول كم مي توانبر همين اساس براي تخليه هواي درون خطوط انت

.و توسط يك رگوالتور ميزان جريان گاز به داخل لوله را كنترل نمود 

حل شدن بيشتري در آب دارد CO2توجه شود كه گاز در خط لوله اي كه مقدار زيادي رطوبـت داخـل لولـه وجـود لذا. قابليت

، است  ، لذا.مي باشدنجازم CO2فاده از گاز داشته باشد و قبـل از تزريـق گـاز بعد از انجام تست هيدرواستاتيك خطوط لوله گاز

و سپس رطوبت باقي مانده نيز كامالً خشك گردد  ( ابتدا آب داخل لوله بايستي كامالً تخليه يك. ) پيوست
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ا-6 و تزريق گاز در خطوط : نتقال گاز مراحل انجام تخليه هوا

و تزريق گاز در خطوط انتقال به روش مستقيم-6-1 : ( Direct Purging) تخليه هوا

و در يك نقطه از انتهاي خـط و با توجه به حد سرعت مشخص جايگزين خواهد شد در اين روش هوا با گاز سوختني بدون واسطه

گالوله مورد نظر تخليه مي گردد الف(.ز سوختني را داشته باشد به نحوي كه حداقل اختالط با )شكل

و هوا مي گردد حد سرعت مجازي است كـه البته بايد توجه نمود عاملي كه سبب به وجود آمدن حداقل اختالط بين گاز سوختني

ي برهمين اساس جدولي تهيه گرديده است كه در آن حداقل سـرعت مجـاز بـرا. بايد در هنگام انجام عمليات تخليه رعايت گردد 

( عمليات تخليه مستقيم با توجه به قطر داخلي خط لوله اي كه بايد تخليه گردد آورده شده است )1جدول شماره.

. متر بر ثانيه مي باشد20و تزريق گاز عمليات تخليه هواضمناً بايد توجه شود كه حداكثر سرعت مجاز براي انجام

و يـا بيـشتر از حـداكثر سـرعت1ت هايي كمتر از حداقل مندرج در جدول شماره الزم به ذكر است كه بايستي از بكار بردن سرع

. به شدت اجتناب گردد) متر بر ثانيه20( مجاز عنوان شده

1جدول شماره

 (inch)لوله اسمي قطر (m/s)حداقل سرعت مجاز

0.6 2"

0.6 4"

0.6 6"

0.7 8"

0.8 10"

0.9 12"

1.0 16"

1.1 20"

1.2 24"

1.4 30"

1.5 36"

1.6 40"

1.6 42"

1.7 48"

1.8 56"
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و تزريق گاز در خطوط انتقال به روش مستقيم-6-1-1 : مراحل انجام عمليات تخليه هوا

بهب* و تزريق گاز در خطوط لوله به روش مستقيم و در دسـتورالعمل9راي انجام عمليات تخليه هوا  مرحله ذيل كامالً توجه شود

. تزريق گاز درج گردد

ت-6-1-1-1 . از خشك بودن لوله اطمينان حاصل شود زريق گاز قبل از

ج) بلودان( اندازه قطر لوله تخليه-6-1-1-2 ج-2داول مطابق و ب ، . تعيين شود الف

ور-6-1-1-3 جد مقدار فشار ج-2ولاودي طبق و ب ، .تعيين شود الف

و-6-1-1-4 ، الزم است يك فشار سنج به نقطه اي بعد از شير تزريق كه در نزديكتـرين محـل جهت قرائت فشار رودي تزريق گاز

، نصب شود تزريق گاز به خطي كه مي خواهد  . گردد

حدادر* يك شـيلنگ قابـل انعطـاف( داشته باشدpsig 1ين فشار سنج بايد دقت كافي در  فشار سنج بايد توسط

تا متر به نقط3به طول حداقل .) لوگيري گرددجاز ارتعاشات از خطاي ناشيه مذكور متصل شود

ــازكردن-6-1-1-5 ــل ب ــه كام ــير تخلي ــقدرش ــورد تزري ــه م ــاي قطع ــواره. انته ــه هم ــيرهاي تخلي ــه ش ــردد ك ــي گ ــد م  تاكي

. در صد باز استفاده گردد 100مي بايست به صورت

. تزريق گاز شروع شود3-1-1-6شده در مرحلهي به فشار مشخص با رساندن سريع فشار ورود-6-1-1-6

ق90به مدت الزم است فشار فوق و سپس شير تزريق داشته طعه مورد تزريق ثابت نگه ثانيه به ازاي هر كيلومتر طول بـسته شود

.تخليه شده استكامالًل شود كه هواا اطمينان حاصتشير تخليه باز بماند ثانيه45به ازاي هر كيلومترو 

از طريق اندازه گيري بـا يـك دسـتگاه گـاز سـنج)6-1-1-6( كامل شدن تزريق گاز بعد از زمان مشخص شده در بند-6-1-1-7

و حصول اطمينان از اينكه گاز خروجي عاري از هواست و هوا و تائيد قرار مي گيرد جهت آناليز مخلوط گاز . مورد بررسي

خط-6-1-1-8 و . يش فشار به صورت مرحله اي در سرويس قرار داده شود با افزاشير تخليه را بسته

و جايگزيني گاز بايستي-6-1-1-9 پس از اتصال خط لوله جديـد بـه خـط لولـه گـاز دار مطابق برنامه مدون عمليات تخليه هوا

. انجام پذيرد

:توجه
. در اين جدول وجود ندارد 100psigفشارهاي تخليه باالي-1
ناانفجار گازهاي قابل- و ايجاد شرايط .ايمن گردد اشتعال در داخل لوله مي تواند موجب افزايش فشار درون لوله
تر- از( براي زمانهاي تخليه طوالني ج استفاده شود–2و فشارهاي تخليه كمتر مي بايست از جداول) دقيقه2بيشتر و ب ، . الف
:بعنوان مثال-

و گازدار شودق كيلومتر93/20 به طول30"يك خط لوله . رار است كه در سرويس قرار گيرد
. براي تخليه در نظر گرفته شده است10"يك لوله بلودان

خط2جداول. انتخاب شده است50%، (Safety factor)فاكتور ايمني ج نشان مي دهند كه و ب ، بـه فـشار كيلـومتر93/20 به طـول30" الف
9psi هر2 طول زمان تزريق گاز. گاز طبيعي ورودي نياز دارد يا61/1 دقيقه براي ،26بعد از گذشت. دقيقه مي باشد26در مجموع كيلومتر  دقيقه

. سپس شير تخليه بايد بسته شود. دقيقه ديگر عمليات تخليه ادامه يابد13بايستي
و فـشار در  Crossover arrangementدر شرايطي كـه عمليـات تخليـه از طريـق-2  انـدازه گيـري شـده اسـت  Crossover valve انجـام

ج اضافه گردد2 به فشارهاي نشان داده شده در جدول  5psigمي بايست مقدار و ب ، . الف
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 الف-2جدول

Purging Data for Inlet Control Procedure 

Minimum Inlet Pressures – psig 

(By line size) 

6" B / OFF  valve 

Inlet pressure (psig ) 

4" B / OFF  valve 

Inlet pressure (psig ) 

2" B/OFF valve 

Inlet pressure (psig) 

24" pipe22" pipe20" pipe 18" pipe16" pipe12" pipe 12" pipe10" pipe 8" pipe 6" pipe 6" pipe 4" pipe 

Pipe line/ 

Blow off 

 OD 
 

Pipe line  

Length 

(km) 

12 854325333961/61 

12 86543755713123/22 

13 975558771017184/83 

14 10 8666109101321246/44 

15 11 87771111121625328/05 

15 12 98891312142030409/66 

16 12 10 991014141724354911/27 

17 13 11 10 10 11 16 16 20 28 41 59 12/88 

18 14 12 11 11 13 18 18 22 33 46 71 14/49 

19 15 13 12 12 14 19 20 25 38 52 83 16/1 

20 16 14 13 13 16 21 22 28 43 59 97 17/71 

20 17 15 14 14 17 23 25 31 48 66 19/32 

21 17 15 15 15 19 25 27 35 54 73 20/93 

22 18 16 16 16 21 27 29 38 60 81 22/54 

23 19 17 17 18 22 29 32 42 67 90 24/15 

28 24 22 22 24 31 40 45 63 32/2 

33 29 28 28 31 42 52 62 90 40/25 
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ب-2جدول 
Purging Data for Inlet Control Procedure 

Minimum Inlet Pressures – psig  
(By line size) 

12" B / OFF  valve 

Inlet pressure (psig ) 

10" B / OFF  valve 

Inlet pressure (psig ) 

8" B/OFF valve 

Inlet pressure (psig ) 

48" pipe 42" pipe 36" pipe 30" pipe 24" pipe 24" pipe 22" pipe 20" pipe 

Pipe line/

Blow off

OD 

 

Pipe     

line  

Length 

(km )  

10 63323321/61 

11 63324333/22 

11 64435434/83 

11 64535546/44 

12 74546558/05 

12 75556669/66 

12 756577711/27 

12 866687712/88 

13 867688814/49 

13 867799916/1 

13 97881091017/71 

14 978810101019/32 

14 979911111120/93 

14 1089912121222/54 

15 10 8101012121324/15 

16 12 10 12 13 16 16 17 32/2 

18 14 12 15 17 19 20 22 40/25 
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ج-2جدول 

Purging Data for Inlet Control Procedure 

Minimum Inlet Pressures –psig  

(By line size) 

20" B / OFF  valve 

Inlet pressure (psig ) 

16" B / OFF  valve 

Inlet pressure (psig ) 

56 48" pipe 42" pipe 40" pipe 

Pipe line/ 

Blow off 

OD 

 

Pipe 

 line  

Length 

(km )  

11 5321/61 

13 6323/22 

13 6334/83 

14 6336/44 

14 7438/05 

14 7449/66 

15 74411/27 

15 75412/88 

15 85514/49 

15 85516/1 

16 86517/71 

16 96619/32 

17 96620/93 

17 97622/54 

18 10 7724/15 

20 12 9832/2 

22 14 11 10 40/25 
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:محاسبه مدت زمان استمرار عمليات تخليه گاز-6-1-2

: توان مدت زمان استمرار عمليات تخليه را محاسبه نمود با استفاده از فرمول زير مي

nd
FCLDPPTm

.
....1.0588.0 2

22/13/1

=

Tm كل تخليه برحسب دقيقه  زمان

P1 فشار ابتداي خط پس از شير تغذيه گاز بر حسب psig  

P6/0برابر( چگالي گاز طبيعي(

Dقطر داخلي خط لوله بر حسب اينچ 

dقطر داخلي شير تخليه برحسب اينچ 

nچنانچه از چند شير براي انجام عمليات تخليه استفاده مي شود( تعداد شيرهاي تخليه كننده ( .

Lطول خط لوله برحسب مايل 

FC ضريب گرفتگي (choke factor)  مطابق زير( كه بستگي به نوع شير تخليه كننده دارد (

FC نوع شير تخليه 

1IDEAL NOZZLE 

1.6 THROUGH PORT GATE VALVE 

1.8 REGULARE GATE VALVE 

2REGULARE LUBRICATING PLUG VALVE 

3.2 VENTURI LUBICATIING PLUG VALVE 

، عمل مدت زمان استمرار عمليات تخليه از قطر داخلـي لولـه اي كـهTmدر فرمول محاسبه يـات تخليـه از آن انجـام مـي گـردد

، بنـابراين بايـد از قطرداخلـي  و ممكن است خط لوله اي كه تخليه مي گردد در تمام طول داراي يك قطر نباشد استفاده مي شود

گ. معادل در فرمول استفاده گردد  .رددبراين اساس قطر داخلي معادل خط لوله اي كه بايد تخليه گردد از فرمول زير محاسبه مي

ج نمي باشد،الف-2 در صورتي كه قطر لوله مورد تزريق مطابق جداول* و و-4و جداول شماره ذيل به فرمول،ب ب-4 الف

. مراجعه گردد
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2/1

73.341 



=

L
Vd

d1 قطر داخلي معادل به اينچ 

 ضريب تبديل واحدها  34.73

Vفوت مكعب استاندارد حجم كل خط لوله اي كه تخليه مي گردد برحسب 

Lطول كل خط لوله اي كه تخليه مي گردد برحسب miles  

و در طـول"4 مايل با قطر3قطر داخلي معادل خط لوله اي را تعيين نماييد به طوري كه حداقل انتقال مورد نظر در طول: مثال

. باشد"8 مايل با قطر1و در طول"6 مايل با قطر2

VOLUM (FT3)LENGTH 

(miles) 

I.D (IN) W.T.(IN) O.D (IN) 

1.470 3.04.1240.1884.500

2.160 2.06.1250.2506.625

1.901 1.08.1250.2508.625

5.531 6.0TOTAL 

[ ] 2/1
2/1

015.32
0.6

531.573.341 =



=d

 "d1=5.685قطر داخلي معادل
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زم- الف–4جدول شماره  ان استمرار عمليات تخليه گاز درون مدت

و قطر لوله تخليه  خطوط لوله براساس قطر خط لوله

 زمان تخليه براي هر مايل
 بر حسب دقيقه

 قطر خط لوله قطر لوله تخليه بر حسب اينچ
 بر حسب اينچ

40/42056

6/41648

30/41642

05/41640

50/41236

65/6830

30/41030

00/31230

50/21430

95/11630

35/7624

20/4824

75/21024
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 مدت زمان استمرار عمليات تخليه گاز درون-ب–4جدول شماره

و قطر لوله تخليه  خطوط لوله براساس قطر خط لوله

 زمان تخليه براي هر مايل

 بر حسب دقيقه

 قطر خط لوله قطر لوله تخليه بر حسب اينچ

 اينچبر حسب

10/5620

95/2820

45/9418

10/4618

35/2818

40/7416

25/3616

85/1816

37/1412

01/1612

18/1410

12/148

47/126

37/124
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و تزريق گاز در خطوط انتقال گاز به روش غير مستقيم-6-2 : ( indirect purging) تخليه هوا

و هوا از يك سيال واسطه در اين و بـه منظـور) گاز خنثي( روش براي جلوگيري از اختالط بين گاز سوختني استفاده مـي شـود

و تزريق گاز در خطوط لوله  ، احتياج به سرعتهاي پايين تر نسبت به روش مستقيم تخليه هوا جلوگيري از اختالط گازها با يكديگر

. مي باشد 

، گاهي گرفتن قراردر اين روش به دليل و هوا  (PIG) را بين دو جاروبك) گاز خنثي( سيال واسطه گاز خنثي بين گاز سوختني

.قرار مي دهند

، چنانچه تراكم از جاروبكهاي مناسب اين كار كه قابليت اين روش عالوه براين كه ميزان اختالط بين گازها را به حداقل مي رساند

 ، ، استفاو تغيير شكل داشته باشند ، در ضمن حركـت خـود بـه جلـو ، به دليل اينكه كامالً به ديواره خط لوله مي چسبد ده شود

فـشار. ضمناً در اين روش به گاز خنثي كمتري نياز مي باشد. نيز مي گرددو مواد زائد هوا، باعث تميز شدن خط لوله گاز از آب 

. به جلو حركت دهد) متر بر ثانيه5( سرعت مناسب درون خط لوله گاز در حدي باشد كه بتواند جاروبكها را با 

، يا10مقدار گاز خنثي مورد نياز در عمل تخليه هوا با روش عنوان شده هـر كـدام لوله متر طول خط 800 درصد حجم خط لوله

. كه كمتر باشد در نظر گرفته شود 

ان (Purge velocity)يت حد سرعت رعا-6-2-1 و جلوگيري از اتالف گاز سوختنيدر تخليه هوا از خطوط :تقال گاز

، خطوطي هستند كه حجم زيادي از گاز را در فشار باال جابجـا مـي كننـد كـه طراحـي آن بـر اسـاس حـداكثر خطوط انتقال گاز

شجانجام مي ظرفيت .ودشود وممكن است خط لوله براي شرايطي پايين تر ازحدي كه براساس آن طراحي گرديده مورداستفاده واقع

و ايـن مطلـب نيـز و مواد قابل اشتغال تخليه گـردد ، بايد ابتدا درون خط لوله از هوا بنابراين قبل از تزريق گاز در يك خط انتقال

. صورت پذيرد)19 يا نمودار صفحه5مطابق جدول شماره(حائز اهميت است كه عمليات تخليه در حد سرعت مجاز 

و يا غير مستقيم تخل، همانطور كه قبالً بيان شد انجـام) اسـتفاده از گـاز خنثـي( يه هوا از خط لوله ممكن است با روش مستقيم

و زماني از كامل شدن عمليات اطمينان   شـود تجهيزاتـي كـه روي لولـه تخليـه نـصب مـي حاصل مي گردد كـه بـه وسـيله شود

شكل( رصد مناسبي از گازي كه بايد انتقال يابـد مـشاهدهد)بيا–الف يك شير نمونه گيري از گازي كه تخليه مي شود مطابق

.گردد

و تجربـي ايـن  ( Purge velocity)سرعت تخليه هوا ، به طوريكه بـا روشـهاي علمـي  در عمليات بسيار حائز اهميت مي باشد

و تزريق گاز با توجه به شرايط متفاوت  مـي باشـد كـه بايـد نتيجه حاصل گرديده است كه سرعت گاز در انجام عمليات تخليه هوا

در8/1تـا/06 حدود(1شماره دقت شود در حين عمليات تخليه هوا سرعت از حد ذكر شده در جدول  پـايين تـر) ثانيـه متـر

از. نباشد البته قابل ذكر است كه در هيچ شرايطي سرعت تخليه نبايد
s
m20 بيشتر باشد .
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: خنثي در استفاده از روش غير مستقيم تعيين ميزان گاز-6-2-2

، در روش غير مستقيم از يك گاز خنثي جهت تخليه هوا استفاده مـي شـود ( همانطور كه گفته شد رانـدمان كـار بـا توجـه بـه.

، استفاده از نيتروژن را تائيد مي كند  و اقتصادي بودن . دسترس بودن  حرارتي در هر صورت بايد دقت شود كه عمليات در درجه)

، درجه حرارت آن به قدري كاهش يابد و منبسط شدن آن ، زيرا ممكن است با تخليه نيتروژن درون خط لوله مناسب انجام شود

و از اين رو كنترل جريان را با مشكل مواجه نمايد   ضمناً براي تخليه خطوطي كـه طـول زيـادي ندارنـد. كه ايجاد يخ زدگي نمايد

( استفاده نمودN2 حاوي گاز مي توان از كپسول هاي و تزريق گاز به روش غير مستقيم–بشكل. ) تخليه هوا

و10 متر يا 800طول مناسب براي اين منظور برابر ،)هر كدام كه كمتر باشد( درصد طول خط لوله اي است كه بايد تخليه گردد

شد. مي بايست در نظر گرفته شود ً اشاره ، بايستي تجهيزاتي بر روي لوله تخليه نصب گردد كه بتواند نوع ضمناً همانطور كه قبال

ضمناً به منظور تعيـين.و توسط آن كنترل انجام شود) شير نمونه گيري( گازي را كه در حال تخليه شدن است به ما نشان داده

. ميزان گاز خنثي مي توان از فرمول زير نيز استفاده نمود 

جهمحاسبه مقدا فرمول-6-2-3 ت تخليه هوار گاز خنثي در خط لوله

Li= L×D×C×SF 

Li به فوت( طولي از خط لوله كه گاز خنثي در آن قرار مي گيرد (ft

Dبه اينچ( قطر داخلي خط لوله اي كه بايد از هوا تخليه گردد (in

Lبه هزار فوت( طول خط لوله اي كه بايد از هوا تخليه گردد (
1000
ft 

C1000چنانچه طول خط لوله بر حسب( ضريب ثابتft و در صورتي كه طول خط بر حسب كيلومتر باشد2 باشد ضريب ثابت

.) در نظر گرفته شود56/6ضريب ثابت

SFك . در نظر مي گيرند2ه آن را برابر فاكتور ايمني

ا ، كافي  ست كه طول بـاال در سـطح مقطـع لولـه اي كـه تخليـه چنانچه محاسبه حجم گاز خنثي جهت تخليه خط لوله نياز باشد

، ضرب شود . مي گردد

2)
122

(
×

××= DLiVi π

Vi مورد نياز بر حسب فوت مكعب استاندارد حجم گاز خنثي 

: اينچ30بعنوان مثال براي يك خط لوله

"29~Diقطر داخلي 
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ft 110 =Lطول خط به فرض 

ft36/504 ≈110 ××π=خط  حجم لوله= سطح جريان×طول

 ضريب ثابت اطمينان=5/1

: پس مقدار گاز خنثي مورد نياز برابر است با

ft3757 ≈5/1×6/504 =Vحجم گاز خنثي 

و جداولي وجـود دارنـد عالوه بر فرمول ارائه شد ، نمودارها ه براي محاسبه مقدار گاز خنثي در خط لوله جهت انجام عمليات تخليه

كه مباني تهيه آنها براساس اطالعات تجربي است كه از آنها نيز مي توان براي به دست آوردن مقدار مناسب گاز خنثـي در انجـام

، استفاده نمود عمليات تخليه گاز داخل خط لوله به روش غير مستقي .م

و طول خط لولـه اي كـه تخليـه)2و نمودار شمارهب،الف1شماره هاي نمودار( نمودارها با توجه به رعايت حد سرعت مناسب

و جدول شماره  و فـشار5 مي گردد تهيه گرديده و رعايت حد سرعت مناسب  نيز براساس اندازه خط لوله اي كه تخليه مي گردد

ج  مقدار گاز خنثي مورد نياز را بر حسب فـوت مكعـب بـر طـول خـط لولـه را تهيه گرديده كه هت انجام عمليات تخليه مورد نياز

. در اختيار ما قرار مي دهد

11

144 

229
1

4
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)الف(

)ب(

 تعيين ميزان گاز خنثي به روش گرافيكي:1نمودار شماره

 تعيين ميزان گاز خنثي براي عمليات تخليه به روش غير مستقيم:2نمودار شماره
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مي اي كه مورداز براي طول خط لولهني موردنيتروژن-5 شماره جدول  برحسب فوتگيرد تخليه هوا قرار

Cubic feet of nitrogen for an inert slug pipe length in feet 

50000 2000010000500020001000500 
Injection 

Rate 

(CFM) 

Minimum 

Slug 

Velocity 

(ft/min) 

Pipe* 

Volume 

per foot 

(c.f./ft) 

Pipe 

Size 

(inch) 

107 715340292319111250.094

261 17312998705646291300.226

439 2912171641179477561500.378

688 457340257184147121961650.5810

985 6534863682632111731491800.8312

1,632 1,0808026054303422802732101.316

2,097 1,3871,0307775534403603672201.6718

2,611 1,7281,2839686895484484892352.0820

3,151 2,0851,5481,1688316615416152452.5122

4,406 2,9162,1651,6331,162 9257579302653.5126

5,863 3,8802,8802,1731,546 1,2301,0071,3312854.6730

8,630 5,6774,1893,1372,204 1,7331,4001,8213055.9734

9,714 6,3914,7163,5312,480 1,9511,5762,1173156.7236

10,464 6,9265,1413,8802,761 2,1971,79727893458.2540

11,524 7,6275,6624,2733,040 2,4181,97932193559.0842

15,062 9,9687,4015,5833,973 3,1612,587459939017.8748

20,433 13,52270,0387,5745,389 4,2883,510656741616.1556

* 100 ft of additional pipe line volume is included. 
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و نيتروژن به صورت همزمان-7 : استفاده از متانول

، بايـد لوله گاز براي خطوط و يا با توجه به شرايط مرطوب بودن محيط داخل آنها كه تحت آزمايش هيدرواستاتيك قرار گرفته اند

، براي گرفتن  و تزريق گاز، درون خطوط خشك گردد  اسـتفاده نيز مي توان رطوبت داخل لوله از متانولقبل از عمليات تخليه هوا

و نيتـروژن گـردد ايـن اسـت كـه بهتـر اسـت ترتيبـي اتخـاذ، اما نكته اي كه مي توان بـه آن اشـاره نمـود. كرد  كـه از متـانول

، اشـتعال/ انفجـار كه ضمن عمل جلوگيري از به وجـود آمـدن مخلـوط قابـل شود همزمان بعنوان گاز خنثي استفاده به صورت

. له نيز جذب شود رطوبت درون خط لو

از. خط لوله عبور داده مي شـود داخل در اين روش دو ستون متانول كه هر كدام با يك ستون نيتروژن جدا مي شوند از اسـتفاده

در كيفيـت عمـل تـاثير بـه سـزايي خواهـد كه براي جداكردن ستون هاي مختلف گاز از همديگر،2-6 ذكر شده در بند جاروبك

. شود، توصيه مي داشت 

و نيتروژن به صورت همزمان-7-1 : روش تزريق متانول

 درصد ظرفيت حجمي خط لوله مورد نظر تحت فشار مناسب كه طي آن حداقل گـاز قابـل10 متر يا 800تزريق نيتروژن به طول

، تزريق متانول به اندازه اشتعال در طول عمليات تخليه خار/ انفجار به 0/07Dج گردد ازاء هركيلـومتر طـول خـط برحسب ليتر

و به دنبال آن تزريق دومين ستون نيتروژن به همان مقدار ذكر شده بـراي) قطر داخلي لوله برحسب ميلي متر مي باشدD( لوله 

و سپس تزريق دومين ستون متانول برابر حجم قبلي اين ستونها به وسيله ستون گاز قابل اشتعال كه بـه دنبـال آنهـا. مرحله اول

تخليه عمليات البته بايد. متر بر ثانيه حركت نمايند5تا3ق مي گردد، به جلو رانده مي شوند كه بايستي با سرعتي در حدود تزري

و آب بـه اتمـسفر  (TRAP)آوري كننده از يك مخزن جمع ابتدا و آب عبور نمايند تا بدين طريق از تخليه شـدن متـانول  متانول

و ضمناً با استفاده از و بازيافت شوندجلوگيري . دستورالعمل هاي زيست محيطي به روش صحيح جمع آوري

: در خطوط لوله گاز هوا آماده سازي قبل از عمليات تخليه-8

و به صورت عمودي جهت تخليه نصب گردد قطر لولـه تخليـه بـا توجـه بـه دبـي جريـان. لوله تخليه هوا بايد به يك شير انشعاب

و فشار خط ضمن عملي  و با توجه به سرعتهاي مجاز ذكرشده بايد مطابق جدول شماره يك مشخص گردد عبوري ضمناً. ات تخليه

 ، الزم است تمهيداتي به لحاظ جلوگيري از آلودگي صوتي در حـين( ايجاد سرو صدا در طول عمليات نيز بايد در نظر گرفته شود

در) عمليات مدنظر گرفته شود  ، سرعت و باعـث توليـد سـرو صـدا مـي شـود زيرا با كاهش سطح مقطع . لوله تخليه افزايش يافته

)23 ميزان مجاز برابر جدول آلودگي صوتي صفحه(
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و همچنـين احتيـاج   روي لوله تخليه جهت كنترل نوع گازي كه خارج مي شود بايد از تجهيزات نمونه گيـري گـاز اسـتفاده شـود

، شير نصب شـده بـر روي لولـه تخليـه بايـد. به يك فشارسنج جهت كنترل فشار در لوله تخليه مي باشد در طول عمليات تخليه

 ، ، رسيدن به حد سرعت مناسب تخليه را مي توان كنترل كرد ، ضمن اينكه به وسيله شير كنترل جريان در ورودي كامالً باز باشد

، بايد فشار را نيز در آن نقطه كنترل نمودهمچنين با نصب يك فشارسنج در اب . تداي خط لوله

 جدول حد مجاز آلودگي صوتي

الي7 نوع منطقهرديف شب10 صبح
dB(A))'30(Leq 

 صبح7 شب الي 10
dB(A))'30(Leq

5545 منطقه مسكوني1
6050 مسكوني–منطقه تجاري2
6555 منطقه تجاري3
60 70 صنعتي–وني منطقه مسك4
7565 منطقه صنعتي5

dB(A))'30(Leq =دقيقه اندازه گيري در شبكه وزني30تراز معادل در مدت زمان Aبل است و واحد آن دسي . مي باشد

، بايستي از نـوع گـازي كـه از ، به وسيله تجهيزات نمونه گيري  لولـه تخليـه چنانچه در عمليات تخليه از گاز خنثي استفاده شود

خارج مي گردد مطلع گرديد تا بر اساس آن بالفاصله بتوان بعد از اتمام خروج گاز نيتروژن، ميزان حجم گاز قابل اشتعال خروجـي

گاز قابل اشتعال در خروجي اطمينان حاصـل حجمي درصد90البته كنترل اين مقدار از زماني است كه از حضور. را اندازه گرفت 

.شود

و خصوصيات لوله تخليه گاز شرا-8-1 :)بلودان( يط

و ضمناً به صورت عمودي نصب گردند3تا5/2تمامي لوله هاي تخليه گاز بايد بين- . متر از سطح تراز محل باالتر باشند

من10حداقل- ، فاصله داشته باشندب متر با هر و شعله زا ، حرارت از.ع جرقه  HSE متـر بـا نظـر نماينـده10 فواصـل بـيش

. شركت تعيين مي گردد/ منطقه

.اگر از لوله پلي اتيلن جهت تخليه گاز استفاده مي شود حتماً به طريق مناسب بار الكتريسيته ساكن آن خنثي گردد-

.تجهيزات نمونه گيري گاز براي اطالع از نوع گاز خروجي روي لوله تخليه نصب يا محل مناسبي پيش بيني گردد-
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ر- .وي لوله تخليه ضرورت داردنصب يك فشار سنج بر

.ميزان سرعت مناسب در لوله تخليه برابر جداول مربوط به روش مستقيم يا غير مستقيم تعيين گردد-

و مجاور خطوط برق قرار نگرفته باشد- .لوله تخليه زير

و آمد- و شلوغ نسبت به منع رفت .در هنگام تخليه اقدام گردد) تردد(در خيابان هاي پرتردد

ويطي كه هوادر شرا- ، عمليات تخليه نبايد انجام گردد ابري و برق است . داراي رعد

، نفر كامالً بر شير مسلط باشد- و بسته نمودن آن .شير بلودان كامالً در دسترس باشد به طوري كه براي باز

. بلودان مهار گردد-

.محل بلودان كامالً محصور باشد-

و ساختماني قرار گرفته باشدلوله بلودان يا سه پايه تخليه نبايست- .ي زير درخت

 venting of gasتخليه گاز به اتمسفر

داردنتخليه حجم زيادي از گاز قابل اشتعال به اتمسفر در جايي كه امكان انتقال آن به خطوط ديگري از سيستم خط لوله وجود

ال به اتمسفر تخليه گردد ضروري است كه انتـشار قل برسد زماني كه الزم است يك حجم زيادي از گاز قابل اشتعابايستي به حد 

و عموم مردم باشد ، تأسيسات و حادثه براي كاركنان .و تخليه آن در هوا بدون خطر

و به اندازه كافي ارتفاع داشته و داراي ظرفيت تخليه مناسـب) متر از سطح زمين3تا5/2ارتفاع( لوله هاي تخليه بايد عمودي

ج–فال2مطابق جداول و .و همچنين شير كنترل ايمني تخليه باشندب

و ديگـر ، بانـد فرودگـاه ، خطوط انتقال برق هوايي و مالحظات ايمني نسبت به ساختمانها محل لوله تخليه بايد با در نظر گرفتن

و غيره انتخاب گردد  . منابع توليد جرقه

و عموم مردم اطالع و مسئول و تزريق تخليه محل كه در مجاورت رساني قبلي به مقامات محلي . گاز قرار دارند بايد داده شود هوا

و صدا  بايـستي بـراي كـاهش سروصـدا از صـدا ضـمناً. نيز بايد به مردم اطالع رساني شـود) noise(همچنين درخصوص سر

في، كليـه پرسـنلو جهت كاهش بوي بد بودار كننده هاي گـاز (silencer)خفه كن و و غيـره از ماسـك هـا لترهـاي مناسـب

. استفاده شود 
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و مقررات-9 و راه اندازي خطوط ايمني ، تزريق گاز و تكميل چك ليست عمليات تخليه هوا  گاز انتقال صدور

 هدف-9-1

و حصول اطمينان از تخليه كامل هوا به طريقي كه از بروز حوادثي همچون آتش سو زي بكار گيري روش مناسب جهت تزريق گاز

و يا انتشار بيش از اندازه متان در هوا جلوگيري گردد  .و انفجار

 دامنه كاربرد-9-2

. در شركت ملي گاز ايران كاربرد دارد انتقال گازاين مقررات براي تزريق گاز در خطوط

 تعاريف-9-3

 تزريق گاز

تانتقال عمليات گاز دار نمودن خطوط . عميرات از گاز تخليه شده است جديد يا خطوط لوله قديمي كه جهت

 تخليه هوا

و گاز از محل ايستگاه شير به وسيله لوله تخليه ، گاز يا مخلوط هوا كه قبالً نصب گرديده است اين امر جهـت) بلودان(خروج هوا

و گاز درون لوله تحت تزريق انجام مي شود  . جلوگيري از اختالط هوا

 بلودان

م و يا گـاز لوله ايست در سايزهاي و هوا و مهار گرديده تا از طريق آن گاز ختلف با ارتفاع مشخص كه در محل تاسيسات شير نصب

. خالص به فضا داده شود 

 پيمانكار نماينده

. فردي است كه از سوي پيمانكار اجرايي خط مزبور به عنوان مسئول عوامل اجرايي در عمليات تزريق گاز حضور دارد

 نظارت نماينده

فردي است كه از سوي دستگاه نظارت بر اجراي خط مزبور جهت نظارت بر فعاليت عوامل اجرايي در عمليـات تزريـق گـاز حـضور

. دارد 

 بهره برداري نماينده

. فردي است كه از سوي مجموعه بهره برداري به عنوان مسئول انجام عمليات تزريق گاز حضور دارد

 ايمني نماينده

. بهره بردار جهت كنترل مسائل ايمني در خالل عمليات تزريق گاز حضور دارد HSE سوي واحد فردي است كه از
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ها-9-4  مسئوليت

 بهره بردار نماينده

و كنترل كليه فعاليت هاي صورت گرفته در طول تزريق گاز- ) از ابتدا تا انتها( راهبري

و بازرسي مسير خط تحت تزريق به خصوص موضع هاي- و اتصاالت مربوطه( تزريق كنترل و تخليه گاز) شيرها

و اطمينان از صحت عملكرد آنها-  چك كردن سيستم هاي ارتباطي

 نظارتنماينده

و پيگيري در تحقق مسئوليت هاي پيمانكار- ، نظارت  انجام هماهنگي هاي الزم

و بازرسي مسير خط تحت تزريق قبل از شروع عمليات-  كنترل

 ني نماينده ايم

و تخليه گازك- و بازرسي موضع هاي تزريق  نترل

 اعالم عدم انطباق ها به نماينده بهره برداري جهت رفع توسط پيمانكار-

و تجهيزات( تحت كنترل قرار دادن شرايط ايمني عمليات- و اعالم موارد عدم انطباق به نماينده بهره بردار جهت رفـع) افراد

 توسط پيمانكار

 پيمانكار نماينده

و ارائه روش تزريق گاز بر اساس دستورالعمل شماره- و اخذ تائيديه ..... تهيه  به مجموعه بهره برداري

و تحت نظارت مسئول بهره برداري-  اجراي مراحل تزريق گاز براساس روش مصوب

و اشكاالتي كه مانع از بهره برداري مي شود- . رفع كليه نواقص

و آماده به كار نمودن افر- و تجهيزات مورد نياز تزريق گاز حداقل يك روز قبل از عمليات پيش بيني ، ماشين آالت  اد

و در سـرويس بـودن- و بررسي مسير خط تحت تزريق قبل از شروع عمليات به خصوص اطمينان از عملكـرد مناسـب كنترل

 شيرها 

و تامين تجهيزات ارتباطي مناسب جهت برقراري ارتباطات شنيداري بـين عوامـ- ل درگيـر در عمليـات از ابتـدا تـا پيش بيني

 انتهاي تزريق گاز
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و نكات مهم جهت شروع عمليات تزريق گاز-9-5 : شرايط

و تخليـه هـوا در خطـوط لولـه و در طول عمليات تزريق گـاز نكاتي كه ذيالً به آنها اشاره شده است مي بايستي قبل از تزريق گاز

و دقيقاً رعايت گردد  :مدنظر قرار گرفته

. محل تخليه كه بلودان در آن محل واقع شده بايد كامالً ايمن شده باشد-

و بسته نمودن آن نفر كامالً بر شيرفرماني آن مسلط باشد- . شير بلودان بايد كامالً در دسترس باشد به طوري كه براي باز

ط- و يا اينكه در اطراف آن بق نقـشه مهندسـي كـامالً در بتـون قـرار بلودان بايد به وسيله سيم بكسل در سه جهت مهار باشد

.گرفته باشد

. محوطه تخليه گاز بايد عاري از مواد قابل اشتعال باشد-

و اطمينان از صحت عملكرد آنها-  روانكاري كليه شيرها

از- گا6در صورتي كه خطي بيش ، مي بايست عمليات تزريق و خط خالي بوده ز ماه از تاريخ تست هيدرواستاتيك آن گذشته

. پس از اخذ مجوز از بازرسي فني انجام گردد

، عمليـات- ، به تشخيص بازرسي فني و خط خالي بوده باشد در صورتي كه خطي مدتي از آزمايش هيدرواستاتيك آن گذشته

. تخليه هوا مي بايست قبل از تزريق گاز انجام گردد 

، نيروي انتظامي مي بايست در جريان كامل- و در صورتي كه محل ايستگاه شير در نزديكـي اتوبـان يـا در روز تزريق گاز بوده

و آمد مي باشد بايد از نيروهاي انتظامي جهت بستن مسير كمك گرفته شود  . جاده پر رفت

و برق در آسمان وجود داشته باشد بايد تزريق گاز به روز بعد موكول شود- . در صورتي كه روز تزريق گاز رعد

كل- . يه نكات الزم توسط مسئولين عمليات خصوصاً مسئول ايمني به افراد گوشزد گردد قبل از تزريق گاز

. ماركر روي مسير خط نصب شده باشد-

و عاري از آب بردگي باشد- . مسير خط بايد كامالً آماده

،، كـال Earmuffكليه افراد در مراحل راه اندازي مي بايست وسايل حفاظت فردي شامل گوشـي ايمنـي از نـوع- ، عينـك ه

و استفاده نمايند و لباس كار نخي به همراه داشته . كفش ايمني

و سيـستم هـاي ارتبـاطي- و كساني كه در مجاورت بلودان قرار دارند بايد مجهز به بيـسيم و انتهاي خط افراد مستقر در ابتدا

و در غير اينصورت عمليات تزريـق گـاز مـادامي كـ  و آماده كار مناسب باشند ه سيـستم هـاي مربوطـه مهيـا نـشود جايگزين

. نمي بايست شروع شود

-، ، نـوار خطـر و گـاز و تجهيزات ايمني حفاظتي مورد نياز همچون خاموش كننده هاي پودر و در دسترس بودن وسائل تهيه

و نورافكن هاي    flame proofسيستم هاي بلند گوي دستي
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و بيسيم مسير نباشد بايد از موبايل ماهواره اي استفاده شود در مناطق دورافتاده كه امكان صحبت كردن با موباي- .ل

و كارخانجات قرار دارد بايد قبل از تزريق گاز آنها را مطلع نمود- . در صورتي كه محل بلودان در مجاورت تاسيسات

با0بكارگيري دستگاه گازسنج- .شد تا صد در صد حجمي كه قابليت اندازه گيري درصد حجمي گاز را داشته

 در صورتي كه بلودان در مجاورت دكل هاي فشار قوي برق قرار گرفته باشد مـي بايـست بـا همـاهنگي اداره بـرق نـسبت بـه-

. ايمن سازي منطقه اقدام گردد

و سپس امـضاء شـود- و تزريق گاز قبل از عمليات تزريق گاز توسط مسئولين مربوطه مطالعه اگـر. فرم چك ليست تخليه هوا

. چك ليست مزبور بر خالف خواسته هاي مندرج در فرم باشد تا زماني كه رفع نشده بايستي عمليات انجام نشود موردي در

 برنامه زمان بندي در انجام عمليات تزريق گاز

و غيـره- ، تجهيـزات  در اين مرحله بايد برنامه زمان بندي عمليات تزريق گاز با در نظر گرفتن تمـام مراحـل از قبيـل پرسـنل

و همه وظـايف در ايـن برنامـه. مشخص گردد برنامه زمان بندي بايد تمام عمليات تزريق گاز را به وظايف جزئي تقسيم نمايد

و اتمام عمليات تزريق گاز را مشخص نمايد. زمان بندي مشخص شوند  و تاريخ اجرا . همچنين برنامه زمان بندي بايد روز

ا- و به هيچ وجه به شير اعتماد نشود SPADEستاندارد يا قسمت انتهاي خط بايد داراي درب پوش . باشد

. فشار پذيري خط بايد طبق دستورالعمل مرحله به مرحله انجام شود-

از- و ترديد وجود داشته باشد مي بايست بـا نظـر بازرسـي فنـي پـس در صورتي كه در نتايج آزمون هيدرواستاتيك خط شك

ا . قدام به نشت يابي نموده سپس وارد مرحله فشار باالتر شود تزريق گاز طي دوره هاي تعريف شده

. كليه بلودان ها پس از تزريق گاز بايد مجدداً بازرسي گردد تا اطمينان حاصل شود كه شيرها نشت گاز ندارند-

، تاسيـسات- و آمـد خودروهـا و دوده از خط بايد مراقبت هاي ويژه از لحاظ كنترل مسير رفـت ، در صورت خروج آب مجـاور

و غيره انجام شود  . دكل هاي فشار قوي برق

 شرايط اضطراري-9-6

، مي بايـست طـرح واكـنش در شـرايط اضـطراري و بروز شرايط اضطراري و اشتعال در حين تزريق گاز  با توجه به احتمال انفجار

و نماينده ايمني( از سوي مجموعه بهره برداري ا) نماينده بهره بردار و در و توجيهي تهيه رتباط با تعيين وظايف عوامل تزريق گاز

و هـدايت. آنها اقدام نمايند  در اين خصوص كليه عوامل درگير در عمليات تزريق گاز موظف به اجراي طرح مزبـور تحـت مـديريت

.مسئول بهره بردار مي باشند 
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، كاركنان-9-7 :ت تزريق گازو برنامه ريزي جهت عمليامربوطه سرپرستي

: سرپرستي-9-7-1

و فراينـد انجـام كـار را داشـته- و مسئوليت محوطـه ، صالحيت فني و كافي مسئول انجام عمليات تزريق گاز بايد تجربه قبلي

. باشد

و تجربـه الزم را داشـته ، بايد آموزش كافي در اين زمينـه ديـده كاركناني كه مسئوليت انجام عمليات تزريق گاز را به عهده دارند

.د باشن

: عمليات مرتبط با كاركنان-9-7-2

و داراي صالحيت هستند بايد در عمليات تزريق گاز شركت كنند در. فقط كاركناني كه از نظر فني شايسته وظايف كاركنـاني كـه

: عمليات تزريق گاز تعيين مي گردند شامل

و آماده كردن گازي كه بايد جهت تخليه استفاده گردد- ) گاز خنثي(تهيه

 كنترل جريان گازي كه تخليه مي گردد-

  ( vent)كنترل تخليه گاز به اتمسفر از طريق لوله تخليه-

و ارزيابي عمليات تزريق گاز- ، آناليز گازي كه تخليه مي گردد  تست كيفيت گاز خنثي

 برقراري سيستم ارتباطات قابل قبول جهت عمليات تزريق گاز-

در- و محل  صورت لزوم اطالع رساني به مردم منطقه

: ايمني كاركنان-9-7-3

، كاركنان درگير در عمليات تزريـق گـاز بايـد- ايمني كاركنان مقدم بر هر كاري در طول هرگونه عمليات تزريق گاز مي باشد

و دستورالعمل ، استانداردها .هاي كاري را رعايت نمايند تمام مقررات

و آماده باشد بايد براساس ني (ppe)وسايل حفاظت فردي مناسب- براي كار در محـيط هـاي بـسته كـه. از كار در محل تهيه

و غيـره دارد بايـد از وسـايل حفاظـت فـردي  ، گازهاي قابـل اشـتعال ، گازهاي سمي خطرات زيادي از قبيل كمبود اكسيژن

و غيره همراه شود  ، اكسيژن ، دستگاه سنجش گازهاي سمي . مناسب از قبيل دستگاه تنفسي

و مواد شيم- و بايـستي لـوازم MSDSيايي خطرناك بايد مشخص  آنها جهت كار با اين مواد بايد در محل كـار موجـود باشـد

. حفاظت فردي مناسب جهت كار با مواد شيميايي در محيط كار آماده گردد

:ي تزريق گاز برنامه ريز-9-8

. بايد تهيه گردد برنامه اي مدون جهت عمليات تزريق گاز براساس دستورالعمل تزريق گاز
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:عمليات تزريق گاز مرتبط با سيساتأت-9-9

و كنترل شوند و تأسيساتي كه مرتبط با عمليات تزريق گاز هستند بايد به طور روشن مشخص . خطوط لوله

: روش تزريق گاز براي اجرا بايد شامل موارد ذيل باشد

 تاسيساتي كه بايد تزريق گاز شوند-9-9-1

و يا تزريق گردند گازهايي-9-9-2 . كه بايد تخليه شوند

و همچنـين مـوارد ايمنـي ذيـل بايـستي در برنامـه-9-9-3 و پايـان آن و جدول زمان بندي آغـاز  زمان انجام عمليات تزريق گاز

. زمان بندي ديده شوند

و تزريق گاز بايد انجام شود- . نصب اتصاالت كافي جهت تخليه

. باشند ليست شيرهايي كه بايد باز-

و توقف شيرهاي خودكار كه از راه دور كنترل مي شوند- . مشخص بودن سيستم كنترل

و همچنين مشخص بودن كاركنان عمليات تزريق گاز-  توصيه ها

و آماده سازي تجهيزات ارتباطي-  تهيه

 كنترل گاز تخليه شده به اتمسفر با مالحظات ايمني-

و ارتفاع لوله تخليه-  موقعيت

ع جرقه حذف مناب-

و تجهيزات ايمني مانند خاموش كننده هاي آتش نشاني-  تهيه اقدامات

، دما، اندازه گيري حجم گاز- و كنترل پارامترهاي فرايندي از قبيل فشار و تزريق گاز تهيه گاز خنثي جهت عمليات تخليه هوا

و غيره جهت ايمني كار   تخليه شده

و تزريق- و انحرافات برنامـه اي كـه از قبـل تـدوين شـده قبل از آنكه كار عمليات تخليه هوا  گاز آغاز شود بايد كليه اشكاالت

. است به وسيله كليه واحدها مورد تائيد قرار گيرد

و تزريق گاز-9-10 :مراقبت هاي ويژه ايمني جهت عمليات تخليه هوا

و مراقبت قـرار گير- و تأسيسات جديد براي تزريق گاز بايد تحت كنترل و هرگونـه فعاليـت بايـستي زيـر نظـر خطوط لوله نـد

و تزريق گاز انجام شود . سرپرست تيم راه اندازي

و ارتباطــات- و غيــره در محــل موجــود ، تلفــن و تزريــق گــاز بايــد وســايل ارتبــاطي ماننــد بــي ســيم در هنگــام راه انــدازي

(Communication )و بهره برداري برقرار باشد . بين گروه راه انداز

و فقط افراد ضروري در محل حضور داشته باشندورود افراد- . متفرقه به محل تزريق گاز بايد ممنوع گردد
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و آماده به كار باشند- و غيره بايد بررسي شده ، ابزار دقيق . تمام سيستم هاي كنترلي از قبيل شيرهاي اتوماتيك

و يا دتكتورهاي نشت گاز اتو- و اطفاء حريق اتوماتيك ماتيك در تاسيسات وجود دارد بايستي در هنگـام اگر سيستم هاي اعالم

. تزريق گاز در سرويس باشند

و آتش نشاني به همراه وسايل اطفاء حريق مورد نظر در محل حضور داشته باشند- . در صورت لزوم تيم ايمني

، اكسيژن سنج در محل موجود باشد- . دستگاههاي گازسنج گازهاي قابل اشتعال

و يا داخل خطوط لوله حتماً بايد دستورالعمل ورود به داخل فضاهاي بسته به كار برده شودبراي ورود به داخل ظرو- .ف

. مقررات صدور پروانه هاي انجام كار بايستي اجرا گردد-

و تأسيسات،- ، شبكه ها و در دسترس گروه راه انـدازي P&IDو PFDتمام نقشه هاي خطوط لوله  بايستي در محل موجود

. قرار گيرد

و قبل از راه اندازي به اطالع تمام كاركنان رسانده شوددس- . تورالعمل مقابله در شرايط اضطراري بايستي تهيه

در- و پيشگيرانه در روش تزريـق گـاز و اقدامات اصالحي و ارزيابي مخاطرات صورت گرفته قبل از تزريق گاز بايستي شناسايي

. نظر گرفته شود

و صدمه از نظر انفج- و مردم بايستي در هنگام تزريـق گـاز در نظـر گرفتـه احتمال آسيب و آتش سوزي به مناطق مسكوني ار

.شود

: توجهات ويژه-9-11

: مواد خود آتش گير-9-11-1

(مواد خود آتش گير كه در مجاورت هوا خود به خود مشتعل مي شوند ) سولفيد آهن.

د و تخليه آن ، مخصوصاً زماني كه خطوط لوله قديمي تخليه مي شـوند بايـد تميز كردن خطوط لوله از گازهاي قابل اشتعال ر هوا

و مايعات قابل اشتعال باقيمانده در داخل لوله مي تواند و بخارات فرار را تخليه مي كند توجه داشت كه عمليات تخليه فقط گاز ها

. در اثر جرقه هاي برگشتي هنگام بريده شدن لوله مشتعل شوند

و مـواد خـود اشـتعال ماننـد مواد جامد قابل اشتع ال احتمال دارد بعد از اتمام عمليات تخليه در داخل خطوط لولـه بـاقي بماننـد

رسوبات سولفيد آهن مي تواننـد در اثـر تمـاس بـا مـواد. سولفيد آهن مي توانند به سرعت در اثر وجود هواي كافي مشتعل شوند 

و باعث) اكسيژن هوا( اكسيد كننده  و انفجار مـواد هيـدروكربني در داخـل خطـوط لولـه سريعاً تركيب شده ، اشتعال  خودسوزي

. گردند
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و انفجـار  ، بـراي پيـشگيري از آتـش سـوزي و جداسازي آن و قبل از ورود به داخل خطوط لوله بنابراين بعد از تخليه خطوط لوله

و تمهيدات خاص ايمني بكـار بـرد  ، بايستي توجه ويژه بـراي جلـوگيري از آتـش سـوزي.ه شـوند رسوبات آتش گير سولفيد آهن

و خيس نگه داشت  . رسوبات سولفيد آهن بايد آنها را مرطوب

  static electricityالكتريسته ساكن-9-11-2

الكتريسيته ساكن در تعداد بسيار كمي. الكتريسيته ساكن يكي از منابع ايجاد جرقه بوده كه كنترل آن به راحتي ميسر نمي باشد

و جدي است كه ميزان رطوبت نسبي كم باشد از فعال و زماني خيلي خطرساز و عمليات ممكن است ايجاد نشود . يت ها

و تزريق گاز بايد به وسيله يك رشته سيم اتـصال در دو طـرف خـط جهت جلوگيري از ايجاد الكتريسيته ساكن در عمليات تخليه

. لوله جهت اتصال به زمين استفاده شود 
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گ ، تزريق و راه اندازي خطوط انتقالچك ليست عمليات تخليه هوا  از
 .............محل انجام عمليات
و شرح پيمان  ............شماره

 ......................نام خط
 ................طول لوله براي تزريق گاز

 مالحظات خير بلي شرايط مورد بازرسي
و مورد تائآزمون آيا-1 و نشتي لوله انجام شده .د بازرسي فني مربوطه قرار گرفته استيمقاومت
و مورد تائيد بازرسي فني آزمونياآ-2 .قرار گرفته است مربوطه پوشش خط لوله انجام شده
گاآزمون آيا خط لوله پس از اتمام-3 و نشتي تا زمان تزريق ز تحت كنترل حفاظت كاتدي قرار داشته است مقاومت

طو
طو

شخ
ماي

آز
باز

سير
دم

دي

و اشكاالت مانع بهره برداري رفع گريده است-4  آيا قبل از تزريق گاز عمليات بازديد از مسير خط لوله توسط بهره بردار انجام

و ارائهرا آيا پيمانكار روش تزريق گاز-5 و مصوب تهيه  نموده است به صورت مدون
و تجربه كافي در راه اندازي دارند، آيا افراد بكار گرفته شده در عمليات-6  آموزشهاي الزم را ديده
 شيرهاي در مسير در محل وجود دارد آزمون آيا گواهينامه-7
. شده استي خط تحويل بهره برداريكآيا ازبيلت يا كرو-8
و ابزار مناسب به تعداد كافي پيش بيني گرديده است آيا وسايل نقلي-9 ، آمبوالنس  له

، وسايل حفاظت فردي براي كليه نفرات در محل وجود دارد) حجمي% 100تا0( آيا گازسنج-10 .، خاموش كننده به تعداد كافي
 تزريق گاز قرار گرفته اند مسئول حفاظت كاتدي درجريانو آيا بهره بردار، مسئول شيرهاي خودكار-11
و يا منطقه مورد نظر تحت پوشش شبكه موبايل قرار دارد-12 و لحظه اي امكان پذير ، مطمئن . آيا در طول خط ارتباط بي سيم مستمر

ات
هيز

تج
ل،

رسن
،پ

ش
رو

.هماهنگي الزم براي بستن جاده به عمل آمده است) در صورت نياز( آيا با نيروي انتظامي-13

و مورد تائيد بهره بردار مي باشد-14 . آيا آزمايش عملكرد شيرهاي بين راهي صورت گرفته
و نحوه كار كردن آن توجه شده است-15 . آيا به عالئم بازو بسته بودن شيرها
و روانكاري شده است-16 . آيا شيرها قبل از راه اندازي گريسكاري
و استاندارد مسدود شده است روي آيا اتصاالت نصب شده-17 و قبل از راه اندازي برداشته شده ويا به طور اصولي .خط پس از اتمام كار

خط آيا-18 .در نظرگرفته شده است) عالوه بر شير( در پوش باالي لوله تخليه قسمت انتهايي
م-19 .اركر در فواصل معين نصب گرديده است آيا بر روي مسير خط لوله

و عاري از اجسام زائد استو حصار آيا محوطه سازي-21 .محل شيرها كامل
.شده است حاصل اطمينان كافي از عدم وجود شعله باز) بلودان( آيا در محل تخليه گاز-22
.رعايت شده است آيا فاصله دكل هاي برق فشار قوي با محل تخليه گاز-23
و شرايط جوي براي انجام عمليات كامالً مناسب است-24 . آيا زمان

ها،
شير

وط
خط

يي
تها

طان
نقا

ت،
اال

تص
ا

. آيا بلودان كامالً مهار شده است-25

بو: توضيحات و شرايط مطلوب فراهدانجام تزريق گاز منوط به مثبت بن كليه موارد فوق الذكر بوده در صورتي كه يك ياچند مورد جواب خير است تزريق، مديريتا مجوزم نباشد فقط
.گاز امكان پذير خواهد بود 

ناپيمانكار و و جبران خسارات وارده به شركت ملي گاز ايران تبعات حقوقي ناشي از عملكرد نامطلوب . مي پذيرد را ايمن در اجراي كار
و امضاء پيمانكار نماينده نام

و . محوطه براي انجام تزريق گاز كامالً آماده است كليه شرايط فوق را شخصاً بازرسي كرده
و امضاء  نظارت طرح نماينده نام

و خط آماده تزريق گاز ميباشد ، شيرهاي موجود در ايستگاه شير، نقاط انتهايي تخليه، مسيرخطوط بازديد شده و امضاء. كليه مواردفوق شامل شيرهاي خودكار  بهره بردار نماينده نام
، خطوط لوله آماده تزريق با روش ارائه شده مي باشدب و ساير موارد ايمني .ا در نظر گرفتن كليه موارد باال

و امضاء نماينده ايمني نام
: توزيع نسخ

 پيمانكاري نماينده-4 نظارت طرح نماينده-3 مربوطه HSE واحد-2نماينده بهره بردار–1
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 پيوست يك

و خشك كردن خطوط لوله گاز  روش تخليه

و خشك گردد ، بايستي خط لوله از آب تخليه پس از تخليه آب بايـد دقـت. پس از تائيد آزمايش نشتي توسط ناظرين بر آزمايش

در هر صورت هوائي كه از انتهاي خط خارج مي شود بايستي كـامالً خـشك. تخليه شده از لوله خساراتي به بار نياورد شود كه آب 

و هيچگونه رطوبتي با خود نداشته باشد .براي اطمينان از خشك شدن كامل مي توان از متانول استفاده نمود. بوده

آب-1 : روش تخليه

و لوله كاهش فشار خط به منظور تخليه آب درون لوله پس از و رساندن آن به فشار اتمسفر تخليه آب توسط پيگ هـاي اسـفنجي

كه. انجام مي شود يا پلي يورتان ظرفيت هوا دهـي الزم است نيروي پيش برنده پيگ ها از طريق كمپرسور هوايي تهيه خواهد شد

در. كـل قطعـه را تخليـه كنـدو آب غلبه نموده فشار هيدرواستاتيكيبرو فشار توليدي آن به اندازه اي باشد كه بتواند  تخليـه آب

اين عمـل بايـستي طبـق. به همراه داشته باشد در محل تخليه آب انتهاي قطعه به نحوي انجام خواهد شد كه كمترين صدمات را 

.دستورالعمل هاي محيط زيست انجام پذيرد

:روش خشك كردن-2

خ ، تـا زمـاني پس از تخليه كامل آب تا زمان خشك شدن كامل ط عمليات پيگ راني در همان جهت اوليه انجام خواهـد پـذيرفت

و هواي خروجي از لحـاظ. كه جلوي پيگ هيچ گونه آبي دريافت نگردد پس از اين مرحله يك نوبت ديگر پيگ راني انجام پذيرفته

و عدد نقطه شبنم مورد بررسي قرار خواهد گرفت  . مقدار رطوبت

. درجه سانتي گراد نسبت به محيط نباشد عمليات خشك كردن مورد قبول خواهد بود3طه شبنم بيشتر از در صورتي كه عدد نق

 به منظور از بين بـردن رطوبـت بـاقي مانـده. اندازه گيري عدد نقطه شبنم توسط دستگاه ديجيتال رطوبت سنج انجام خواهد شد

و  در صورت باقي ماندن رطوبت از روش عبور توده متانول در طول خط در ابتدا از روش عبور مستقيم هواي خشك استفاده نموده

پر25بدين صورت كه به مقدار حجم معادل. استفاده مي شود لوله و ايـن مي شود متر از طول لوله از متانول مابين دو عدد پيگ

بـراي تخليـه متـانول نيـز. ام پـذيرد اين عمل بايستي دو مرتبه انج. توده با آخرين سرعت ممكنه توسط كمپرسور رانده مي شود

. مراعات گردد HSEبايستي كليه دستورالعمل هاي 
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