
VALVE PITS MANAGEMENT 7

مدیریت، احیاء و ساماندهی حوضچه ها

گروه پوششهای محافظتی جنوب ) پلی گام(
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مقدمه
 

عدم  بواسطه   ، تاسیسات  استانداردهای  و  نظامهای شهر سازی  در 
خطوط  جهت  معابر  زیر  فضای  از  باالتر  ایمنی  و  منظرشهری  تخریب 
 . گردد  می  استفاده   فاضالب  و  آب   ، مخابرات   ، برق   ، گاز  انتقال 
، در نظر گرفتن ایستگاه هایی جهت کنترل و  در مسیر این خطوط 
یا ایجاد انشعابات جدید ضروری می باشد  ، تعمیرات و  بازو بست 
که اصطالحاً به آن ایستگاهها ، حوضچه یا منهول  می گویند .  ابعاد 
این حوضچه های بتنـی  به تناسب تجهیزات درون آن طـراحی شده  
پیمانکـاران  اختیـار  در  ساخت  جهت  مـدون  های  نقشه  بصـورت  و 
. این حوضچه ها در برخی از  ساخت شبـکه شهـری قرار می گیرد 
مناطق بواسطه باال بودن ارتفاع آبهای زیر زمینی و عدم آب بنـدی 
سطـوح بتنـی همـواره ممـلو از آب بوده و تاسـیسـات درون آن در 

معـرض تخـریب و خوردگی قرار می گیرند. دسترسی به این تاسیسات مستلزم تخلیه کامل 
آب و در نتیجه اتالف زمانی  می گردد که گاهاً ضرر و زیانهای جبران ناپذیر مالی و جانی در پی 
خواهد داشت .  این موضوع در حال حاضر یکی از دغدغه های مدیران دلسوزی است که به 

ایمنی و عمر شبکه خطوط انتقال ارزش می نهند .

بتن علی رغم استحکام ذاتی ، بدلیل معایبی چون مقاومت شیمیائی پائین ، مقاومت کم در 
مقابل ضربه ، انعطاف پذیری محدود ، مقاومت سایشی ضعیف ، تخلخل ذاتی و . . .  نیازمند 
محافظت و تقویت می باشد . یکی از اصلی ترین مشکالت بتن ، ضعف در آب بندی است . 
اصوالً بتن بدون استفاده از روشهای آب بندی ، مقاومتی در مقابل نفوذ آب نخواهد داشت .

 این عدم مقاومت منجر به نفوذ آب به سازه بتنی و بروز مشکالت ذیل خواهد گردید:
     ایجاد خوردگی در آرماتورهای داخل بتن

     تاول زدگی بتن در اثر خوردگی آرماتورها 

     سایش شدید و حفره ای شدن سازه بتنی

     تخریب بتن بواسطه یخ زدگی آب نفوذ کرده در بتن

     بروز ترک و شکاف در سازه
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نفوذ آب به داخل حوضچه ها مشکالت دیگری را نیز به همراه خواهد داشت : 

     ایجاد خوردگی در تجهیزات و تاسیسات درون حوضچه و تخریب آنها
     ایجاد اختالل در سیستمهای حفاظت کاتدیک

     تشکیل پالکت و لجن بر روی اقالم درون حوضچه

متاســفانه وضعیــت عملکــردی تاسیســات و خوردگیهــای ایجــاد شــده بــر روی تجهیــزات درون 
ــر روی  ــه حــدی اســت کــه تصــور شــهری ب حوضچــه هــای گاز شــهری ، در برخــی از مناطــق ب

میــدان میــن و آمــاده انفجــار خیلــی دور از ذهــن نمــی باشــد .
جهــت جلوگیــری از نفــوذ آب بــه داخــل حوضچــه هــا ، روشــهایی چــون قیــر و گونــی ، اجــرای 
عایــق  هــای پیــش ســاخته، اجــرای انــواع رنــگ و ... بــه هیــچ وجــه پاســخگو نخواهــد بــود . 
اصــوالً در صــورت اســتفاده از هــر گونــه روکــش و الیــه کــه تنفــس بتــن را محــدود یــا مختــل 
نمایــد و در مقابــل فشــار منفــی مقــاوم نباشــد ، پــس از مدتــی الیــه ایجــاد شــده از دیــوار 

فاصلــه گرفتــه و نشــتی آب آغــاز خواهــد گردیــد . 

ــتفاده از  ــا اس ــوب  ب ــی جن ــهای محافظت ــروه پوشش ــران گ ــار در ای ــن ب ــرای اولی ب
محصــوالت شــرکت شــومبرگ آلمــان  و پلــی رپ  و بــا همــکاری تیمهــای 
ــی از  ــیر آالت صنعت ــداری ش ــرویس و نگه ــه س ــود در زمین ــه خ ــده ک ــوزش دی ــی آم اجرای
ــات  ــه طراحــی و اجــرای عملی ــد ، اقــدام ب ــه محســوب میگردن ــن اهــل فــن و تجرب متخصصی
ــا  ــه ه ــاماندهی حوضچ ــاء و س ــت ،احی ــا مدیری ــام  Valve Pits Management  ی ــه ن ــی ب عمران

نمــوده اســت . 
 تا کنون این پروژه در مناطق گوناگون  کشور اجرا و مورد تائید قرار گرفته است. 
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خالصه کار

در این پروژه عمرانی مراحل زیر در حوضچه های شیر آالت خط گاز انجام می گیرد  : 

     تکمیل فرم  مطالعات وضع موجود

     هماهنگی با واحد HSE و اخذ  مجوز )permit( برای ورود به

      حوضچه

     تخلیه کامل حوضچه از آب و لجن

     باز نمودن منافذ بتن با استفاده از جت سیال  

     زنگ زدایی آرماتورهای عریان

     مضرس کردن سطح دیواره ها 

     باز کردن ترکها به شکل V و تخریب نقاط پوک بتن 

  ASOCRET-IM ترمیم ترکها ، منافذ و ماهیچه کشی با     

     اعمال INDUCRET  BIS 0/2 به عنوان مالت ضد خوردگی آرماتورها

     اعمال INDUCRET  BIS 0/2  به عنوان پرایمر واسط چسبندگی در عملیات ترمیم بتن

  ASOCRET-RS یا INDUCRET  BIS 5/40 ، ASOCRET-GM100  ترمیم پوکیهای بتن با     

  AQUAFIN-P1 یا  تزریق FIX-10S مسدود نمودن محلهای اصلی ورود  آب با  آنی گیر     

     اعمال نفوذگر AQUAFIN-IC با هدف آب بندی سازه از طریق نفوذ ، ترکیب با آهک آزاد 

موجود در بتن  و ایجاد کریستال ، انسداد منافذ موئین بتن و ترکهای حاصل از جمع شدگی 

 Polyseal  PU آب بندی محلهای ورود و خروج لوله با مواد منعطف چون ماستیک پلی یورتان

آب  سیستم   ،  Plastikol رابر  بیتومن  ،امولسیون   Polyseal CA رابر  بیتومن  ماستیک   1000

تزریق   ،ASO-JOINT-TAPE تقویتی  نوار  همراه  به   AQUAFIN-2K/M پلیمری   سیمان  بندی 

رزین پلی یورتان AQUAFIN – P1/P4  ،واتر استاپ بنتونیتی AQUAFIN- CJ3 یا واتر استاپ 

 INDUFLEX  CJ13 الستیکی
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     نگهداری از سازه آب بندی شده تا زمان کیورینگ کامل

  HSE زنگ زدائی تجهیزات ، مطابق با نیازمندیهای واحد     

     عایقکاری شیر آالت با محصوالت Polywrap )پرایمر، ماستیک و نوار پتروالتیوم( 

  Valve cleaner شستشوی داخلی شیر آالت با     

     روانکاری و آب بندی شیر آالت با مواد تخصصی 

     رفع نشتي  اطراف ساقه

     رفع جام شیرآالت

  gear box  تعویض یا تعمیر عملگر     

     تعویض گریس خورها ، ساخت و نصب هندویل و آچار

     ارائه دستورالعمل مربوط به مقدار و دوره شارژ گریس شیر آالت 

     ترمیم سیستم سیرکوالسیون هوای داخل حوضچه و هواکش ها

     تعویض دریچه های هواکش و یا تجهیز به لوله عصائی

     تعویض گراور موجود در چاه جذبی

     تعمیر و رنگ آمیزی تجهیزات جانبی حوضچه ها

     هم سطح سازی و مرمت سطح خارجی حوضچه ها 

     تهیه و صدور شناسنامه  برای شیر آالت و حوضچه ها

     ارائه گزارش تصویری کامل از مراحل پروژه
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شرح و مراحل کار : 

HSE اخذ مجوز از واحد
رعایت موازین تعیین شده از جانب این سازمان یکی از اصلی ترین مراحل کار می باشد .

این اصول شاید در ابتدا سخت و هزینه بر به نظر برسد ولی نهایتاً به سود پیمانکار اجرا 

خواهد بود .تست نشتي گاز با Gas Detector و اخذ  Permit  اولین گام در پروژه ساماندهي 

حوضچه هاي گاز مي باشد.

تخلیه ، شستشو و آماده سازی
رنگهای  و  قالب  روغن  های  ماند  پس   ، گریس   ، روغن   ، لجن  و  خزه   ، خاک  و  گرد   ، چربیها 

قدیمی از جمله آلودگیهائی است که معموالً روی دیواره ها و کف وجود دارند . این مواد باید 

مطابق ضوابط تعیین شده در قسمت محافظت از محیط زیست، تخلیه و به محل مناسب منتقل 

گردند. شستشوی داخل حوضچه باید با فشار جت آب و یا مواد شوینده انجام گردد . 

نکته 1: پیشنهاد می گردد قبل از شستشوي داخل حوضچه ،برای ورود به حوضچه از ماسک 

تنفسی یکبار مصرف استفاده گردد.

نکته 2: از لباسهایی که الکتریسیته ساکن تولید نمی کنند استفاده گردد.
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قبــل از تقویــت مضاعــف و ترمیــم بتــن بایــد قســمتهای سســت و پــوک بتــن تخریــب و لبــه 
ــد  ــور بای ــای ناشــی از خوردگــی روی آرمات ــن تاوله ــد. همچنی ــا و شــکافها V شــکل گردن ترکه
تخریــب شــود. الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن مراحــل حتــی االمــکان از ابزارهایــی اســتفاده 
ــواره هــا از گــرد و خــاک  ــد مجــدداً دی ــب بای ــد . پــس از تخری ــد جرقــه ننمای شــود کــه تولی
شســته شــوند . تامیــن کلیــه عوامــل فــوق در حصــول چســبندگی خــوب و دائمــی بیــن ســطح 

موجــود و مــواد ترمیمــی الزامــی اســت . 

ترمیم سطوح 
سیســتم  ارکان  از   ، کشــی  ماهیچــه  و  بتــن  پــوک  نقــاط   ، شــیارها   ، ترکهــا  کــردن  پــر 
ماننــد،                                                              آلمــان  شــومبرگ  شــرکت  ترمیمــی  مالتهــای  گــردد.  مــی  محســوب  بنــدی  آب 
ــا  ASOCRET-IM , ASOCRET GM-100  ، INDUCRET BIS 5/40 ,INDUCRET  BIS 1/6 کــه ب

توجــه  بــه  تــرک و یــا عمــق تخریــب انتخــاب مــي گردنــد،  یکــي از بهتریــن  روشــهاي  ترمیــم 
ــت .  ــه اس ــرار گرفت ــرداري ق ــره ب ــورد به ــون  م ــا کن ــه ت ــتند  ک ــن هس بت
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 ASOCRET-IM مالت ترمیمی
ــر  ــال ب ــت اعم ــه قابلی ــیمانی اســت ک ــه س ــده پای ــد کنن ــی آب بن ــالت ترمیم ــن محصــول م ای
ــن و تشــکیل  ــز دارد. ASOCRET-IM دارای قابلیــت نفــوذ در عمــق بت ســطوح مرطــوب را نی
ــر ســازی و  ــوان مــال ت ترمیمــی جهــت زی ــه هــا بعن ــن گزین ــوده و یکــی از بهتری کریســتال ب
مســطح کــردن ســطوحی اســت کــه بایــد بعــداً بــا مــواد نفوذگــر AQUAFIN-IC آب بنــد شــوند.

ــش و  ــر ران ــدی را در براب ــر آب بن ــتفاده از ASOCRET-IM عم ــا اس ــا ب ــی کنجه ــه کش ماهیچ
تنشــهای موجــود افزایــش مــی دهــد .

خواص و مزایا :
     نفوذ ناپذیری در برابر آب ، کامال آببند

     مقاومت در برابر فشارهای هیدرو استاتیک

     امکان اعمال با ابزار ساده
     خاصیت خود ترمیم کنندگی

     قابلیت اعمال بر سطوح مرطوب

     چسبندگی بسیار خوب به سطوح بتنی

     مقرون به صرفه

*جهت کسب توضیحات بیشتر به خبرنامه شماره 2 مراجعه شود.
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   INDUCRET  BIS 0/2 مالت ضد خوردگی و پرایمر واسط چسبندگی

*جهت کسب توضیحات کامل به خبرنامه شماره 5 مراجعه شود.

 INDUCRET BIS 1/6,  ASOCRET - GM 100 ، INDUCRET - BIS 5/40  ،  مالتهای ترمیمی
ASOCRET-RS

*جهت کسب توضیحات کامل به خبرنامه شماره 5 مراجعه شود.

نکتــه : چنانچــه ســرعت نفــوذ آب کــم باشــد ، پیشــنهاد مــی گــردد قبــل از ترمیــم و آب بنــدی، 
ابتــدا شــیرآالت و ســایر تجهیــزات زنــگ زدائــی شــده و بــا پرایمــر موقتــاً پوشــانده شــوند و 
پــس از انجــام تعمیــرات الزم بــر روی شــیر آالت ، مراحــل ترمیــم و آب بنــدی آغــاز گــردد. 
چــرا کــه در هنــگام زنــگ زدائــی فشــار بــاالی جــت ســیال ممکــن اســت بــه فضاهــای ترمیــم 

شــده آســیب برســاند. 

* جهت کسب توضیحات مربوط به زنگ زدائی به صفحات بعد مراجعه گردد  
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آب بندی حوضچه ها 
ــن ،  ــار بت ــاد ، عی ــه ابع ــوط ب ــتانداردهای مرب ــا اس ــه ه ــر حوضچ ــه در اکث ــه اینک ــت ب ــا عنای ب
ــه  ــن مرحل ــت ، ای ــده اس ــت نگردی ــزي و . . . رعای ــن ری ــری بت ــن ، قالبگی ــد بت ــی تولی چگونگ
همیشــه بــه ترتیــب واحــدی اجــرا نخواهــد گردیــد. اینکــه آب بــه چــه میــزان و فشــاری وارد 
حوضچــه مــی گــردد و محــل ورود آب بــه چــه شــکلی  اســت ، وضعیــت  و کیفیــت بتــن بــه چــه 

ترتیــب مــي باشــد ، و . . . در انتخــاب روش انجــام کار تاثیرگــذار خواهــد بــود .

  AQUAFIN-IC نفوذگر
ایــن محصــول نفوذگــر شــرکت شــومبرگ آلمــان ، مــاده 
ای تــک جزئــی ، غیــر آلــی و پایــه ســیمانی اســت کــه بــا 
ــی و  ــی قدیم ــای بتن ــازه ه ــردی س ــر بف ــزم منحص مکانی

ــد .   ــد  مــی نمای ــد را از عمــق آب بن جدی
پــس از اعمــال ، AQUAFIN-IC بــا رطوبــت و آهــک آزاد 
موجــود در بتــن وارد واکنــش شــده  و کریســتال هــای 
نامحلولــی تشــکیل مــی دهــد ، در نتیجــه رشــد و جهــت 

گیــری ایــن کریســتالها بــه داخــل منافــذ بتــن و ایجــاد ســاختاری یکپارچــه بــا آن ، کلیــه منافــذ 
بتــن پــر شــده و بتــن از عمــق آب بنــد میگــردد بنحــوی کــه چنانچــه ســطح دچــار آســیب گــردد 
خللــی در بحــث آب بنــدی وارد نمــی گــردد . AQUAFIN-IC در شــرایط محیطــی خشــک ، غیــر 

فعــال شــده و بــه محــض تمــاس مجــدد بــا رطوبــت فعــال میگــردد . 

خواص و مزایا : 
     کیورینگ و سخت شدن در تماس با آب و رطوبت

     قابلیت آب بندی سازه از هر دو جهت مثبت و منفی

     قابل اعمال با برس ، اسپری یا بصورت پاشش پودر خشک 

     مقاوم در برابر فشارهای هیدرواستاتیک قوی

     یکپارچگی و چسبندگی بسیار عالی به بتن

     نفوذ به عمق بتن با مکانیزم فشار اسمزی
     قابلیت انسداد حفره های موئین و ترکهای بتن

     کامالً هماهنگ با ساختار بتن

     فاقد خطر پارگی ، کندگی ، سوراخ شدگی

     قابل اعمال بر سطوح مرطوب

     تحمل فشار مثبت و منفی آب ، تا 14 بار 

     مقاوم در برابر یخ زدگی

     سازگار با محیط زیست
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     دارای تائیدیه مصرف در تماس با آب شرب

     ترمیم و آب بندی ترکها تا عرض 0/4 میلیمتر به صورت خود ترمیمی

     جلوگیری از خوردگی آرماتورها ، ترک خوردگی و تخریبهای ناشی از عوامل جوی

     محافظت از بتن دربرابر اثرات مخرب آبهای شیرین و شور، جریانهای فاضالبی ، آبهای

      خورنده
     زیرزمینی ، کربناتها ، کلرایدها ، سولفاتها و نمکهای محلول

     ممانعت از ورود یونهای خورنده به بتن

نکتـه 3 :  در مـواردی کـه تخلخـل سـطح بـاال باشـد یـا اطمینانـی بـه ضخامـت cover بتنـی روی 
 AQUAFIN-IC آرماتورهـا وجود نداشـته باشـد ، پیشـنهاد مـی گردد ابتدا کل سـطح با دوغـاب
پوشـانده شـود ، سـپس از یـک الیـه ASOCRET-IM  بـا هـدف تسـطیح و آب بنـدی اسـتفاده 
گـردد . اعمـال مـالت ASOCRET-IM بایـد قبل از خشـک شـدن الیـه اول AQUAFIN-IC انجام 
شـود . اعمـال مجـدد AQUAFIN-IC بـر روی الیـه ASOCRET-IM در ایـن گونـه مـوارد کیفیـت 

قابـل اعتمادتـری را تامیـن خواهـد نمود .
نکتـه4 :  جهـت آب بنـدی حوضچـه نیـازی به خـاک برداری اطـراف حوضچه های مدفـون نبوده 
و سـطح داخلـی حوضچـه در برابـر فشـار منفـی آب از داخـل آب بنـد خواهد شـد . کلیه سـازه 

هـاي زیـر زمینـي از این قاعـده تبعیت مـي کنند.

* جهت کسب توضیحات بیشتر به خبرنامه شماره 2 مراجعه شود .

اعمال IC و شروع تشکیلواکنشهای نهایی
 کریستال مواد نفوذگر

 IC پیش از اعمال
در تماس با آب
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متوقف نمودن نشتی های فعال 
ــرای  ــش از اج ــال آب، پی ــات فع ــتی و جریان ــود نش ــورت وج در ص
سیســتم آب بنــدی بایــد از آنــی گیرهــا جهــت توقــف فــوری جریــان 
اســتفاده نمــود. در غیــر اینصــورت مــواد آب بنــدی توســط جریــان 
آب شســته شــده و قابلیــت اصلــی خــود را از دســت خواهنــد داد.

 FIX-10S آنی گیر پودری
شــناخت محلهــای اصلــی ورود آب و تمیــز نمــودن آنهــا یکــی از مراحــل اصلــی آب بنــدی مــی 
ــه بایــد اطــراف محــل نشــتی آب شســته شــود. پــس از متراکــم  باشــد . پــس از ایــن مرحل
نمــودن پــودر آنــی گیــر  FIX-10S ) محصــول شــرکت شــومبرگ آلمــان ( بایــد آن را روی محــل 
ــف  ــور شــده و ورود آب متوق ــه محــل ورود آب ک ــدت 10 ثانی ــد از م ــار داد . بع ــتی فش نش

خواهــد گردیــد . 

خواص و مزایا:
     سریع سخت شونده

     قابل استفاده بصورت پودر خشک

     توقف سریع نشت فعال آب

AQUAFIN-P1  آنی گیر رزینی
تزریــق ایــن رزینهــا در محــل درزهایــي کــه نشــت فعــال آب دارنــد ،موجــب متوقــف شــدن 
فــوري نشــت آب مــي گــردد. در فشــارهای هیدرواســتاتیک باالتــر کــه آنــی گیــر پــودری تــوان 
ــا تزریــق آنــی گیــر رزینــی ، جریــان را  متوقــف نمــودن نشــتی فعــال را نــدارد، مــی تــوان ب

متوقــف نمــود 

خواص و مزايا :
     تک جزئی ، آماده مصرف

     تشکیل فوم ویسکواالستیک در مجاورت آب

     مقاوم در برابر اسیدها و قلیاها 
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آببندی کیسینگها

یکی از اصلی ترین و مشکلترین قسمتهای آب بندی ، خصوصاً در حوضچه هائی که در امتداد 

سفره های آب زیر زمینی قرار دارند ، آب بندی محل ورود و خروج لوله می باشد. حرکات 

ناشی از عبور گاز و سایر سیاالت در درون لوله به همراه جابجایی های ناشی از حرکت الیه 

های زمین ، تغییرات دمائی و فشاری درون خط لوله ، موجب حرکتهای غیر منظم در هر سه 

محورمختصات بوده و این موضوع آب بندی کیسینگ را با مشکل مواجه می نماید .

استفاده  و  اشتباه  نصب   ، کیسینگ  فرم  و  سایز  انتخاب  در  استاندارد  اصول  رعایت  عدم 

نکردن از قطعات آب بندی ، مراحل کار را سخت و پیچیده می نماید . خوردگی در سطح داخلی 

لوله کیسینگ و روی خط لوله ، چسبندگی مواد آب بندی را کاهش می دهد . 

روشهای آب بندی به پارامترهایی چون فاصله لوله و کیسینگ ، میزان ورود آب ، وضعیت 

داخل کیسینگ ، فرم کیسینگ و . . . بستگی خواهد داشت .

برخي از اقالم مورد استفاده  براي  آب بندي  کیسینگها به قرار ذیل مي باشد:

AQUAFIN-CJ 3 واتر استاپ
نوار واتر استاپ بنتونیتی باقابلیت تورم برگشت پذیر 

خواص و مزایا :
     حاوی بیش از 70% بنتونیت سدیم با خاصیت نگهداری آب

     با پروسه متورم شدن برگشت پذیر بطور دائمی تا %500

     قابلیت حفظ فرم

     عدم چسبناکی در دمای باالی تابستان

     قابلیت نفوذ به ترکها و حفره ها بصورت خود تزریقی

     غیر سمی 

     نصب آسان

     قابلیت آببندی اطراف لوله ها
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 INDUFLEX-CJ 13  واتر استاپ
ــا قابلیــت افزایــش حجــم  واتــر اســتاپ هیدروفیــل الســتیکی بــر پایــه الســتیک ولکانیــزه ب

ــا آب در تمــاس ب

خواص و مزایا : 
     کاهش میزان خطا نسبت به واتر استاپهای معمولی

     تحمل فشار آب
     تورم برگشت پذیر در مقابل آب تا %800

     حفظ فرم حتی در دمای باال
     غیر سمی

     نصب آسان 
     مقرون به صرفه        

   
       

نکتــه 5  : ایــن واتــر اســتاپها  بهتریــن گزینــه جهــت آب بنــدي  
درزهــاي

 اجرایي و فواصل در سازه هاي بتني مي باشند.
                                  

  POLYSEAL –CA ماستیک سرد اجرا
ماستیک سرد اجرا انعطاف پذیر بیتومن رابر با چسبندگی بسیار خوب به اکثر سطوح

خواص و مزایا : 
     سرد اجرا

     اعمال بدون نیاز به حرارت دهی
     مقاوم در برابر گرد و غبار

     قابل اعمال بر سطوح مرطوب
     پایداری در محدوده وسیعی از تغییرات دمایی

    کامال آببند 

  POLYSEAL-PU 1000 ماستیک سرد اجرای
ماستیک سرد ریز انعطاف پذیر بر پایه پلي یورتان با چسبندگی

 عالي به سطوح 
     اعمال آسان - تک جزئی

     انعطاف بسیار باال
     چسبندگي بسیار عالي به اکثرسطوح خشک

     پایداری در محدوده وسیعی از تغییرات دمایی
     کامالً آببند

     سخت شونده با رطوبت 
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AQUAFIN-2K/M  پوشش آببند االستومري

 ضمنــاً مــی تــوان بــا اســتفاده از پوشــش ســیمان پلیمــری AQUAFIN-2K/M بــا خاصیــت 

ــه در  ــه ک ــرکات لول ــی ASO-JOINT-TAPE  در ح ــوار تقویت ــراه ن ــه هم ــب ب ــتیکی مناس االس

جهــات مختلــف واقــع مــی گــردد ، از تــرک خــوردن ناحیــه آب بنــدی دور لولــه ممانعــت نمــود. 

ایــن سیســتم قابلیــت کنتــرل حرکــت لولــه  در اثــر  جابجایــي الیــه هــاي زمیــن  ، انقبــاض و 

ــان را افزایــش مــي دهــد. انبســاط  و لرزشــهاي حاصــل از جری

 تعمیر و سرویس نگهداری شیر آالت  

ــت  ــه رعای ــوط ب ــه اول من ــهری در مرحل ــبکه گاز ش ــه ش ــات در حوضچ ــه عملی ــر گون ــام ه انج

ــد . ــی باش ــول HSE  م اص

 

ــدرج در  ــر اســاس دســتورالعمل هــای من ــدون قطــع گاز ، ب ــرات ب ــی و انجــام تعمی ــب یاب عی

ــر روی شــیر آالت خطــوط حامــل گاز  HAND BOOK هــای تخصصــی و لیســت تعمیراتــی کــه ب

میســر مــی باشــد ، بدیــن شــرح خواهــد بــود :

1- تزریــق Valve Cleaner  تــا فشــار حداکثــر PSI 15000 بــا هــدف حــذف رســوبات و مــواد 

کلوخــه شــده در فضــای مابیــن مجرابنــد و بدنــه شــیر آالت 

2- تزریق Lubricant و Sealant  با هدف روانکاری و آب بندی شیر آالت 

 )Stem( با هدف آب بندی اطراف ساقه Slick Stick 3- استفاده از

 )Torque( 4- تنظیم گشتاور

5- تنظیم موقعیت دهنده شیر ، گلند و مجرابند 
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6- رفع جام و قفل شدگی شیر 

7-رفع نشتی داخلی و خارجی

  Gear box stopper 8- تعمیر گیر باکس و تنظیم

9- تهیه و تعویض گیر باکس ، گریسخور ، هندویل ، آچار و . . . 

بصــورت  کــه  ای  حرفــه  پمپهــای  گریــس  از  اســتفاده   :  5 نکتــه 

یکنواخــت و مــداوم مــواد را در شــیر تزریــق مــی نمایــد ، خصوصــاً 

ــخور  ــای گریس ــراه  آداپتوره ــد بهم ــرده ان ــام ک ــه ج ــیرهایی ک در ش

ــرات پیشــنهاد مــی گــردد. ــای تعمی ــرای تیمه و Leak lock adaptor ب

نکتــه 6 : شــناخت قطعــات ، اســتانداردها ، مســیر تزریــق گریــس ، 

انــواع مکانیزمهــا و . . . بــه همــراه تعمیــر و نگهــداری شــیر آالت در 

دوره هــای آموزشــی 3 الــی 5 روزه قابــل ارائــه  مــی باشــد.

زنگ زدائی 
ــواره در  ــوا ، هم ــت ه ــود رطوب ــوذ آب و وج ــطه نف ــای گاز بواس ــه ه ــزات درون حوضچ تجهی

معــرض خوردگــی بــوده و ایــن موضــوع موجــب آســیب دیــدن تجهیــزات مــی گــردد . متاســفانه 

در برخــی مــوارد خوردگــی بــه حــدی مــی باشــد کــه تجهیــزات غیــر قابــل اســتفاده شــده و بــا 

کوچکتریــن ضربــه دچــار آســیب مــی گردنــد . بنابرایــن قبــل از زنــگ زدائــی بهتــر اســت بــا 

thickness meter  ضخامــت باقیمانــده لولــه کنتــرل شــود .

نکتــه 7 : بــا عنایــت بــه دســتورالعمل هــای HSE ، اســتفاده از بــرس ســیمی و ســنگ ســنباده 

بواســطه تولیــد جرقــه و ســند بالســت و اســید شــویی بعلــت ایجــاد مشــکالت تنفســی بــرای 

اپراتــور  در حوضچــه هــا صحیــح نمــی باشــد .
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ــاالی ســیال و  ــا اســتفاده از فشــار ب ــزات ب ــات VALVE PITS MANAGEMENT  تجهی در عملی
ذرات ســیلیس زنــگ زدائــی  مــی گردنــد . دانــه هــای نــم دار ســیلیس پــس از برخــورد بــا 
فلــز همــراه بــا اکســید آهنــی کــه در اثــر برخــورد دانــه هــای کریســتالی ســیلیس جــدا شــده 
اســت ، بــا ســیال شســته شــده و بــر روی زمیــن خواهنــد ریخــت . ذرات آب معلــق در فضــای 
حوضچــه ، محیطــی مرطــوب را تشــکیل داده و بــه ایــن ترتیــب گــرد و غبــاری ایجــاد نخواهــد 

گردیــد . 
ــک در  ــه فشــار ســیال ، اســتفاده از دســتکش، محافــظ صــورت و عین ــت ب ــا عنای ــه 7 : ب نکت

ــگام زنــگ زدایــي ضــروري اســت. هن

عایقکاری 
ــهای  ــند روش ــي باش ــوردار نم ــی برخ ــی منظم ــکل هندس ــه از ش ــاالت ک ــیر آالت و اتص در ش

ــود دارد : ــن آن وج ــر انداخت ــه تاخی ــا ب ــی ی ــری از خوردگ ــت جلوگی ــی جه گوناگون
1- استفاده از نوار پیچی با مشتقات پتروالتیوم

2- پوشش با مواد بیتومن رابر
3- پوشش با پلی یورتان 100% جامد 
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 سيستم پتروالتيوم
در شـیرآالت و یـا تجهیزاتـي که نیـاز به تعمیرات و سرویسـهای 
دوره ای دارنـد  ، موثرتریـن و کم هزینه ترین روش ، اسـتفاده 

از سیسـتم پتروالتیوم مي باشـد .
 اسـتفاده از سیسـتم پتروالتیـوم ضمـن جلوگیـری از خوردگـی 
در مـدت زمـان طوالنـی ، انجـام بازبینـی و تعمیـرات دوره ای  را 
محـدود نخواهـد نمـود . چـرا کـه ایـن پوشـش هیچوقت سـخت 
نخواهـد گردیـد و براحتـی قابـل بـازو بسـت مجـدد می باشـد . 

  Hot Tap در خطـوط انتقـال ، اسـپلیت تـي هـا کـه بـراي عملیـات
نصـب مـي شـوند و یـا  شـیرآالتي کـه عایـق پلـي یورتـان آنهـا 
دچارآسـیب شـده اند ، قابل دفن نمي باشـند و یکي از بهترین 
گزینـه هـا اسـتفاده از پتـرو التیوم با سیسـتم 4الیـه  به همراه 

نـوار راکشـیلد مي باشـد. 

  Polywrap Primer پرایمر پتروالتیوم -
 یـک مـاده شـیمیائی ضـد آب بـر پایه پتروالتیوم  جهت زیر سـازی ، آماده سـازی سـطوح فلزی 
و بتنـی بـوده کـه بـه هیـچ عنـوان دچـار تـرک ، خشـکی و سـختی نخواهـد شـد. این پوشـش با 
ایجـاد یـک الیـه بر روی سـطح ، رطوبـت موجود را پس زده ، نهایتاً سـطحی یکنواخت و مناسـب 

جهـت اعمـال نـوار ضد خوردگـی مهیا مـی نماید .
نکتـه 8 : جهـت اعمـال پرایمـر بایـد هر گونه آلودگـی ، چربی ، الیه های سسـت موجود بر روی 
سـطح و لبـه هـای تیـز حـذف و سـپس پرایمـر توسـط دسـت یـا برس اعمـال گـردد . ایـن ماده 
در ظـروف 4 کیلویـی و بـه رنـگ قهـوه ای در اختیار مشـتریان قـرار می گیرد و میـزان مصرف 

جهـت پوشـش دهـی سـطح ، تابعی از صافی سـطح می باشـد . 

Polywrap Mastic ماستیک پتروالتیوم -
 جهـت پـر نمـودن شـکافها ، زوایـا ، سـطوح نامنظـم ، کنجها و گل 
پیچهـا  و فاصلـه مابیـن دیوارهای اسـتاتیکی  با هـدف جلوگیری 
از حبـس هـوا در زیـر پوشـش نهایـی مـورد اسـتفاده قـرار مـی 
گیـرد . اعمـال غلـط ماسـتیک و باقیمانـدن فواصـل خالـی ، بیـن 
پوشـش نهایـی و سـطح قطعـه نتیجـه مطلـوب را حاصـل نخواهد 

 . نمود 
بایسـت  مـی  نتیجـه  بهتریـن  آمـدن  بدسـت  جهـت   :  9 نکتـه 
فواصـل خالـی بیـن کوپلینگهـا ، فلنجهـا و پیچهـا بطـور کامـل بـا 

ماسـتیک پـر شـود .
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Polywrap Tape  نوار پتروالتیوم -

این نواراز الیاف و ترکیبات اشباع شده بر پایه پتروالتیوم و فیلرهای  خنثی تشکیل 
گردیده که در طول زمان خواص مقاومت دی الکتریک و مقاومت در برابر نفوذ آب خود را 
حفظ می نماید . از دیگر مشخصه های سیستم فوق می توان به مقاومت عالی آن در مقابل 

اسیدهای معدنی ، قلیاها و نمکها و قابلیت اعمال در محدوده وسیع دمائی اشاره نمود . نوار 
Polywrap  باید بصورت مارپیچ با همپوشانی 55% و با کشش یکنواخت پیچیده شود .

خواص و مزایا:
     مقاومت عالی در برابر اسیدهای معدنی ، قلیاها و نمکها 

     قابل اعمال در محدوده وسیع دمایی
     اعمال آسان - عدم نیاز به ابزار تخصصی جهت اجرا

     امکان بازبینی آسان و دوره ای محصول
     جلوگیری از خوردگی در مدت زمان طوالنی

     امکان اعمال با دست
     عدم نیاز به آماده سازی خاص

     دافع آب

نکته 10 : عرض نوار با توجه به سایز لوله و یا قطعه مورد عایقکاری انتخاب می گردد. 
بواسطه جلوگیری از جدا شدن لبه انتهایی نوار شایسته است نوار پیچی به نحوی انجام 

گیرد که انتهای نوار در قسمت میانی لوله و در حالیکه به سمت پایین در حال پیچش است 
قطع گردد. استفاده از نوار پلی اتیلن و یا نوارهای الستیکی جهت ایجاد پوشش محافظ 

مکانیکی و جلوگیری از صدمات ناشی از برخورد ضربه پیشنهاد می گردد. 

* جهت کسب اطالعات بیشتر به خبرنامه شماره 1 مراجعه شود .



VA
LV

E 
PI

TS
 M

A
N

A
G

EM
EN

T

114

 POLYPIPE  BG-102 پوشش پلی یورتان
ــاختار  ــوع س ــت ن ــه عل ــه ب ــواردی ک ــا م ــیر آالت و ی ــی ش ــش ده ــت پوش ــاص جه ــور خ   بط
ــن  ــود دارد ، همچنی ــرس وج ــط ب ــی توس ــش ده ــه پوش ــاز ب ــر ، نی ــورد نظ ــه م ــی قطع هندس
بمنظــور تعمیــرات در مناطقــی کــه آســیب دیدگــی پوشــش لولــه رویــت مــی شــود  مــی تــوان 
از ایــن محصــول اســتفاده نمــود . ایــن محصــول جایگزیــن مناســبی بــرای پوششــهای ســنتی 
مرســوم اســت . جهــت پوشــش دهــی شــیر آالت ، خطــوط لولــه مدفــون در خــاک یــا روی زمیــن، 
کلیــه ســازه هــای فلــزی بــا اشــکال نامنظــم ، نقــاط ســرجوش و نیــز تعمیــر نقــاط آســیب دیــده 

پوشــش پلــی یورتــان بــه عنــوان یکــی از کارآمــد تریــن پوششــها مطــرح مــی باشــد.

خواص و مزایا :
     100% جامد ، فاقد مواد فرار 

     مقاوم در برابر اکثر حاللها ، اسیدها و قلیاها
     مقاومت عالی در برابر خوردگی

     قابلیت بهره برداری و برگشت به سرویس سریع 
     قابل اعمال و تعمیر آسان  در محل

     دارای سختی مناسب و مقاومت مکانیکی خوب
     مقرون به صرفه

     قابل اعمال با برس و اسپری
     چسبندگی بسیار خوب به سطوح فلزی

     جدایش کاتدی حداقل

* اطالعات تکمیلی در خبرنامه های آینده آورده خواهد شد.
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SSPC ماستیک

 ، زبر  و  درشت  ذرات  فاقد  و  یکنواخت   ، اجرا  سرد  ماستیک 
ماسه و سنگریزه است که جهت محافظت سطوح در محیطهای 
خورنده ، آب شیرین ، شور و همچنین محیطهای شیمیایی خنثی 
و قلیایی کاربرد دارد. این ماستیک بر پایه بیتومن رابر بوده و 
سطح فلزی را در برابر عوامل خورنده محافظت می نماید. این 
راحتی  به  خود  تیکسوتروپ  و  خمیری  حالت  به جهت  محصول 
در سطوح نامنظم قابل اجرا بوده و شکافها ، زوایا ، کنجها و گل 

پیچها را پوشش می دهد .

خواص و مزایا :
     اعمال آسان

     سرد اجرا 
     مقرون به صرفه

     مقاوم در برابر محیطهای اسیدی و قلیایی
     مقاومت ضد خوردگی بسیار خوب

عملیات تکمیلی  در حوضچه ها

اصالح سیستم سیرکوالسیون 
مطابق نقشه های شرکت ملی گاز ایران حوضچه های گاز باید دارای دو مجرای هوا ) دمش 
مسدود  کامالً  هواکشها  این  اکثر  متاسفانه   . باشند  مکش(  و 
در  این موضوع   ، است  پوشانده شده  آسفالت  با  نیز  برخی  و 
صورت وجود نشتی ، تراکم گاز را در پی داشته و با کوچکترین 
مالش  از  حاصل  ساکن  الکتریسیته  شدن  آزاد  حتی   ( جرقه 
گاز  و  . همچنین خطر خفگی  نمود  ایجاد خواهد  ( حادثه  لباس 

گرفتگی همواره اپراتورها را تهدید    می نماید . 
در  موجود  ناصافیهای   ، از دالیل مسدود شدن هواکشها  یکی 
اجسامی که به هواکشها وارد  . معموالً  دیواره داخلی آنهاست 
می شوند به این ناصافیها گیر کرده و به مرور در اثر گرد و خاک 
حاصل از تردد خودروها مسیر را مسدود می کنند . به همین 
هواکشها  داخل  ابتدا  ها  حوضچه  ساماندهی  پروژه  در  دلیل 
لوله گذاری شده و سپس اطراف آن با مواد آب بندی و بتن یا 
مالتهای ترمیمی پر می شود و به این ترتیب ضمن ایجاد سطحی 

صاف ، هواکش آب بندی نیز خواهد گردید . 
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تعویض دریچه های هواکش و یا تجهیز به لوله عصایی
تعویض دریچه های هواکش با صفحه هایی به قطر 30 سانتیمتر و ضخامت 1 سانتیمتر که 

به پایه های مناسب مجهز گردیده اند ، یکی دیگر از قسمتهای پروژه ساماندهی حوضچه ها 
می باشد . در مناطقی که تردد خودرو از روی حوضچه وجود ندارد تعویض دریچه به لوله 
عصایی فلزی یکی از بهترین گزینه ها جهت جلوگیری از ورود آب باران به داخل حوضچه 

می باشد ضمن اینکه به این ترتیب دیگر هیچوقت مسیر هواکش مسدود  نخواهد شد و 
گردش هوا در حوضچه به راحتی میسر خواهد بود.

تعویض گراور موجود در چاه جذبی
در مناطقی که ارتفاع آبهای زیرزمینی باال نیست پیشنهاد می شود با تعویض گراورهای 

موجود در چاه جذبی ، امکان دفع آبهای حاصل از بارش را مهیا نمود .

عملیات جانبی
تعمیر و تعویض پله های ورودی حوضچه و رنگ آمیزی آن به همراه کلیه دریچه های 

حوضچه از جمله مواردی است که تحت عنوان عملیات جانبی انجام می گیرد .

هم سطح سازی و مرمت سطح خارجی حوضچه ها
عدم هماهنگی در نظامهای شهری موجب گردیده است که به مرور زمان در محل آسفالت 

کاری سطح خیابانها ، دریچه های حوضچه پایینتر از سطح خیابان و یا حتی زیر آسفالت پنهان 
شوند . گاهاً شیب خیابانها به گونه ای است که آب حاصل از بارش مستقیماً به حوضچه ها 
وارد شده و آنرا مملو از آب می نماید . کندن و باال آوردن کلیه دریچه ها  می تواند حجم 

زیادی از این آب را کنترل نماید . 
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مستندات

- تهیه و صدور شناسنامه برای شیر آالت و حوضچه ها 
از آنجائیکـه پـس از عایقـکاری، شـماره سـریال و مشـخصات فنـی شـیر آالت در دسـترس 
شناسـنامه  ایـن  در   . گـردد  مـی  نصـب  حوضچـه  در  و  تهیـه  ای  شناسـنامه   ، بـود  نخواهـد 
مشـخصات کامـل حوضچـه و شـیر آالت ذکـر مـی گـردد. همچنین گزارشـی از مشـکالتی که در 
حوضچـه وجـود داشـته و مرتفـع گردیـده و یا نیاز بـه عملیات تکمیلـی دیگر اعالم مـی گردد تا 
تیمهایـی کـه بعدهـا به ایـن حوضچه مراجعه مـی نمایند از عملیـات قبلی اطالع حاصـل نمایند . 

در ضمـن یـک نسـخه از ایـن شناسـنامه بـه واحـد بهـره بـرداری تحویـل خواهـد گردیـد .

-ارائه گزارش تصویری کامل از مراحل پروژه 
در حیـن انجـام مراحـل مختلـف کار تصاویـری از نحـوه اجرا تهیـه و به عنوان گـزارش تصویری 

در اختیـار کارفرمـا قـرار خواهد گرفت .      


