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روش اجرايي انشعاب گيري از

شماره ويرايش 19 :

خطوط لوله انتقال گاز

صفحه  3از 5

شركت ملي گاز ايران

 -9هدف:
تشريح مراحل بررسي و تصويب ،برنامه ريزي و طراحي ،هماهنگي و اجراي عمليات انشعاب گيري سرد و گرم از
خطوط لوله انتقال گاز
دامنه كاربرد و مسئوليت ها:
دامنه كاربرد اين روش اجرايي شامل مديريت ها و شركت هاي تابعه شركت ملي گاز ايران و همچنين متقاضيان
برون سازماني برداشت گاز از خطوط لوله انتقال مي باشد.
مديريت برنامه ريزي شركت ملي گاز ايران متولي فاز اول (بررسي و تصويب) و مديريت ديسپچينگ و شركت انتقال
گاز ايران متوليان فازهاي دوم تا چهارم فرآيند تشريح شده در اين روش اجرايي مي باشند( .فاز برنامه ريزي و
طراحي ،فاز هماهنگي اجرا و فاز اجرا)
تعاريف:
 انشعاب گيري گرم :انشعاب گرفتن از خط لوله در زماني كه در خط لوله مورد نظر جريان سيال گاز (ترش وشيرين) برقرار باشد.
 انشعاب گيري سرد :انشعاب گيري با روش برش سرد و نصب سه راهه توام با تخليه گاز بخشي از خط لولهشرح اقدامات:
فرآيند انشعاب گيري از خطوط لوله انتقال گاز در چهار فاز ،مطابق نمودار گردش كار پيوست صورت مي پذيرد
كه عبارتند از:

فاز اول :بررسي و تصويب

فاز دوم :برنامه ريزي و طراحي

فاز سوم :هماهنگي اجرا

فاز چهارم :اجرا

اقداماتي كه در هر فاز از فرآيند انشعاب گيري مي بايد انجام گيرند به شرح ذيل مي باشند:
 -9-4فاز اوّل (بررسي و تصويب):
متقاضيان انشعاب گيري ،فرم الف (پيشنهاد و تاييد انشعاب گيري از خطوط لوله انتقال گاز در زمان بررسي و طراحي)
به شماره  COP-FO-11را تكميل و به همراه اسناد و مدارك پشتيبان (از جمله كروكي محل انشعاب ،مشخصات فني
انشعاب و  ...كه بايد با رعايت استانداردهاي شركت ملّي گاز ايران و دستورالعمل عمليات هات تپ به شماره
 COP-WI-13تهيه گردند و همچنين در خصوص انشعابات مربوط به شهرها و روستاها ،مصوبه ه.م.م شركت ملّي گاز
ايران /در خصوص صنايع با مصارف بيش از  11111مترمكعب در ساعت ،مصوبه كميته هماهنگي سوخت و خوراك
وزارت نفت و قرارداد فروش گاز و در خصوص صنايع با مصارف كمتر از  11111مترمكعب در ساعت ،قرارداد فروش
گاز) با امضاي باالترين مقام متقاضي و تصويب توسط مديريت /شركت تابعه ذيربط در حوزه بالفصل معاون وزير و
مدير عامل شركت ملي گاز ايران ،به منظور اخذ مجوز انشعابگيري به مديريت برنامهريزي شركت ملي گاز ايران

روش اجرايي انشعاب گيري از

شماره ويرايش 19 :

خطوط لوله انتقال گاز

صفحه  4از 5

شركت ملي گاز ايران

ارسال مي نمايد .در صورتي كه متقاضي شركت هاي فرعي /مجريان شركت مهندسي و توسعه گاز ايران باشند ،مدير
عامل مربوطه /مجري ذيربط شركت مهندسي و توسعه گاز ايران به عنوان تاييد كننده و مديران ذيربط بالفصل معاون
وزير و مديرعامل شركت ملّي گاز ايران /مدير عامل شركت مهندسي و توسعه گاز ايران به عنوان تصويب كننده
مي باشند .شركتها و طرف هاي ذينفع برون سازماني مي بايست با شركتهاي گاز استاني ذيربط مكاتبه نمايند و در
اين حالت ،شركت هاي گاز استاني بعنوان واحد سازماني متقاضي محسوب مي گردند.
تبصره  :9مدارك و مستندات فني طراحي انشعاب شامل طرح تفصيلي wps ،جوش ،مشخصات اقالم مصرفي مانند
سه راهي دوتكه ،شير مورد استفاده و  ...مي بايد با استانداردها و دستورالعمل هاي مورد تاييد شركت ملي گاز ايران
از جمله در خصوص انشعاب گيري گرم ،با دستورالعمل عمليات هات تپ به شماره  COP-WI-13منطبق باشد.
مديريت برنامهريزي مدارك فوق الذكر را بررسي و در صورت تاييدِ اقدام متقاضي مطابق با فرآيند مطالعات مفهومي
پروژه هاي شركت ملي گاز ايران و روش اجرايي گازرساني به صنايع عمده و نيروگاه ها مصوب شوراي مديران ابالغي
طي نامه شماره گ/.دب 51/.مورخ  ،1331/2/12چنانچه اخذ انشعاب از خطوط لوله انتقال  44و  51اينچ يا خطوط
صادرات گاز نباشد ،مراتب به متقاضي ابالغ مي گردد و در صورت نياز به اخذ انشعاب از خطوط لوله انتقال  44و 51
اينچ يا خطوط صادرات گاز ،موضوع جهت اخذ مصوبه به ه.م.م شركت ملي گاز ايران ارجاع مي گردد.
در صورت عدم تاييد درخواست متقاضي ،به منظور رفع ايرادات احتمالي و يا طي نمودن مراحل درخواست مطابق
فرآيند مطالعات مفهومي پروژه هاي شركت ملي گاز ايران و روش اجرايي گازرساني به صنايع عمده و نيروگاهها،
مراتب به متقاضي عودت ميگردد .پس از انجام اين مراحل و متناسب با بررسي هاي صورت گرفته ،بند  2فرم الف
تكميل و به امضاي مدير برنامه ريزي مي رسد.
 -2-4فاز دوّم (برنامه ريزي و طراحي):
متقاضي انشعاب گيري ،فرم الف تاييد شده توسط مديريت برنامه ريزي و در مورد اخذ انشعاب از خطوط لوله انتقال
 44و  51اينچ يا خطوط صادرات گاز ،مصوبه ه.م.م شركت ملي گاز ايران را دريافت و مراتب را به مديريت
ديسپچينگ ارجاع مي نمايد .مديريت ديسپچينگ ،فرم تاييد و تصويب شده الف را به همراه ضمائم آن دريافت و
پس از بررسي ،نوع انشعاب و محدوه زماني پيشنهادي خود را اعالم و پس از

تاييد(بند  3فرم الف به شماره ،)COP-FO-11

فرم مزبور به منظور صحه گذاري بر طراحي از منظر محل و مشخصات فني انشعاب به شركت انتقال گاز ايران
ارسال مي گردد كه در صورت تاييد ،پس از درج امضاء هاي مرتبط ،موضوع به متقاضي اعالم مي شود و در صورت
عدم تاييد يا وجود
شماره )COP-FO-11

ايرادات و نواقص ،ضمن بيان نوع ايراد ،داليل عدم تاييد به متقاضي اطالع داده مي شود( .بند  4فرم الف به
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شركت ملي گاز ايران

تبصره  :2با توجه به امكانات و تجهيزات فعلي موجود ،چنانچه سايز انشعاب از خط اصلي ،باالي 31اينچ باشد؛
انشعاب گيري از طريق انشعاب گيري سرد صورت مي پذيرد.
 -3-4فاز سوّم (هماهنگي اجرا):
متقاضي انشعاب گيري با دريافت تاييديه فرم الف ،نسبت به تامين زير ساخت هاي الزم (در صورت انشعاب گيري گرم،
منطبق با الزامات دستورالعمل عمليات هات تپ به شماره  )COP-WI-13اقدام و با پيشرفت پروژه ،درخواست
انشعاب گيري را در قالب فرم ب (مجوز انشعاب گيري از خطوط لوله انتقال گاز در زمان اجرا) به شماره
 COP-FO-13تكميل (بند  1فرم ب) و به همراه فرم الف و مستندات مرتبط به منطقه عملياتي ذيربط شركت
انتقال گاز ايران جهت اخذ تاييديه بازرسي فني انشعاب و اتصاالت ارسال مي نمايد .پس از تاييد توسط بازرسي
فني منطقه عمليات و مدير منطقه عمليات انتقال گاز ذيربط (بند  2فرم ب) ،مراتب جهت صدور مجوز زمان
انشعاب گيري و تطابق با /درج در برنامه ساليانه انشعاب گيري ،به مديريت ديسپچينگ و سپس به شركت انتقال
گاز به منظور تاييد انشعاب گيري ،ارسال و با اخذ تاييديه از مديران ذيربط ،فرم به متقاضي ارجاع داده مي شود
(بند 3فرم ب).
 -4-4فاز چهارم (اجرا):
در اين فاز ،متقاضي در ارتباط و تعامل با شركت انتقال گاز ايران و منطقه و گستره عملياتي ذيربط ،با در نظر
گرفتن نوع انشعاب (گرم يا سرد) و اعمال فشار مورد نياز جهت انجام عمليات از سوي مديريت ديسپچينگ ملي
گاز ،مطابق فرآيندهاي موجود در سطح شركت انتقال گاز ايران نسبت به انشعاب گيري اقدام مي نمايد.
تبصره  :3در انشعاب گيري سرد ،فرآيند تخليه گاز اجرا مي گردد.
ليست فرم ها ،دستورالعمل ها ،مراجع و اسناد مرتبط :
نام فرم /جدول /گزارش /سند
فرم الف :پيشنهاد و تاييد انشعاب گيري از

كد فرم
COP-FO-19

استاندارد شركت ملي گاز

COP-FO-13

استاندارد انشعاب گرم 1114

خطوط لوله انتقال گاز در زمان بررسي و طراحي
فرم ب :مجوز انشعاب گيري از خطوط
لوله انتقال گاز در زمان اجرا
مستندات و مدارك فني انشعاب گيري به همراه
كروكي محل انشعاب
فرآيند مطالعات مفهومي پروژه هاي
شركت ملي گاز ايران

نام دستورالعمل /استاندارد /بخشنامه... /
IGS

API

-

دستورالعمل عمليات هات تپ (به شماره )COP-WI-13

-

روش اجرايي گازرساني به صنايع عمده و نيروگاه ها

شركت انتقال
گاز ايران
(سهامي خاص)

شماره سند COP-FO-10 :

فرم الف :پيشنهاد و تاييد انشعاب گيري از

شماره ويرايش 10 :

خطوط لوله انتقال گاز در زمان بررسي و طراحي

تاريخ :

 - 1واحد متقاضي
واحد متقاضي :
شماره و تاريخ ابالغيه

تاريخ درخواست:
(مديريت برنامه ريزي  /هـ  .م  .م شركت ملي گاز ايران):

زمان پيشنهادي انشعاب گيري:

ظرفيت ايستگاه  CGSمربوطه (متر مكعب بر ساعت):

نام ،قطر و كالس ساختماني خط اصلي:

فشار طراحي خط لوله اصلي (پوند بر اينچ مربع):

محل دقيق انشعاب (كروكي محل انشعاب):

ميزان برداشت انشعاب جديد( :متر مكعب بر ساعت) ( / .............متر مكعب بر روز) ...............

نوع انشعاب پيشنهادي:

**

*

پيمان فروش گاز(در مورد صنايع و نيروگاهها):

متقاضي

 سرد

:

تاريخ و امضاء :

 گرم

*

مشخصات فني انشعاب ضميمه گردد.

تاييد كننده:

تصويب كننده :

تاريخ و امضاء:

تاريخ و امضاء:

 2مديريت برنامه ريزي
 اخذ انشعاب از خطوط لوله انتقال پايين تر از  84اينچ و غير صادراتي مي باشد.

تاييد كننده  :مدير برنامه ريزي

 اخذ انشعاب از خطوط لوله انتقال  84اينچ و باالتر و يا خطوط لوله صادرات گاز
مي باشد كه نياز به اخذ مصوبه هيئت مديره شركت ملّي گاز ايران دارد.

تاريخ و امضاء

شماره مصوبه هيئت مديره شركت ملّي گاز ايران ..................................................... :

 – 3مديريت ديسپچينگ
نوع انشعاب مورد تاييد با توجه به شرايط خط و زمان اجراي كار و اخذ انشعاب:
محدوده زماني پيشنهادي امكانپذيري اجراي انشعاب:

 گرم

 سرد

مدير ديسپچينگ:
تاريخ و امضاء :

 – 4شركت انتقال گاز ايران
مشخصات و كليات طراحي انشعاب مطابق كروكي ارائه شده و مشخصات مربوطه مورد تاييد است؟  بله

 خير

داليل عدم تاييد (در صورت پاسخ خير):

مدير مهندسي و طرح ها:

مدير عامل شركت انتقال گاز ايران:

تاريخ و امضاء:

تاريخ و امضاء:

* مدارك و مستندات فني طراحي انشعاب شامل طرح تفصيلي wps ،جوش ،مشخصات اقالم مصرفي مانند سه راهي دوتكه ،شير مورد استفاده و  ...مي بايد با استانداردها و دستورالعمل هاي مورد
تاييد شركت ملي گاز ايران از جمله در خصوص انشعاب گيري گرم ،با دستورالعمل عمليات هات تپ به شماره  COP-WI-33منطبق باشد.
** در صورتي كه متقاضيان ،شركت هاي فرعي /مجريان شركت مهندسي و توسعه گاز ايران باشند ،مدير عامل مربوطه /مجري ذيربط شركت مهندسي و توسعه گاز ايران به عنوان تاييد كننده و مديران
ذيربط بالفصل معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملّي گاز ايران /مدير عامل شركت مهندسي و توسعه گاز ايران به عنوان تصويب كننده مي باشند .شركت ها و طرف هاي ذينفع برون سازماني
مي بايست با شركتهاي گاز استاني ذيربط مكاتبه نمايند و در اين حالت ،شركت هاي گاز استاني بعنوان واحد سازماني متقاضي محسوب مي گردند.

شركت انتقال
گاز ايران
(سهامي خاص)

فرم ب :مجوز انشعاب گيري از خطوط لوله
انتقال گاز در زمان اجرا

شماره سند COP-FO-30 :
شماره ويرايش 30 :

تاريخ :

 - 1واحد متقاضي
واحد متقاضي:

فشار عملياتي خط لوله گاز دار (پوند بر اينچ مربع):

نام و محل پروژه:

نوع اتصال انشعاب  tee  split tee  sadel :

نوع اتصال تاييد شده  :سرد

 گرم

قطر و كيلومتر محل انشعاب از خط اصلي:

نوع و طول شير انشعاب (در اتصال از نوع گرم):

ضخامت ،گريد و نوع خط لوله اصلي:

نام و شماره تماس مهندس پروژه:

تاييد كننده  :مدير عامل واحد متقاضي /مجري ذيربط شركت مهندسي و
توسعه گاز ايران
تاريخ و امضاء:

تصويب كننده (مدير  /مدير عامل شركت تابعه ذيربط بالفصل معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملّي گاز ايران):
تاريخ و امضاء:

-2شركت انتقال گاز ايران (مناطق عملياتي ذيربط)
آيا شير انشعاب و اتصاالت مورد تأييد مي باشد ؟
 بلي

تصويب كننده  :مدير منطقه  .....عمليات انتقال گاز

 خير

تأييد كننده  :رئيس بازرسي فني منطقه  .....عمليات انتقال گاز
تاريخ و امضاء:

تاريخ و امضاء:

 - 3مديران واحدهاي ذيربط جهت صدور مجوز
مدير ديسپچينگ:

مدير عامل شركت انتقال گاز ايران:

تاريخ و امضاء:

تاريخ و امضاء:

*الصاق فرم الف به اين فرم الزامي مي باشد.

><Process Name
شركت ملي گاز ايران

بازب ي0 :
ه  1از 1

روش اجرايي انشعاب گيري از خطوط لوله انتقال گاز

مديريت برنامه ريزي
 -1متقاضيان انشعاب گيري ،فرم الف )پيشنهاد و تاييد انشعاب گيري از خطوط لوله انتقال گاز در زمان بررسي و طراحي( به شماره COP-FO-01را
تكميل و به همراه اسناد و مدارك پشتيبان )از جمله كروكي محل انشعاب ،مشخصات فني انشعاب و  ...كه بايد با ر اي استانداردهاي شرك ملي گاز
ايران و دستورالعمل مليات هات تپ به شماره  COP-WI-03تهيه گردند و همچنين در خصوص انشعابات مربوط به شهرها و روستاها ،مصوبه ه.م.م
شرك ملي گاز ايران /در خصوص صنايع با مصارف بيش از  10000مترمكع در سا  ،مصوبه كميته هماهن ي سوخ و خوراك وزارت ن و رارداد
فروش گاز و در خصوص صنايع با مصارف كمتر از  10000مترمكع در سا  ،رارداد فروش گاز( با امضاي باالترين مقام متقاضي و مديري  /شرك
تابعه يرب در حوزه ب فصل معاون وزير و مدير امل شرك ملي گاز ايران ،به من ور اخ م وز انشعابگيري به مديري برنامهري ي شرك ملي گاز
ايران ارسال مي نمايد .در ورتي كه متقاضي شركت هاي فرعي /مجريان شركت مه دسي و توسعه گاز ايران باش د ،مدير عامل مربوطه/
مجري ذيربط شركت مه دسي و توسعه گاز ايران به ع وان تاي د ك ده و مديران ذيربط ب ف ل معاون وزير و مديرعامل شركت ملي گاز
ايران /مدير عامل شركت مه دسي و توسعه گاز ايران به ع وان ت وي ك ده مي باش د .شركتها و طر هاي ذي برون سازماني مي باي ت
با شركتهاي گاز استاني ذيربط مكاتبه نماي د و در اين حالت ،شركت هاي گاز استاني بع وان واحد سازماني متقاضي م وب مي گردند.

متقاضي انشعاب گيري

اب غ به متقاضي
بله

هيئ مديره

طراحي ،زمانبندي و درخواس انشعاب

متقاضي
انشعابگيري

5

صدور و اب غ مصوبه

6

7

تعيين نوع انشعاب و بازه زماني

مدت زمان ان ام فعالي  :حداكثر  7روز كاري

 -10مدارك ارسالي متقاضي ،توس بازرسي فني منطقه و مدير منطقه مليات انتقال گاز يرب مورد بررسي رار گرفته و در
صورت تاييد انشعابگيري ،مرات به مديري ديسپچينگ منعك مي گردد.
مدت زمان ان ام فعالي  7 :روز كاري در صورتيكه ا م در محل آماده باشد.

10

 -11بررسي الزم ان ام گرفته و ضمن مشخص شدن زمان انشعابگيري ،مرات جه تطاب با /درج در برنامه ساليانه مورد
رسيدگي و ا دام رار مي گيرد.
مدت زمان ان ام فعالي  :حداكثر  7روز كاري

11

صدور م وز زمان انشعابگيري و
تطبي با /لحاظ در برنامه ساليانه

 -12بررسي جه تاييد انشعاب گيري توس شرك انتقال گاز ايران و اب غ به منطقه ملياتي يرب و متقاضي انشعاب گيري
جه اجرا
مدت زمان ان ام فعالي  :حداكثر  3روز كاري

12

تاييد انشعابگيري

انشعاب گيري

END

><Functionراء
فاز چهارم :اج

14

فرايند تخليه

منطقه ملياتي انتقال گاز

13

بازرسي فني و تاييد انشعابگيري

مديري
ديسپچينگ

9

تامين زيرساخ و درخواس
انشعابگيري

ستاد شرك
انتقال گاز ايران

 -9متقاضي انشعاب گيري با درياف تاييديه فرم الف ،نسب به تامين زيرساخ هاي الزم )در صورتي كه مليات انشعابگيري
گرم مورد ن ر باشد ،با ر اي دستورالعمل مليات هات تپ به شماره  (COP-WI-03ا دام و با پيشرف پرو ه ،درخواس
انشعابگيري را در ال فرم ب )م وز انشعابگيري از خطوط لوله انتقال گاز در زمان اجرا( به شماره  COP-FO-03تكميل و
به همراه فرم الف و مستندات مرتب به منطقه ملياتي يرب شرك انتقال گاز ايران ارسال مي نمايد.

<Function
><Functionنگي اجراء
> <Functionفاز سوم :هماه
>

8

صحه گ اري طراحي از من ر محل و
مشخصات فني انشعاب

><Function

 -8شرك انتقال گاز ايران بررسي هاي خود را به من ور صحهگ اري بر طراحي از من ر محل و مشخصات فني انشعاب ان ام
داده و در صورت تاييد ،پ از درج امضاهاي مرتب  ،موضوع به متقاضي ا م مي گردد .در صورت دم تاييد يا وجود ايرادات و
نوا ص ،ضمن بيان نوع ايراد ،داليل دم تاييد به متقاضي ارجاع داده ميشود) .بند  4فرم الف(
مدت زمان ان ام فعالي  15 :روز كاري -بدليل امكان رفع ابهام با متقاضي و اخ ن رات مناط و در بعضي موارد ل وم ح اري يا
اندازه گيري هاي الزم )از جمله ضخام و (...

 13و  -14متقاضي در ارتباط و تعامل با شرك انتقال گاز ايران و منطقه ملياتي يرب با در ن ر گرفتن نوع انشعاب )گرم يا
سرد( و ا مال فشار مورد نياز جه ان ام مليات از سوي مديري ديسپچينگ ملي گاز ،مطاب فرآيندهاي موجود در سط
شرك انتقال گاز ايران نسب به انشعاب گيري ا دام مي نمايد .در انشعاب گيري سرد ،ابتدا فرآيند تخليه گاز اجرا مي گردد.
مدت زمان ان ام فعالي  :حداكثر  2ماه با توجه به شراي مليات ،ابعاد و اندازه طرح و محدودي هاي شبكه

مديري برنامهري ي

4

خير

آيا انشعاب از خطوط  56/48اين و يا
خطوط صادراتي صورت ميگيرد؟

منطقه ملياتي
ستاد شرك انتقال
متقاضي انشعابگيري
مديري ديسپچينگ
انتقال گاز
گاز ايران

 -7مديري ديسپچينگ ،فرم تاييد و تصوي شده »الف« را به همراه ضما آن درياف و پ از بررسي ،نوع انشعاب و محدوده
زماني پيشنهادي خود را ا م و پ از تاييد بند  3فرم م كور ،مرات را به شرك انتقال گاز ايران ارسال مي دارد .با توجه به
امكانات و ت هي ات فعلي موجود ،چ انچه سايز انشعاب از خط ا لي ،باالي  36اي باشد انشعاب گ ري از طري انشعاب
گ ري سرد ورت مي پذيرد.

3

><Function

 -6درياف فرم الف و يا مصوبه ه.م.م توس متقاضي جه پي يري و ادامه ا دامات الزم در راستاي تكميل فرآيند

2

بررسي و تاييد درخواس متقاضي

><Functionي و طراحي
><Functionدوم :برنامهريز
فاز
><Function
><Function

 -5موضوع در هيئ مديره بررسي و در صورت تاييد به متقاضي اب غ مي گردد .همچنين در صورت دم تاييد به متقاض ي
اط ع رساني مي شود.

1

درخواس انشعاب

فاز اول :بررسي و تصويب
><Function

 3 ،2و  -4مديري برنامهري ي مدارك مندرج در بند شماره  1را بررسي و در صورت تاييد ان ام فرآيند مطالعات م هومي پرو ه
هاي شرك ملي گاز ايران و روش اجرايي گازرساني به صنايع مده و نيروگاه ها مصوب شوراي مديران اب ي طي نامه شماره
گ/.دب 50/.مورخ  ،1396/2/12چنانچه اخ انشعاب از خطوط لوله انتقال  48و  56اين يا خطوط صادرات گاز نباشد ،مرات به
متقاضي اب غ مي گردد و در صورت نياز به اخ انشعاب از خطوط لوله انتقال  48و  56اين يا خطوط صادرات گاز ،موضوع جه
اخ مصوبه به ه.م.م شرك ملي گاز ايران ارجاع مي گردد .در صورت دم تاييد درخواس متقاضي ،به من ور رفع ايرادات
احتمالي و يا طي نمودن مراحل درخواس مطاب فرآيند مطالعات م هومي پرو ه هاي شرك ملي گاز ايران و روش اجرايي
گازرساني به صنايع مده و نيروگاهها ،مرات به متقاضي ودت ميگردد .پ از ان ام اين مراحل و متناس با بررسي هاي
صورت گرفته ،بند  2فرم الف تكميل و به امضاي مدير برنامه ري ي مي رسد.
مدت زمان ان ام فعالي  15 :روز كاري

START

