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ّظايف باسرس جْش

استاًذاردُا، قْاًيي ّ دستْرالؼولِايي كَ باسرس بايذ بَ آًِا •

اضزاف داضتَ باضذ، ضاهل كليَ هستٌذاتيست كَ در خالل باسرسي 

.بايذ بَ آًِا ارجاع دادٍ ضذٍ ّ قطاّتِا بز اساس آًِا صْرت گيزد

:هستٌذات هْرد ًياس هؼوْل •

(هؼيار پذيزش)استاًذاردُا ّ كذُاي هْرد استفادٍ –

(ًْع ّ گستزٍ باسرسي)بزًاهَ كٌتزل كيفي ّ يا چك ليست باسرسي –

(خْاستَ ُاي سزُن بٌذي، ًصب ّ ابؼاد)ًقطَ ُا –

دستْرالؼولِاي كٌتزل كيفي –



ضظ لْلَ اًتقال

َ ُايی کَ ّظيفَ رساًذى  ضظ لْلَ اًتقال• بَ هجوْع لْل
را اس ًقطَ ای بَ ًقطَ ديگز دارًذ،  (گاسيا ًفت)سياالت

اًتقال ًفت بَ کوک لْلَ، يکی اس . خطْط اًتقال گْيٌذ
َ ُا ًفت ّ گاس را بَ  . هی باضذاستخزاج ًفتهزاحل  ايي لْل

ّ يا پاياًَ جِت  پااليطگاٍّاحذ بِزٍ بزداری، تقطيز، 
ًقص را ػِذٍ دار  ۳خطْط لْلَ . صذّر هٌتقل هی کٌذ

حول -۲چاٍ ُای ًفتبَ هٌظْر جوغ آّری ًفت اس -۱:ُستٌذ
َ ُای با قطز باال  هْاد ُيذرّکزبٌی خام يا فزاّردٍ در لْل

َ ُای با قطز پاييي ّ رساًذى -۳ تْسيغ فزاّردٍ ُا در لْل
.هحصْالت بَ دست هصزف کٌٌذٍ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D9%86%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D9%87_%D9%86%D9%81%D8%AA


خْنکاؼی ّ تاؾؼقی خْل ضغْط لْلَ اًتقال

تؽای اخؽای فولیات خْنکاؼی ّ تاؾؼقی خْل ضغْط •

لْلَ اًتقال آییي ًاهَ ُا ّ اقتاًعاؼظُای هتفاّتی ّخْظ 

ظاؼظ، اها ؼایدتؽیي آییي ًاهَ هْؼظ اقتفاظٍ ظؼ ضغْط لْلَ 

ظؼ ایي  . اقت API 1104اًتقال هْاظ ًفتی آییي ًاهَ 

خؿٍّ ققی نعٍ تا نؽایظ، هؽازل ّ چگًْگی اخؽای 

 APIتاؾؼقی خْل ضغْط لْلَ تؽ اقاـ آییي ًاهَ 

.تهؽیر گؽظظ 1104



ظؼيْؼتیکَ پف اؾ اخؽای تاؾؼقی چهوی یا آؾهًِْای غیؽ  10.1.1تؽ اقاـ تٌع 

هطؽب ّ یا ظؼ ضالل تاؾًگؽی ًتایح آؾهًِْا تْقظ کاؼفؽها، ههطى گؽظظ کَ 

خْنی هقیْب اقت، تایع تؽای تقویؽ ّ یا زػف کاهل ّ خْنکاؼی هدعظ آى تؽًاهَ 

.  ؼیؿی نْظ

تؽای تقویؽ فیْب تَ خؿ هْاؼظی کَ فولیات تقویؽ تعّى افوال زؽاؼت اًدام 

تایع هدْؾ کاؼفؽها اضػ گؽظظ( هاًٌع قٌگ ؾًی یا قُْاى کاؼی)هیگیؽظ 

(. 10.2.1تٌع ) 

زػف ّ تقویؽ فیْب خْل



تؽکِا

خْنِای ظاؼای تؽک تایع کاهال تؽظانتَ نًْع هگؽ ایٌکَ  10.2.2تؽ اقاـ تٌع 

 mm 4تؽکِا اؾ ًْؿ تؽکِای کن فوق چالَ خْل ّ یا تؽکِای قتاؼٍ ای تا عْل 

.  ّکوتؽ تْظٍ ّ یا کاؼفؽها اخاؾٍ تقویؽ آى ؼا ظاظٍ تانع

زػف ّ تقویؽ فیْب خْل



:ظؼ يْؼتیکَ هدْؾ تقویؽ تؽک ّخْظ ظانتَ تانع، ًکات ؾیؽ ؼا تایع هع ًؾؽ قؽاؼ ظاظ

خْنِای لة تَ لة یا اًهقاتی ظاؼای تؽک ؼا کَ عْل تؽک ّ یا هدوْؿ عْل تؽکِای ؼیؿ ظؼ یک •

عْل ضظ خْل تانع ؼا هیتْاى تا اقتفاظٍ اؾ یک ظقتْؼالقول تقویؽ تاییع  %8ًازیَ تقویؽی کوتؽ اؾ 

.نعٍ ّ تَ ؼّل تؽظانتي کل ّ یا قكوتی اؾ فلؿ خْل ظؼ آى ًازیَ، تقویؽ ًوْظ

خْنِای ًثهی ظاؼای تؽک ؼا هیتْاى تا اقتفاظٍ اؾ یک ظقتْؼالقول تقویؽ تاییع نعٍ ّ تَ ؼّل •

.تؽظانتي کل ّ یا قكوتی اؾ فلؿ خْل ظؼ آى ًازیَ، تقویؽ ًوْظ

خْنِای لة تَ لة ّ یا اًهقاتی کَ ظاؼای چٌع هٌغقَ تقویؽی تؽک ظاؼ ُكتٌع ًثایع تست تقویؽ •

عْل ضظ خْل تْظٍ ّ اؾ یک  %8قؽاؼ گیؽًع هگؽ ایٌکَ هدوْؿ عْل ًْازی تقویؽ کوتؽ اؾ 

.ظقتْؼالقول تقویؽ تاییع نعٍ اقتفاظٍ گؽظظ

ظؼيْؼت ایداظ تؽک ظؼ ُؽ خْنی تقع اؾ تقویؽ  تایع خْل تغْؼ . تقویؽ ظّتاؼٍ تؽک هداؾ ًیكت•

.کاهل تؽیعٍ نْظ

تؽکِای چالَ خْل یا قتاؼٍ ای ؽؽیف کَ تغْؼ کاهل ظؼ ًازیَ تؽآهعگی تاج خْل ّ یا ؼیهَ •

خْل هسًْؼ نعٍ اًع ؼا هیتْاى تؽّل قٌگ ؾًی ّ تعّى ًیاؾ تَ ظقتْؼالقول تقویؽ تاییع نعٍ، 

ظؼ يْؼتیکَ ظؼ ضالل ایي تقویؽ فوق ًازیَ تقویؽی اؾ اؼتفاؿ گؽظٍ ظاضلی یا ضاؼخی  . تؽعؽف کؽظ

.تیهتؽ نْظ، گؽظٍ تایع تا اقتفاظٍ اؾ یک ظقتْؼالقول خْل تاییع نعٍ تاؾقاؾی گؽظظ

زػف ّ تقویؽ فیْب خْل



فیْب غیؽ اؾ تؽک

فیْب هْخْظ ظؼ پاـ ؼیهَ ّ پاقِای پؽکٌٌعٍ ّ ًِایی ؼا هیتْاى تا اخاؾٍ   10.2.3تؽ اقاـ تٌع 

ظؼيْؼتیکَ تؽای تقویؽ اؾ فؽآیٌع خْنکاؼی اقتفاظٍ نْظ ظؼ هْاؼظ ؾیؽ . قثلی اؾ کاؼفؽها تقویؽ کؽظ

:تایع اؾ ظقتْؼافول تقویؽ تاییع نعٍ اقتفاظٍ گؽظظ

اقتفاظٍ اؾ فؽآیٌع خْنکاؼی، تؽکیة فؽآیٌعُای خْنکاؼی، ؼّل خْنکاؼی ّ یا فلؿ پؽکٌٌعٍ •

هتفاّت تا خْل ايلی

تقویؽ هٌاعقی اؾ خْل کَ قثال تقویؽ نعٍ اًع•

الؿام کاؼفؽها•

زػف ّ تقویؽ فیْب خْل



تقویؽ تَ ؼّل قٌگ ؾًی

تقویؽ فیْب هْخْظ ظؼ اؼتفاؿ گؽظٍ ؼیهَ ّ قغر خْل تَ 

:ؼّل قٌگ ؾًی تا ظؼ ًؾؽ گؽفتي نؽایظ ؾیؽ قاتل اخؽاقت

اًتقال تیي قغر ًازیَ قٌگ ضْؼظٍ ّ قغر خْل ايلی تایع •

.تَ ًؽهی ّ تعّى تؽیعگی یا ًْاقى ظیگؽ يْؼت گیؽظ

پؽّفیل قغر لْلَ ّ زعاقل ضطاهت لْلَ ّ خْل ًثایع •

.هطعّل نْظ

ظؼيْؼتیکَ زعاقل ضطاهت الؾم تؽای لْلَ یا خْل ههطى 

ًثانع، زعاکثؽ هداؾ قٌگ ؾًی تَ اؼتفاؿ گؽظٍ ّ ؼیهَ خْل 

عْل هسل تقویؽ ّ تقعاظ ظفقات تقویؽ تؽّل . هسعّظ هیهْظ

ظؼ ایي ؼّل تَ ظقتْؼالقول تقویؽ . قٌگ ؾًی هسعّظیت ًعاؼظ

.تاییع نعٍ ًیاؾی ًیكت

زػف ّ تقویؽ فیْب خْل



تقویؽ تَ ؼّل خْنکاؼی پهت ؼیهَ

ظؼ يْؼتیکَ کاؼفؽها اخاؾٍ تقویؽ تَ ؼّل خْنکاؼی پهت ؼیهَ ؼا ياظؼ کؽظٍ تانع تایع تؽای آى 

.یک ظقتْؼالقول تقویؽ تاییع نعٍ تِیَ نْظ

زػف ّ تقویؽ فیْب خْل



تقویؽ ظّتاؼٍ خْل

تؽای اؼؾیاتی ظقتْؼالقول تقویؽ . تؽای تقویؽ ظّتاؼٍ خْل تایع هدْؾ قثلی اؾ کاؼفؽها اضػ گؽظظ

ظّتاؼٍ، تؽ اقاـ ًْؿ تقویؽ کَ تطهی اؾ خْل ؼا ناهل هیهْظ ّ یا کل ضطاهت خْل ؼا ، تایع 

. ًازیَ هتاثؽ اؾ زؽاؼت ؼا کَ قَ قیکل کاهل زؽاؼتی ًانی اؾ خْل ؼا ظیعٍ هْؼظ آؾهْى قؽاؼ گیؽظ

.فولیات تقویؽ تَ ؼّل قٌگ ؾًی تَ فٌْاى یک قیکل زؽاؼتی هسكْب ًویهْظ

تقویؽ تیم اؾ ظّتاؼ خْل هداؾ ًیكت هگؽ ایٌکَ تًْؼت ضاو کاؼفؽها هدْؾ آى ؼا ياظؼ کٌع ّ 

.تؽای اؼؾیاتی ظقتْؼالقول آى تایع تَ تقعاظ ههاتَ قیکل زؽاؼتی تَ خْل افوال گؽظظ

.ظقتْؼالقول تقویؽ ظّتاؼٍ تاییع نعٍ تا اخاؾٍ کاؼفؽها تؽای تقویؽ اّلیَ خْل قاتل کاؼتؽظ هیثانع

زػف ّ تقویؽ فیْب خْل



عْل ًازیَ تقویؽ

زعاکثؽ عْل هداؾ تقویؽ تؽای یک فیة  "2.375تؽای لْلَ ُای تا قغؽ ضاؼخی هكاّی یا تیهتؽ اؾ 

هدؽا ّ ُویٌغْؼ هدوْؿ عْل فیْب تؽ اقاـ ظؼيعی اؾ عْل کل خْل تایع تْقظ کاؼفؽها  

ایي هقاظیؽ تایع تؽ اقاـ تداؼب هٌاقة ّ آًالیؿُای تٌهی هٌِعقی ّ تا ظؼًؾؽ گؽفتي . ههطى گؽظظ

.فولیات تقویؽ تقییي گؽظًع

، ُؽ گًَْ تقویؽی ًیاؾ تَ اضػ هدْؾ اؾ کاؼفؽها  "2.375ظؼ هْؼظ لْلَ ُای تا قغؽ ضاؼخی کوتؽ اؾ 

.ظاؼظ

.زعّظ تقییي نعٍ تؽای زعاکثؽ عْل تقویؽ هداؾ تا يالزعیع کاؼفؽها قاتل افؿایم ُكتٌع

 

زعاقل عْل خْل تقویؽی

تانٌع هگؽ ایٌکَ کاؼفؽها   "2توام خْنِای تقویؽی تایع ُؽ یک تًْؼت هدؿا ظاؼای عْل زعاقل 

.فعظ ظیگؽی ؼا ههطى کؽظٍ تانع

زػف ّ تقویؽ فیْب خْل



ظقتْؼالقول تقویؽ

ظؼ هْاؼظی کَ ًیاؾ تَ ظقتْؼالقول خْل تقویؽی تانع، ایي ظقتْؼالقول تایع  10.3.1تؽ اقاـ تٌع 

تِیَ نعٍ ّ اؼؾیاتی گؽظظ تا اؾ  تْاًایی آى تؽای تْلیع خْنی قالن تا ضْاو هکاًیکی هٌاقة 

خْل تقویؽی تایع زعاقل الؿاهات خْل ايلی تْلیعی ؼا تاهیي ًوایع هگؽ . اعویٌاى زايل نْظ

.ایٌکَ کاؼفؽها الؿاهات ظیگؽی ؼا ههطى کؽظٍ تانع

:ظقتْؼالقول تقویؽ اًْاؿ هطتلفی ظاؼظ کَ اؾ هیاى آًِا هیتْاى تَ اًْاؿ ؾیؽ اناؼٍ کؽظ

تقویؽ کل ضطاهت•

تقویؽ تطهی اؾ ضطاهت اؾ ظؼّى لْلَ•

تقویؽ تطهی اؾ ضطاهت اؾ تیؽّى لْلَ•

(تاج خْل)تقویؽ پاـ ًِایی •

تقویؽ تؽّل خْنکاؼی پهت ؼیهَ•

زػف ّ تقویؽ فیْب خْل



اؼؾیاتی ظقتْؼالقول تقویؽ

الثتَ . ظقتْؼالقول تقویؽ تایع تؽ اقاـ تاؾؼقی چهوی ّ آؾهْى ُای هطؽب هْؼظ اؼؾیاتی قؽاؼ گیؽظ

آهاظٍ قاؾی . ظؼيْؼت يالزعیع کاؼفؽها هوکي اقت اخؽای آؾهًِْای غیؽ هطؽب ًیؿ الؿام گؽظظ

آؾهًَْ ُا ّ اخؽای آؾهًِْای هطؽب ّ غیؽ هطؽب تایع پف اؾ قؽظ نعى خْل تا ظهای هسیظ اخؽا  

تؽ اقاـ خٌف هاظٍ لْلَ ّ فؽآیٌع خْنکاؼی کاؼفؽها هعت ؾهاى اًتؾاؼ تیهتؽی ؼا تؽای آغاؾ . گؽظظ

.اخؽای آؾهًِْا ههطى ًوایع

الثتَ تَ يالزعیع کاؼفؽها هوکي . آّؼظٍ نعٍ اقت 5زعاقل تقعاظ ّ ًْؿ آؾهًِْای الؾم ظؼ خعّل 

ظؼيْؼتیکَ تؽای اؼؾیاتی ظقتْؼالقول خْل تْلیعی ايلی اؾ . اقت آؾهًِْای تیهتؽی الؿام نْظ

. آؾهْى ضؽتَ اقتفاظٍ نعٍ تانع تؽای اؼؾیاتی ظقتْؼالقول تقویؽ ًیؿ تایع ایي آؾهْى اًدام گیؽظ

تایع آؾهْى ضوم خاًثی  mm 12.7ًکتَ ظیگؽ ایٌکَ تؽای لْلَ ُایی تا ضطاهت تیهتؽ اؾ 

.خایگؿیي آؾهًِْای ضوم قغر ّ ؼیهَ گؽظظ

زػف ّ تقویؽ فیْب خْل



زػف ّ تقویؽ فیْب خْل



اعالفات ظقتْؼالقول

:ؼّل اخؽایی تقویؽ تایع زعاقل هْاؼظ ؾیؽ ؼا ناهل گؽظظ 10.3.4تؽ اقاـ تٌع 

یا هؽؾ غّب ههطى /ؼّل تقییي ظقیق هٌغقَ فیة تغْؼیکَ هسل فلؿتؽظاؼی ؼا ظؼ هغؽ خْل ّ•

.ًوایع

ؼّل تؽظانتي هٌغقَ فیة ّ ًْؿ آؾهْى اخؽایی  تؽای اؼؾیاتی نیاؼ ایداظ نعٍ ظؼ اثؽ زػف فیة •

.تَ هٌؾْؼ اعویٌاى اؾ زػف کاهل فیة

، ؼّل اخؽا، هسل ّ گكتؽٍ (زعاکثؽ/زعاقل)الؿاهات پیهگؽم ّظهای تیي پاقی ناهل زع ظهایی •

.ًازیَ هْؼظ ًؾؽ

.ظقتْؼالقول خْنکاؼی ّ قایؽ هتغیؽُای الؾم•

.الؿاهات آؾهایهِای غیؽ هطؽب ظؼ زیي خْنکاؼی•

ؼّل کٌتؽل هْاظ هًؽفی خْل ظؼ هْاؼظی کَ کٌتؽل ُیعؼّژى تؽ اقاـ تْيیَ قاؾًعٍ الؿاهی  •

.تانع، ناهل ًسٍْ زول ّ ًقل، اًثاؼ ّ هًؽف

.ًْؿ تقویؽ ّ هسعّظیتِای ظقتْؼالقول تقویؽ•

ایي ؾهاى تا ؾهاى قیع نعٍ تؽای اؼؾیاتی ظقتْؼالقول  . ؾهاى اًتؾاؼ الؾم قثل اؾ اًدام تاؾؼقی ًِایی•

هتفاّت تْظٍ ّ ؾهاى ههطى نعٍ ظؼ هؽازل اؼؾیاتی الؿاها تؽای اخؽای خْل تقویؽی ضؽّؼی 

.ًیكت

زػف ّ تقویؽ فیْب خْل



:فؽآیٌع خْنکاؼی 5.3.2.1

ًْؿ فؽآیٌع خْنکاؼی•

ؼّل اخؽای خْنکاؼی•

زػف ّ تقویؽ فیْب خْل



فلؿ پایَ لْلَ ّ اتًاالت   5.3.2.2

تقییي فلؿ پایَ هْؼظ اقتفاظٍ، ظؼيْؼت تقییي گؽٍّ هاظٍ، تایع اؾ فلؿی کَ تاالتؽیي 

گؽٍّ تٌعی فلؿات پایَ ظؼ ایي . اقتسکام تكلین ؼا ظاؼظ تؽای اؼؾیاتی اقتفاظٍ نْظ

:تًْؼت ؾیؽ اقت 5.4.2.2اقتاًعاؼظ تؽ اقاـ تٌع 

 APIزعاقل اقتسکام تكلین اقوی کوتؽ ّ یا هكاّی هقعاؼ ههطى نعٍ تؽای 

5L Grade X42 (42ksi)

 API 5Lزعاقل اقتسکام تكلین اقوی تیم اؾ هقعاؼ ههطى نعٍ تؽای 

Grade X42 (42ksi ) کوتؽ اؾ هقعاؼ ههطى نعٍ تؽای ّAPI 5L 

Grade X65 (65ksi)

 API 5Lزعاقل اقتسکام تكلین اقوی تیم اؾ هقعاؼ ههطى نعٍ تؽای 

Grade X65 (65ksi)

.ظؼ هْؼظ گؽٍّ قْم، تؽای ُؽ هتؽیال تایع اؼؾیاتی هدؿا يْؼت گیؽظ
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قغؽ ّ ضطاهت ظیْاؼٍ 5.3.2.3

ایي هسعّظٍ ُا . هسعّظٍ قغؽ ّ ضطاهت ظیْاؼٍ لْلَ تایع ههطى نْظ

:تَ نکل ؾیؽ هیثانٌع 6.2.2تؽ اقاـ هفاظ تٌع 

( d 6.2.2) ظقتَ تٌعی تؽ اقاـ قغؽ ضاؼخی اقوی 

mm 60.3ّ یا  "2.375لْلَ ُایی تا قغؽ ضاؼخی کوتؽ اؾ 

"12.750تا  "2.375لْلَ ُایی تا قغؽ ضاؼخی 

 323.9ّ یا  "12.750لْلَ ُایی تا قغؽ ضاؼخی تؿؼگتؽ اؾ 

mm

( e 6.2.2) ظقتَ تٌعی تؽ اقاـ ضطاهت ظیْاؼٍ اقوی 

4.8mmّ یا   "0.188ضطاهت اقوی کوتؽ اؾ 

"0.750تا   "0.188ضطاهت اقوی تیي 

mm 19.1ّ یا  "0.750ضطاهت اقوی تاالتؽ اؾ 
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عؽذ اتًال 5.3.2.4

ظقتْؼالقول تایع نواتیک عؽذ اتًال ؼا کَ ًهاًعٌُعٍ ؾاّیَ  •

.  پص، اًعاؾٍ قغر ؼیهَ ّ فايلَ ؼیهَ هیثانع ؼا ناهل نْظ

.نکل ّ قایؿ خْل هاُیچَ ای تایع ًهاى ظاظٍ نْظ•

.ظؼيْؼت اقتفاظٍ اؾ پهت تٌع، تایع ًْؿ آى ههطى نْظ•
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فلؿ پؽکٌٌعٍ ّ تقعاظ پاقِا 5.3.2.5

قایؿ ّ کالـ فلؿات پؽکٌٌعٍ هْؼظ اقتفاظٍ تایع ههطى •

.نْظ

.تقعاظ ّ تؽتیة پاقِا تایع ههطى نْظ•

ضًْيیات الکتؽیکی 5.3.2.6

.ًْؿ خؽیاى ّ قغثیت تایع ههطى نْظ•

هسعّظٍ خؽیاى ّ ّلتاژ تؽای ُؽ فلؿ پؽکٌٌعٍ تایع ههطى •

.نْظ
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ضًْيیات نقلَ 5.3.2.7

ًْؿ نقلَ اؾ ًؾؽ ضٌثی، اکكیعی ّ یا ازیایی تْظى تایع  •

.ههطى نْظ

قایؿ ًاؾل ههقل تؽای ُؽ قایؿ فیلؽ هْؼظ اقتفاظٍ تایع  •

.ههطى نْظ

ّضقیت خْنکاؼی 5.3.2.8

ّضقیت خْنکاؼی اؾ لساػ خْنکاؼی گؽظاى ّ یا ثاتت تایع •

.ههطى گؽظظ
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خِت خْنکاؼی 5.3.2.9

خِت خْنکاؼی اؾ ًؾؽ قؽتاال ّ یا قؽاؾیؽ تْظى خْنکاؼی •

.تایع ههطى گؽظظ

ؾهاى تیي پاقِای خْل 5.3.2.10

زعاکثؽ ؾهاى تیي تکویل پاـ اّل ّ نؽّؿ پاـ ظّم ّ •

.ُویٌغْؼ زعاکثؽ ؾهاى تیي پاقِای تقعی تایع ههطى نْظ
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ًْؿ ّ ًسٍْ تؽظانتي گیؽٍ ُای ُوتؽاؾی 5.3.2.11

ظقتْؼالقول خْل تایع اقتفاظٍ اؾ گیؽٍ ُوتؽاؾی ظاضلی یا •

.ضاؼخی ّ یا فعم ًیاؾ تَ اقتفاظٍ اؾ آًِا ؼا ههطى ًوایع

ظؼيْؼت اقتفاظٍ اؾ گیؽٍ ُای ُوتؽاؾی، زعاقل ظؼيعی اؾ •

پاـ ؼیهَ کَ تایع قثل اؾ خعاقاؾی گیؽٍ ُا تکویل نْظ، تایع  

.ههطى گؽظظ
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گیؽٍ ُای ُوتؽاؾی ظاضلی 
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گیؽٍ ُای ُوتؽاؾی ضاؼخی 
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تویؿکاؼی ّیا قٌگ ؾًی 5.3.2.12

ظقتْؼالقول تایع ههطى کٌع کَ تؽای تویؿکاؼی ّ یا قٌگ •

.ؾًی تایع اؾ اتؿاؼ ظقتی ّ یا تؽقی اقتفاظٍ نْظ

پیهگؽم ّ پكگؽم 5.3.2.13

تؽای پیهگؽم، ؼّل، زعاقل ظها ٌُگام آغاؾ خْنکاؼی ّ •

زعاقل ظهای هسیظ کَ کوتؽ اؾ آى پیهگؽم الؿاهی هیهْظ تایع  

.ههطى گؽظظ

تؽای پكگؽم، ؼّل، زعاقل ّ زعاکثؽ ظها، ؾهاى ًگِعاؼی ظؼ •

.ظهای هْؼظ ًؾؽ ّ ؼّل کٌتؽل ظها تایع ههطى گؽظظ
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گاؾ هسافؼ ّ ظتی آى 5.3.2.14

.تؽکیة نیویایی گاؾ ّ هسعّظٍ ًؽش هًؽف آى تایع ههطى گؽظظ•

فالکف خْل 5.3.2.15

.ًْؿ فالکف خْل هْؼظ اقتفاظٍ تایع ههطى گؽظظ•

قؽفت پیهؽّی خْل 5.3.2.16

.هسعّظٍ قؽفت خْنکاؼی تؽ اقاـ ایٌچ ّ یا هیلیوتؽ تؽ ظقیقَ تایع ههطى گؽظظ•

ؼّل قؽظ کؽظى پف اؾ خْنکاؼی  5.3.2.17

اگؽ قؽظ کؽظى قؽیـ تقع اؾ خْنکاؼی الؿاهی تانع، تایع ًْؿ قؽظ کؽظى، هثال قؽظ 

کؽظى تا آب، ّ ُوچٌیي زعاکثؽ ظهای فلؿ تؽای اخؽای فولیات قؽظ کؽظى ظؼ ههطًات 

.ظقتْؼالقول قیع گؽظظ
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هتغیؽُای اقاقی ظقتْؼالقول تقویؽ

ظؼ هْؼظ اؼؾیاتی ظقتْؼالقول تقویؽ فالٍّ تؽ هتغیؽُای اقاقی قیع نعٍ تؽای اؼؾیاتی خْل، 

تغییؽات ؾیؽ ًیؿ تَ فٌْاى هتغیؽ اقاقی هسكْب هیهًْع ّ ظؼيْؼت تغییؽ ظؼ ُؽیک اؾ آًِا یا  

تغییؽ ظؼ هتغیؽُای اقاقی قیع نعٍ تؽای ظقتْؼالقول خْل، تایع ظقتْؼالقول تقویؽ هدعظا اؼؾیاتی 

.گؽظظ

تغییؽ هسل فلؿتؽظاؼی ظؼ ؼّنِای تقویؽ تطهی اؾ ضطاهت ّ پاـ ًِایی اؾ هؽکؿ خْل تَ هؽؾ •

.(10.3.5.2)غّب 

تغییؽ ًْؿ ؼّل تقویؽ تَ خؿ زالتی کَ اؾ ؼّل تقویؽ کل ضطاهت تَ ؼّل تقویؽ تطهی اؾ •

.ضطاهت  اؾ ظؼّى یا تیؽّى لْلَ تغییؽ یاتع

کاُم ظهای پیهگؽم ًكثت تَ ظهای پیهگؽم اقتفاظٍ نعٍ تؽای تِی ًوًَْ اؼؾیاتی ّ ُویٌغْؼ •

.کاُم یا تغییؽ الؿاهات ظهای تیي پاقی ًكثت تَ نؽایظ ًوًَْ اؼؾیاتی
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تِیَ ًوًَْ اؼؾیاتی

تؽای تِیَ ًوًَْ اؼؾیاتی ظقتْؼالقول تقویؽ تایع یک ًوًَْ ؼا تؽ اقاـ ههطًات ظقتْؼالقول 

پف اؾ آى تایع قكوتی اؾ خْل هسیغی ظؼ ّضقیت . خْل تْلیعی ايلی تغْؼ کاهل خْنکاؼی ًوْظ

. ثاتت تؽ اقاـ ظقتْؼالقول تِیَ نعٍ تقویؽ گؽظظ

زػف ّ تقویؽ فیْب خْل

تانع تا تقعاظ   "8عْل هٌغقَ تقویؽ نعٍ تایع زعاقل 

آؾهًَْ ُای الؾم تؽای اؼؾیاتی قاتل ظقتیاتی تانع 

تعّى ازتكاب آؾهًَْ ُای هْؼظ ًیاؾ آؾهْى )

اؾ یک ًوًَْ خْنکاؼی نعٍ هیتْاى تؽای (. ضؽتَ

.  اؼؾیاتی چٌع اؼؾیاتی تقویؽ هطتلف اقتفاظٍ ًوْظ

نؽذ ظقتْؼالقول تقویؽ تَ ُوؽاٍ ًتایح کاهل 

آؾهًِْا ّ هسل قؽاؼ گیؽی خْل تقویؽی هؽتْعَ 

ظؼ يْؼت ًیاؾ اخؽای . ظؼ هسیظ لْلَ تایع ثثت نًْع

هؽازل اؼؾایاتی تایع ظؼ زضْؼ کاؼفؽها يْؼت 

.گیؽظ



آؾهًِْای الؾم تؽای اؼؾیاتی ظقتْؼالقول تقویؽ

آؾهْى کهم، ضوم ّ نکكت نیاؼی

ًسٍْ تِیَ آؾهًَْ ُا، ؼّل اخؽای آؾهْى ّ هقیاؼُای پػیؽل آؾهًِْا ههاتَ آؾهًِْای اؼؾیاتی 

ظقتْؼالقول خْل هیثانع خؿ ایٌکَ ظؼ ایي زالت آؾهًَْ ُا تایع اؾ هسل تقویؽ نعٍ تِیَ نعٍ ّ ظؼ 

.اؼؾیاتی تقویؽ پاـ ًِایی، گؽظٍ خْل ظؼ آؾهًَْ کهم ًثایع تؽظانتَ نْظ
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آؾهْى هاکؽّ ّ قطتی

تِیَ آؾهًَْ

تؽای اخؽای آؾهًِْای هاکؽّ ّ قطتی تایع یک هقغـ کاهل اؾ خْل ظؼ ًازیَ تقویؽ نعٍ تِیَ گؽظظ 

آؾهًَْ تؽای اخؽای آؾهْى . تغْؼیگَ تؽای اخؽای تاؾؼقی چهوی ّ آؾهْى قطتی هٌاقة تانع

تؽل ًوًَْ ُا هیتْاًع تؽّل تؽل هانیٌی ّ یا تؽل . پٌِا ظانتَ تانع mm 13قطتی تایع زعاقل 

ظؼيْؼت اقتفاظٍ اؾ ؼّل تؽل اکكیژى تعلیل تاثیؽ زؽاؼت تؽ قاضتاؼ ّ . اکكیژى اًدام گیؽظ

ؼا اؾ قوت  mm 6ضْاو آؾهًَْ، تایع پٌِای تیهتؽی ؼا تؽل ظاظ تغْؼیکَ تتْاى زعاقل فوق 

تؽای ُؽ آؾهًَْ زعاقل تایع یک قغر . قغْذ هْؼظ آؾهْى تؽّنِای غیؽ زؽاؼتی تؽظانت/قغر

هاًٌع ًایتال،  )يیقل نعٍ ّ تا اقتفاظٍ اؾ هسلْل زکاکی هٌاقة  600آهاظٍ قاؾی نعٍ ّ تا ظؼخَ 

.زک نْظ تا قاضتاؼ ّاضسی اؾ خْل تَ ظقت آیع( آهًْیْم پؽقْلفات ّیا ُیعؼّکلؽیک اقیع ؼقیق
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تاؾؼقی چهوی

آؾهًَْ ُای هاکؽّ تایع ظؼ ؼّنٌایی هٌاقثی هْؼظ تاؾؼقی چهوی قؽاؼ گیؽًع تا اهکاى اؼؾیاتی 

.ًیاؾی تَ اقتفاظٍ اؾ اتؿاؼ ًْؼی ّ یا هایـ ًافػ ًیكت. قالهی خْل فؽاُن گؽظظ

فلؿ /تاؾقی چهوة آؾهًَْ هاکؽّ تایع ًهاًعٌُعٍ ایداظ غّب کاهل تیي فلؿ خْل تقویؽی تا فلؿپایَ

ظؼيْؼت ّخْظ ًْاقى ظیگؽ، . خْل ايلی ّ ُویٌغْؼ تیي پاقِای خْل ّ فعم ّخْظ تؽک تانع

ظؼ يْؼتیکَ ظؼ هقغـ . اقتاًعاؼظ تانٌع 9ایي ًْاقى تایع ظؼ هسعّظٍ هداؾ تقییي نعٍ ظؼ تطم 

. تِیَ نعٍ فیثی ظؼ خْل ّ ضاؼج اؾ ًازیَ تقویؽی تانع تایع یک هقغـ ظیگؽ تِیَ ّ اؼؾیاتی گؽظظ

.اگؽ هقغـ ظّم ُن ظاؼای فیة تانع، اؼؾیاتی هؽظّظ ضْاُع تْظ
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آؾهْى قطتی

آؾهْى . تؽای آؾهْى قطتی آهاظٍ نًْع ASTM E384آؾهًَْ تِیَ نعٍ تایع تؽ اقاـ اقتاًعاؼظ 

ّ تَ تقعاظ ّ ظؼ هسلِای ًهاى ظاظٍ نعٍ ظؼ نکلِای   kg 10قطتی تایع تؽّل ّیکؽؾ تا ًیؽّی  

تؽای آؾهْى قطتی هٌغقَ هتاثؽ اؾ . ّ یا هٌاعقی کَ کاؼفؽها ههطى کؽظٍ اًدام گیؽظ 26تا  21

تؽای . زؽاؼت تایع فؽّ ؼًّعٍ کاهال ظؼ ُویي هٌغقَ ّ تا خای هوکي ًؿظیک تَ هؽؾ غّب قؽاؼ گیؽظ

.اؼؾیاتی تقویؽُای چٌع هؽتثَ ای، کاؼفؽها تایع هسل آؾهًِْای قطتی ؼا ههطى کٌع
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کاؼفؽها هیتْاًع هقاظیؽ ظیگؽی ؼا ههطى . آّؼظٍ نعٍ 6زعاکثؽ هقاظیؽ قطتی ظؼ خعّل نواؼٍ 

.ًوایع

ٌُگاهی کَ آؾهْى قطتی هْؼظ ًیاؾ تانع تایع آًالیؿ نیویایی فلؿ پایَ تَ هٌؾْؼ تقییي کؽتي هقاظل  

.اًدام پػیؽظ
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آؾهْى ضؽتَ

اخؽای آؾهْى ضؽتَ الؿاهی تانع، ایي آؾهْى تایع ظؼ  10.3.3ظؼيْؼتیکَ تؽ اقاـ هفاظ تٌع 

. هٌاعقی کَ کاؼفؽها ههطى هیکٌع اًدام گیؽظ

تؽای اؼؾیاتی ُؽ یک اؾ ظقتْؼالقولِای تقویؽ تایع زعاقل قَ آؾهًَْ اؾ فلؿ خْل ّ قَ آؾهًَْ اؾ 

هٌغقَ هتاثؽ اؾ زؽاؼت تِیَ نعٍ ّ ظؼ ظهای تؽاتؽ یا کوتؽ اؾ زعاقل ظهای عؽازی تست آؾهْى قؽاؼ  

اًعاؾٍ آؾهًَْ ُا ّاتكتَ تَ ضطاهت خْل اقت ّلی تایع ظؼ تؿؼگتؽیي اتقاظ هوکي تِیَ . گیؽًع

.  هانیٌکاؼی، نیاؼؾًی ّ آؾهایم نًْع ASTM E23آؾهًَْ ُا تایع تؽ اقاـ اقتاًعاؼظ . نًْع

.خِت نیاؼُا تایع ظؼ ؼاقتای ضطاهت ًوًَْ تانع

زعاقل هیؿاى اًؽژی ضؽتَ تعقت آهعٍ تًْؼت هیاًگیي ّ هدؿا تؽای ُؽ قت اؾ قَ آؾهًَْ ًثایع اؾ 

زعاقل اًؽژی ضؽتَ ههطى نعٍ تؽای اؼؾیاتی ظقتْؼالقول خْل ّ یا ههطى نعٍ تْقظ کاؼفؽها  

.کوتؽ تانع
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اؼؾیاتی خْنکاؼاى تقویؽی

خْنکاؼی تقویؽی تایع تْقظ خْنکاؼاى تاییع يالزیت نعٍ ّ هدؽب ظؼ تَ  10.4.1هغاتق تٌع 

 6.3یا  6.2اؼؾیاتی خْنکاؼ تایع تؽ اقاـ تٌعُای . کاؼگیؽی ؼّنِای تقویؽی خْل اًدام پػیؽظ

.تَ فالٍّ الؿاهات ؾیؽ يْؼت گیؽظ
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ظقتْؼالقول تقویؽ هْؼظ ًیاؾ تانع، خْنکاؼ تایع تؽ اقاـ  10.2اگؽ هغاتق الؿاهات تٌع 

تؽای اؼؾیاتی خْنکاؼی تقویؽی تایع قكوتی اؾ خْل . ظقتْؼالقول تقویؽ تاییع نعٍ، اؼؾیاتی گؽظظ

هسل تقویؽ تایع تْقظ . هسیغی کاهل ؼا ظؼ ّضقیت ثاتت تؽ اقاـ ظقتْؼالقول هْؼظ ًؾؽ تقویؽ ًوایع

تانع تا تقعاظ آؾهًَْ ُای الؾم تؽای  "8عْل هٌغقَ تقویؽ نعٍ تایع زعاقل . کاؼفؽها ههطًی نْظ

اؾ یک ًوًَْ خْنکاؼی نعٍ هیتْاى تؽای اؼؾیاتی چٌع اؼؾیاتی تقویؽ . اؼؾیاتی قاتل ظقتیاتی تانع

نؽذ فولیات اؼؾیاتی خْنکاؼ تقویؽی تَ ُوؽاٍ ًتایح کاهل آؾهًِْا ّ هسل . هطتلف اقتفاظٍ ًوْظ

.  قؽاؼ گیؽی خْل تقویؽی هؽتْعَ ظؼ هسیظ لْلَ تایع ثثت نًْع
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ًوًَْ خْل تقویؽ نعٍ تایع اتتعا هْؼظ تاؾؼقی چهوی قؽاؼ گؽفتَ ّ الؿاهات ههطى نعٍ ظؼ 

.ؼا تؽ آّؼظٍ کٌع 10.3.7.2ّ  6.4تٌعُای 

.  آّؼظٍ نعٍ اقت 7تقعاظ ّ ًْؿ آؾهًِْای هطؽب الؾم تؽای اؼؾیاتی خْنکاؼ ظؼ خعّل نواؼٍ 

(  6.5تٌع )نؽایظ اخؽا ّ الؿاهات آؾهًِْای هطؽب ههاتَ هْاؼظ هؽتثظ تا اؼؾیاتی خْنکاؼ ايلی 

تؽای لْلَ ُایی تا ضطاهت . هیثانع تَ خؿ ایٌکَ ظؼ ایي زالت آؾهًَْ ُا تایع اؾ هسل تقویؽ نًْع

.تایع آؾهْى ضوم خاًثی خایگؿیي آؾهًِْای ضوم قغر ّ ؼیهَ گؽظظ mm 12.7تیهتؽ اؾ 

تایع  6.7ظؼ ایي زالت ًیؿ اگؽ خْنکاؼ ظؼ اؼؾیاتی اّل هْفق ًهع تؽ اقاـ نؽایظ قیع نعٍ ظؼ تٌع 

.اخاؾٍ نؽکت ظؼ آؾهْى هدعظ ؼا ظانتَ تانع
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:هتغیؽُای اقاقی تؽای خْنکاؼ تقویؽی ناهل هْاؼظ ؾیؽ هیگؽظظ 10.4.3تؽ اقاـ تٌع 

تغییؽ ًْؿ ؼّل تقویؽ تَ خؿ زالتی کَ اؾ ؼّل تقویؽ کل ضطاهت تَ ؼّل تقویؽ تطهی اؾ ضطاهت  

.اؾ ظؼّى یا تیؽّى لْلَ تغییؽ یاتع

(.1خعّل نواؼٍ )تغییؽ ظؼ گؽٍّ فلؿ پؽ کٌٌعٍ 

.افؿایم فوق ًازیَ تقویؽ تیم اؾ ظّ تؽاتؽ فوق تقویؽ نعٍ ظؼ آؾهْى اؼؾیاتی خْنکاؼ تقویؽی

تَ فٌْاى هثال . تغییؽ ّضقیت خْنکاؼی ًكثت تَ ّضقیتی کَ خْنکاؼ ظؼ آى اؼؾیاتی نعٍ اقت

اؼؾیاتی خْنکاؼ ظؼ ّضقیت . تغییؽ اؾ ّضقیت تطت تَ فوْظی یا فوْظی تَ افقی ّ تالقکف

.تاالقؽی توام ّضقیت ُا ؼا پْنم هیعُع
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ًؾاؼت تؽ فولیات تقویؽ

فولیات تقویؽ تایع تست ًؾاؼت فؽظی هْؼظ تاییع کاؼفؽها ّ ظاؼای تدؽتَ ّ ظاًم کافی ظؼ ؼّنِا ّ 

.ظقتْؼالقولِای هْؼظ اقتفاظٍ ظؼ تقویؽ اًدام نْظ

تاؾؼقی اؾ تقویؽات تایع تؽ اقاـ ضْاقتَ ُای کاؼفؽها ّ تْقظ تاؾؼقاًی کَ تؽ اقاـ هفاظ تٌع 

. تاییع يالزیت نعٍ اًع يْؼت گیؽظ 8.3

.تقویؽات تایع هكتٌع نعٍ ّ تْقظ کاؼفؽها ًگِعاؼی نْظ
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هقیاؼ پػیؽل تؽای خْنِای تقویؽی

هٌاعق تقویؽ نعٍ تایع تا اقتفاظٍ اؾ ُواى ؼّل آؾهْى غیؽ هطؽب کَ هْخة آنکاؼ نعى فیة نعٍ 

ٌُگاهی کَ فیثی تؽّل تاؾؼقی چهوی ههطى نعٍ تانع ّ تَ ؼّل قٌگ . تْظ، تاؾؼقی نًْع

. ؾًی تقویؽ نعٍ تانع، اخؽای تاؾؼقی چهوی تؽ ًازیَ تقویؽ کفایت هیکٌع

عْل ًازیَ % 10گكتؽٍ آؾهْى غیؽ هطؽب تایع ناهل کل عْل ًازیَ تقویؽ تَ فالٍّ عْلی تَ اًعاؾٍ 

هقیاؼ پػیؽل تؽای آؾهْى . ، ُؽکعام تیهتؽ تانع، ظؼ ُؽ ظّقوت ًازیَ تقویؽ نعٍ  تانع "2تقویؽ یا 

ّ یا هقاظیؽ  9غیؽ هطؽب ًازیَ تقویؽ نعٍ ههاتَ خْل ايلی تْظٍ ّ تؽاقاـ الؿاهات تطم 

.ههطى نعٍ تْقظ کاؼفؽها هیثانع

.تقویؽ تطهی اؾ عْل فیة هداؾ ًیكت* 
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