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 :پروژهو مشخصات  کليات-الف

درب  آبرساني به سااختمان حراسا   آبرساني به ساختمان كوره عمليات حرارتي از مسير  عمليات اجراي دارد تا نظر در كارفرما

 لولاه گاراري خااكي   و اجاراي  تهيه مصالح  به همراه متر 012طول به اینچ  و  1با لوله پلي اتيلن  را و زیرزميني بصورت دفنيشرقي 

در نيروگااه شاهداي    را نيروگاهي،و با رعای  استاندارد هاي  كليد در دس را بطور كامل و اتصاالت و كليه عمليات مربوطه مل شا

 نماید. اجرا شرایط واجد پيمانكار گرمسار توسط - جاده تهران 53پاكدش  )دماوند( واقع در كيلومتر 

 

 :شرايط محيطي محل پروژه -ب

 د.مي باش IIIنوع زمين تيپ 

 .20ºcو دماي طراحي برابر با  ºc -20و   45ºcبيشينه و كمينه دما برابر با 

. 
 :مراحل اجرای پروژه-ج

 .ميباشد زیر موارد شامل گيرد، مي انجام پيمان این قالب در كه كارهائي

 .(تحویل زمين و تجهيز كارگاه)كارگاه تجهيز - 1-ج

 و انجام كارهاي نقشه برداري. و آماده كردن مسير لوله گراريتميز كردن   – 0-ج

 مسير هاي عبوري از خيابان. كاتر زني و كندن آسفال   -5-ج

و نوار خطر و ریسه كاردن در كناار    ، جابجائي در داخل كارگاه براي لوله ها و اتصاالت مربوطهتهيه، حمل، باراندازي  -4-ج

 ترانشه و یا تا محل انباش  فرعي.

 .سانتي متر و ریختن خاک حاصله در كنار ترانشه 132تا عمق  یا دستي سيله مكانيكيوحفر ترانشه با هر نوع   -3-ج

، تلمباه زناي و تخلياه آبهااي     ، ریختن و پخا  خااک سارندي، آب پاشاي، كوبيادن     شيب بندي و تسطيح كف ترانشه -6-ج

 .سطحي داخل ترانشه )در صورت لزوم(

 62ساانتيمتر و عماق    72*72سيمان و پالساتر داخلاي باه اب ااد      كنار ساختمان با آجر ومالت ماسه Valve Pitساخ   -7-ج

 ورق آهني آجدار )چكر پلي ( با رنگ اپوكسي.سانتيمتر به همراه درپوش لوالیي از 

، تنظيم سر لولاه  (لزوم حفاظ  كامل داخل لوله از ورود هرگونه مواد خارجي، برش و آماده سازي سرلوله )در صورت -8-ج

 .ترانشه انجام شود به طور كاملاتصال كه بر حسب مورد الزم اس  خارج از ها  و انجام عمليات 

قراردادن لوله ها درون ترانشه، تنظيم سر لوله ها و انجام عمليات اتصاال كاه بار حساب ماورد الزم اسا  درون ترانشاه         -9-ج

 .انجام شود. همراه با كليه عمليات مرتبط با حفاري اضافي مربوط و نصب لوله ها

 خاكریزي اطراف و روي لوله هاي درون ترانشه با خاک سرندي.-12-ج

 آزمای  هيدروليكي خط لوله طبق مشخصات فني شامل كليه عمليات مربوطه.-11-ج

، قراردادن نوار اخطار، پر كردن الیه به الیاه ترانشاه   درصد 83پخ  و كوبيدن خاک سرندي با وسایل دستي تا تراكم-10-ج

با خاک حاصل از خاكبرداري )خاكریز نهاایي(   درصد پروكتور استاندارد 83كوبيدن آن تا تراكم تا سطح زمين، آب پاشي و 

 و سایر عمليات تكميلي الزم.

 سانتي متر و به عرض كانال. 12آسفال  مسير عبوري از آسفال  به ضخام  -15-ج
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محايط  و تمياز كااري   بيارون نيروگااه   و نخاله هاي آسفال  و حمل به دپو مجااز  زوائد برچيدن كارگاه و جمع آوري -14-ج

 .ارمكارگاه طبق نظر كارف

 

 نکاتي چند در خصوص اجرای پروژه:-د

اطاالع دساتهاه نظاارت باا     را باا  محل و مشخصات قارارداد  ها در  ياندازه گرار هيكل يساختمان اتيقبل از شروع عمل دیبا مانكاريپ

 .دیهماهنگ نما هریهمد

 تجلسهرصو تنظيمو  قبل مرحله ايجراز ا ( پسو دفان  كانال كني، اجراي لولاه گاراري   قبيلز ا) عملياتاز  یفرد هر ايجرا وعشر

 رپيمانكاو  ميباشد اجرا قابل ،یددگر هداخو درصاو  سيربر كارفرماااااا فطراز  كه ب د مرحله وعشر رستود ورصدو  اجرا صح 

 .بنماید دخو هماهان ض ي و رتصو ضميمهرا  هاركارستوو د تجلسهرصو فتوكپي باشدمي مملز

و هاايچ اضااافه بهااائي از ایاان باباا    ددگر مگر طمربو محيطو  مصالح بایستي وملز رتصودر  باشد دسر اهو چنانچه منجاا تمد در

 پرداخ  نخواهد شد.

 د.شخواهد تامين و انجام  تجهيز كارگاه توسط پيمانكار

تأسيسات زیرزميني ضمن توقف عملياات اجرایاي   در طول مسير حفاري در صورت برخورد با كابل ، لوله یا به طور كل  

 ادامه عمليات اجرایي اقدام گردد. حتما به واحد ایمني و دستهاه نظارت اطالع رساني و پس از بررسي و تأیيد نسب  به

 ضخام  الیه ماسه مطابق استانداردهاي ذكر شده در باال و تأیيد دستهاه نظارت مالک عمل خواهد بود.

به توجه به طول مسير در گوشه ها و زوایا مسير بصورت منحني حفاري گردد و از نصب زانویي و اتصاالت اضاافي حتاي   

 المقدور جلوگيري شود.

 مد نظر مي باشد. و یا دستي ماشينيكني بر اساس كروكي به صورت كانال 

 

 

 استاندارد: مشخصات-ه

 .ودش استفاده المللي بين م تبر موسسات سایر یا و ملي ارگانهاي توسط منتشره استاندارهاي از باید فني مشخصات در

 و كلياه  پيشنهاد از تسليم قبل آنها منتشره چاپ آخرین شامل ميشود، ناميده استاندارد مشخصات پس این از كه مشخصاتي چنين

 را قباول كارفرماا   مورد و م تبر دهاياستاندار سایر كار اجراي یا مصالح تهيه براي ميتواند پيمانكار .ميباشد آن ب دي اصالحات

 .نماید پيشنهاد

 كه اشاره اس  ذكر به الزمگرفته خواهد شد.كار به زیر اختصاري عالمتهاي فني، مشخصات در استنادي مشخصات با ارتباط در

و  مصاالح  و ماواد  تاامين  در انحصاار  از حااكي  تجهيازات،  و مصاالح  و ماواد  تامين مورد در خاص كشور یك استانداردهاي به

 .نميباشد خاص كشور آن از تجهيزات

 زلزله 0822استاندارد ملي ایران 

ISIRI          Institute of Standards and Industrial Research of Iran 

AWS         American Welding Society  

ACI           American Concrete Institute 

ANSI         American National Standards Institute 
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ASA          American Standard Association 

ASCE        American Society of Civil Engineers 

ASME       American Society of Mechanical Engineers 

ASTM       American Society for Testing and Material 

BSI             British Standard Institution 

AASHTO   American Association of State Highway and Transportation Officials 

ISO             International Standard Organization 

SI                International System of Unit 

PBO            Iranian Plan and Budgeting Organization 
 مشخصات فني عمومي: -و

 باتن  آئاين ناماه  »،«راه عماومي  فناي  مشخصاات »،«سااختماني  كارهااي  عمومي فني مشخصات»مطابق عيناً عمومي فني اتمشخص

 لوله كارهاي خط عمومي و فني مشخصات»،«برقي تاسيسات عمومي فني مشخصات»،«عمومي تاسيسات و فني مشخصات»،«ایران

 و مراجاع ذیاربط   توساط  سااختمان منتشاره   ملي مقررات كليه ،«ایران ساختمانهاي جوشكاري آئين نامه»،«شهري فاضالب و آب

 .باشد مي نظر مورد فناوري یا مصالح به مربوط هاي استاندارد از آن پس

 :عمليات لوله گذاریساختار شکست  -ز

 

تيلن براي لوله هاي پلي ا( برآورد 0و ردیف  )فقط آیتم لوله گراريعمليات لوله گراري  درصد پرداخ  مراحل مختلف-1جدول

 اینچ 1با قطر 

شماره 

 ردیف

 و كمتر ميليمتر 32 قطر لوله )ميليمتر(

 درصد قابل پرداخ  شرح عمليات

 8.3 كارهاي نقشه برداري الزمتميز كردن مسير لوله گراري و انجام  1

0 
و ریسه  در داخل نيروگاهبارگيري و حمل لوله ها و اتصالها، 

 كردن لوله ها كنار كانال
6 

 03 انشهحفر تر 5

 12.3 تسطيح و آماده كردن كف ترانشه 4

 7 ترانشه و نصب آنهاقراردادن لوله ها و اتصاليها درون  3

 9.3 خاكریزي اطراف و روي لوله درون ترانشه با خاک سرندي 6

 6.3 آزمای  هيدروليكي خط لوله 7

 00 پخ  و كوبيدن خاک سرندي خاكریز نهایي و عمليات تكميلي 8

9 
وري زوائد و نخاله و حمل به نخاله گاه مجاز بيرون جمع آ

 ازنيروگاه 
3 

 122 جمع

 

بصاورت   و نصب( ، حملیي و تبدیل در صورت مصرف )شامل تهيهمت لقات شامل انواع سه راه، زانولوله و بهاي مصرف  –تبصره 

 جداگانه پرداخ  ميهردد.


