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  معرفی شرکت

 

سی سال فعالیت مستمر، افتخار اجرای پروژه های متعدد در صنعت نفت، گااز و پترویایمی   بیش از با  شرکت سات

 نفت و و احراز رتبه یک خطوط انتقال H.D.Dبه روش  ی بزرگرودخانه هاموانع و منجمله اجرای عملیات عبور از زیر 

 دریافت لوح تقدیر از مدیرعامل یرکت ملی گاز ایران را دایته است.و گاز 

تقدیم مستندات زیر بیانگر فعالیت و موقعیت یرکت در اجرای عملیاات عباور از زیار رودخاناه هاای بازرگ باه روش        

H.D.D :می باید 

 معرفی دستگاه -

 افقیتاریخچه حفاری  -

 H.D.Dپروژه های اجرا یده مختص -

 کار روش اجرایفعالیت های بخش مهندسی و  -

 H.D.D رتبه بندی و تصاویر ،گواهی نامه ها  -
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 (H.D.Dمعرفی ماشین حفاری افقی جهت دار )

ساخت   «Horizontal Directional Drilling Machine» مایین حفاری افقی با قابلیت کنترل و هدایت حرکتی یا

آلمان از پیشرفته ترین و قوی ترین تجهیزات حفاری در سطح جهان می باید که   Herrenknecht یرکت

آن توسط یرکت سات خریداری گردیده و تاکنون در پروژه های مختلف عبور لوله از زیر رودخانه های  HK250T مدل

 .به کار گرفته یده است H.D.D کشور به روش

ر و فالی کاتر در سایز رکت سات مجهز به تجهیزات جانبی یامل انواع مته، ریمی خریداری یده توسطH.D.D دستگاه 

 .و همچنین سیستم تهیه و پمپاژ گل حفاری می بایدهای مختلف، لوله/راد حفاری 

اینچ 4متر برای لوله های فوالدی به قطر  2099مایین حفاری افقی در یرایط مختلف قابلیت عملکرد تا طول حداکثر 

 متر قابلیت اجرا دارد. 1699اینچ، تا طول  65و در صورت افزایش قطر لوله تا 

محدودیت های عملکردی دستگاه در انتخاب قطر و طول لوله بستگی به پارامترهای متعددی همچون قدرت کششی، 

یده که معرف جنس و نوع  فشار و گشتاور مورد نیاز دارد و در این مورد الزم است به نتایج مطالعات ژئوتکنیک انجام

 الیه های زمین می باید توجه کافی نمود.

مجاز مورد نظر و مسیر قابل عبور   CURVEجهت دار مسیر منحنی می باید که  H.D.D مسیر عبوری لوله در عملیات

ی ، با محاسبات مهندسی تعیین می گردد که در این مورد الزم است به پارامترهایی همچون طول مسیر حفار قبالً

 جنس و ضخامت لوله و حداکثر تحمل آن در مقابل نیروهای خمشی ، فشاری و گشتاورهای اعمالی توجه یود.
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 تاریخچه حفاری افقی:

در سالیان دور و در ایران باستان حفاری افقی به روش سنتی در حفر قنات ها و با تکنیک های بسیار هویمندانه مورد 

استفاده قرار می گرفت که قدمتی در حدود یش هزار سال را داراست ، نکته قابل ذکر این است که این مهارت فوق 

 گرفته است. العاده توسط افراد متخصص و با روش حفاری دستی صورت 

( و پایپ Boringعملیات حفاری در پروژه های خط لوله نفت ، گاز و آب به روش بورینگ )  H.D.Dقبل از ابداع مایین 

( صورت می گرفته که هم اکنون نیز در بسیاری از پروژه ها جهت عبور از زیر موانع همچون Pipe Jackingجکینگ )

 ش دار برق ، رودخانه ها و ... از تکنیکهای فوق الذکر استفاده می یود.جاده ، ریل آهن ، کابل های فشار قوی روک

در حال حاضر در سطح کشورهای پیشرفته و در حال توسعه توجه بسیار زیادی به روش های جدید همچون روش 

یر موانع ، ( جهت عبور از زMicro Tunneling( و میکرو تونلینگ )Tunneling( ، تونلینگ )H.D.Dحفاری افقی جهت دار )

رودخانه ها ، حفر کانال های عظیم عبور آب و فاضالب ، حفر تونل های عظیم جهت عبور خودرو و ایجاد جاده های 

ها کاربرد دیگر ، تقال فیبر نوری، انتقال برق و صددسترسی بین جزایر و مناطق اصلی از زیر دریاها و اقیانوس ها، ان

 گردیده است.

میالدی جهت عبور یک ریته خط لوله گاز از زیر رودخانه ای به عرض  1091ر در سال اولین حفاری افقی جهت دا

مورد   H.D.Dمیالدی در آلمان عبور کانال برق و خط لوله یهری روش  1095متر در امریکا و سپس در سال  669

نبی جهت کمک به استفاده قرار گرفت و در ادامه با پیشرفت روزافزون تکنیکهای عبور و کامل یدن تجهیزات جا

افزایش و ارتقای توان دستگاه حفاری این روش به اوج تکامل خود رسیده است بطوریکه هم اکنون در امریکا و اروپا 

درصد عمده ای از پروژه های عبور کابلهای زیرزمینی برق و فیبر نوری و انشعابات آب، گاز و نفت و مشتقات نفتی به 

روش از جمله دقت فوق العاده، سرعت انجام کار، صرفه اقتصادی، حذف پارامترهای دلیل مزایای غیر قابل انکار این 

مزاحم در محیط های یهری و مزیت های فوق العاده زیست محیطی به این روش صورت می پذیرد و هر ساله تعداد 

 انجام یده در کشورهای پیشرفته رو به افزایش است.  H.D.Dپروژه های 
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به  24" و توسط یرکت سات در قالب پروژه خط انتقال گاز 1191ام یده در کشورمان در سال انج  H.D.Dاولین پروژه 

 انجام رسید که یامل دو مورد عبور خط لوله گاز از زیر رودخانه های گرگر و یطیطه در منطقه یمال اهواز بوده است.

رسیده لیکن در حال حاضر کلیه الزم به ذکر است که این پروژه با همکاری یرکای خارجی یرکت سات به انجام 

توسط متخصصین و کاریناسان زبده داخلی و با بهترین کیفیت ممکن انجام می گیرد و  اجرا پروژه های در دست

را در کشور بومی سازی نموده و بدون نیاز به متخصصین و کاریناسان   H.D.Dیرکت سات افتخار دارد صنعت 

ارزی و در یرایط سخت تحریم کلیه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری خارجی و با انجام صرفه جویی های کالن 

مورد نیاز را تهیه و تدارک نموده است که در این راه از دانش متخصصین و نخبگان کشورمان جهت طراحی و ساخت 

 قطعات و مجموعه ها و بازسازی نرم افزارهای مختلف استفاده گردیده است.

 می توان به موارد ذیل اشاره نمود:  H.D.Dدر زمینه حفاری افقی به روش  از جمله پروژه های شرکت سات

 (1131 سال -مورد 4) طهیشط و گرگر یها رودخانه ریز از اهواز شمال 42" گاز انتقال لوله خط عبور. 1

 – متر 044 یبیتقر طول به کدام هر مورد 11) کارون و کرخه یها رودخانه ریز از 24" آب انتقال لوله خط عبور. 4

 (1131- 1133 سال

 (1134 سال - مورد 4) زهره و چمگل یها رودخانه ریز از رازیش -گچساران 14" گاز انتقال لوله خط عبور. 1

 (1130 سال ماه مرداد اول مهین - متر 214 طول به مورد 1) موند رودخانه ریز از 0" گاز انتقال لوله خط عبور. 2

 جیخلا  دبلناد یب گااز  شگاهیپاال طرح ماهشهر-دبلندیب 44"/14"/3"/2" لوله خطوط پروژه در H.D.D اتیعمل .1

 (تاکنون 1130 سال مرداد - متر 11314 طول به مورد 44) لوله خطوط و ماهشهر ساتیتأس پروژه B بخش فارس

 (1130 سال) H.D.D روش به عراق و رانیا مرز از 23" گاز انتقال لوله خط عبور اتیعمل.0

 در دست اجرا( -متر 1044مورد به طول 1) H.D.D از زیر جزیره شیف در استان بوشهر به روش 0"عملیات عبور خط لوله . 1
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 19به جهت عبور  1199همکاری خود را با موسسه نیروگستر در قالب طرح آبرسانی غدیر و از سال  شرکت سات

 599تا  699میلی متر از زیر رودخانه های کرخه و کارون هر کدام به طول تقریبی  1999معادل  49"مورد خط لوله آب 

 متر آغاز نموده است.

ارائه محاسبات و نقشه های اجرایی ، همچنین اجرای عملیات حفاری افقی  در این پروژه پیمانکار مسئولیت تهیه و

و تاًمین کلیه تجهیزات و نیروی متخصص مورد نیاز ، مصالح مصرفی را در جهت اجرا و تکمیل عبور   H.D.Dجهت دار 

یات اجرایی به به عهده دایته است. پیمانکار مسئول اجرای کلیه عملیات حفاری افقی بوده و موظف به اجرای عمل

صورت دقیق ، پیوسته و صحیح و با حفظ کلیه مشخصات اجرایی، دستورالعمل ها و استاندارد های مورد نیاز بوده 

 است.

زمایشات ژئوتکنیک و زمین یناسی به جهت یناخت وضعیت خاک و جنس آدر ابتدا یرکت سات مبادرت به انجام 

وتکنیک نموده است که مطابق توضیحات ارائه یده این امر و الیه های زمین توسط یکی از یرکت های مشاور ژئ

بررسیهای دقیق زمین یناسی منجر به انتخاب تکنیکهای عبور و تاًمین تجهیزات عبور کمکی مورد نیاز می گردد تا با 

 یناخت کامل و پیش بینی کلیه مشکالت مالی و سختیهای مسیر مبادرت به آغاز عملیات حفاری گردید.

پروسه نقشه برداری از مسیر و تعیین   H.D.Dبعد و پس از تشخیص مناسب بودن زمین جهت انجام عملیات  در مرحله

 با حفر حفره راهنما آغاز می گردد.  H.D.D( انجام می گردد ، سپس عملیاتExit point( و خروج )Entry Pointنقاط ورود )
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 فعالیتهای بخش مهندسی

 

اجرایی فعالیت های بخش مهندسی به شرح زیر می بایست به انجام پیش از شروع عملیات 

 برسد:

 بازدید از محل انجام پروژه و نقشه برداری از محل  -1/1

 گمانه و ارائه گزارش نهایی  چندانجام عمل ژئوتکنیک با حفر -2/1

 اجرای عملیات عمق سنجی  و ارائه گزارش  -3/1

 عبور خط لولهتهیه پالن و پروفیل عرضی راستای  -4/1

 لوله و نقشه های تجهیز کارگاه و جانمایی تجهیزات ور خطو تهیه نقشه های عملیات عبطراحی  -5/1

 انجام مطالعات مهندسی و طراحی محاسبه نیروها ، آنالیز تنش ها و کنترل یناوری – 6/1

ا ، تست هیدرواساتاتیک و  تهیه مدارک اجرایی یامل مشخصات فنی ، دستوالعمل اجرایی جویکاری لوله ه -7/1

 )در صورت نیاز(پویش لوله ها 

 تهیه برنامه زمانبندی پروژه و آنالیز وزنی فعالیت ها  -8/1

 بررسی و تایید پروپوزال اجرایی جهت یروع عملیات اجرایی  – 9/1
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 :( H.D.Dیند عملیات حفاری افقی جهت دار )آفر

بصورتیکه دستگاه  انجام می پذیرد Pipe Sideو   Rig Sideبه نامهای عبور مانع مجموعه عملیات حفاری در دو سمت 

، ژنرانور برق ، سیستم ساخت و پمپاژ گل حفاری و حوضچه های ذخیره و  Power Packمین نیرو یا حفاری، سیستم تأ

متر که در دو سمت رزوه  0.6کنترل کابین یا اتاق فرمان و مجموعه ای از رادهای حفاری )لوله هایی بطول تقریبی 

پشت یکدیگر پیچ می یوند و مته را در مسیر حفاری هدایت می کنند.( همگی  زمینهت ارسال مته به داخل یده و ج

به دد و در سمت دیگر لوله های اصلی پروژه و با جانمایی متناسب مستقر می گر  Rig Sideیا منطقه   Rigدر سمت 

 می گویند. Pipe Sideمسیر به صورت جویکاری یده روی غلطک قرار می گیرند این منطقه را منطقه  اندازه طول

پلی اورتان عایق سرجوش ها توسط  محلسپس و یده و رادیوگرافی جویکاری  ،پس از استقرارهای اصلی پروژه لوله 

لوله ، الزم است تست هیدرواستاتیک جهت نشت یابی و همچنین قبل از یروع عملیات کشیدن  عایقکاری می گردد.

 تست پویش الکتریکی جهت تائید صحت عایقکاری انجام یده صورت پذیرد.

 

 :  H.D.Dروش حفاری افقی جهت دار یا 

 (  Pilot Hole) عملیات حفر حفره راهنما یا .1

 ( Back Reaming)  عملیات گشادسازی یا ریمینگ .4

 Pulling عملیات کشیدن لوله یا .1
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 ( Pilot Drillingمرحله اول : حفاری پایلوت یا حفره راهنما )

( که از پیش تعیین Entry Pointدر مرحله اول عملیات حفاری ، سرمته از نقطه یروع )

گردیده است در زمین قرار داده می یود، این نقطه نزدیک به مایین حفاری و در منطقه 

Rig Side   بوده و نقطه خروج یاExit Point   در منطقهPipe Side   می باید. این نقاط قبال با

انجام نقشه برداری و به صورت هم تراز مشخص گردیده اند ، لذا به این ترتیب با راه اندازی دستگاه حفاری ، عملیات 

 ادامه می یابد.(Exit Point) ا رسیدن به نقطه خروج حفر حفره راهنما آغاز گردیده و ت

از طریق   Rigانجام یده و نیروی فشاری ایجاد یده توسط Power Packجهت کارکرد دستگاه حفاری توسط تامین نیرو 

لوله های مایین حفاری یا رادها به سر مته منتقل می یود ، در ابتدای مرحله حفر حفره راهنما ، مجموعه ای یامل 

  curveتصات مته حفاری(، با زاویه و مته، رادهای غیر مغناطیسی، سیستم راهبری )جهت تشخیص موقعیت و مخ

مایین  Rigاستاندارد که قبال در طی عملیات نقشه برداری تعیین یده و مورد تایید مشاور قرار گرفته است، توسط 

به داخل زمین رانده می یود که در خالل این عمل سیال حفاری یا مخلوط گل   Entry pointحفاری از نقطه مشخص 

بنتونیت و آب با درصدهای متناسب با یرایط حفاری و جنس خاک از طریق  لوله های حفاری تو خالی به کمک پمپ 

 ام می یود:فشار قوی و از طریق نازلهای سر مته به داخل کانال تزریق می گردد،  این عمل به چند منظور انج

 الف( ایجاد سیالیت در مسیر مته حفاری و ساده تر کردن عملیات حفاری و ریمینگ

 ب( ساخت و استحکام دیواره حفره راهنما جهت حفظ آن تا یروع عملیات آتی

ج( جلوگیری از سایش سریع و تخریب مته حفاری و افزایش توان کارکرد با حرکت مته به سمت جلو و در مسیر 

ه های غیر مغناطیسی یک به یک به لوله قبلی پیچ یده و این عمل به صورت مداوم تا زمان خروج سر مته حفاری لول

 ادامه می یابد.  Exit Pointاز نقطه خروج یا 

موقعیت و مختصات سر مته همواره به وسیله سنسوری که در عقب آن نصب یده است از طریق کابل در طول مسیر 

یک میدان مغناطیسی و مقیاس این میدان با میدان مغناطیسی طبیعی زمین و سپس ارسال امتداد یافته و با ایجاد 
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اطالعات به کابین کنترل و پروسس و پردازش کامپیوتری اطالعات ارسالی مشخص می گردد، به صورتیکه همواره 

ه از طریق مشخص است سر مته در چه عمق و طول و عرض قرار گرفته و در صورت انحراف از مسیر تعیین ید

 تکنیکهای مهندسی خاص امکان جبران و هدایت مته به موقعیت صحیح وجود دارد.

 

سر مته حفاری با کمک زانویی نصب یده در پشت آن امکان تغییر زاویه به چپ و راست را دارا است که این امکان با 

د هدایت کند تا مسیر اولیه حاصل می تواند مته را به موقعیت های جدی (Rod)اعمال پیچش جزیی در لوله راهنما 

 گردد.

 متوقف گردیده است.Torqueبدیهی است در زمان انجام عملیات اصالح مسیر، حرکت دورانی لوله های حفاری و اعمال 

 ( Back Reamingمرحله دوم: عملیات گشاد سازی با ریمینگ )

عملیات ریمینگ آغاز می  Exit Point پس از حفر حفره راهنما و اصالحات انجام یده در مسیر حفاری و خروج مته از 

یا ابزار گشاد سازی با قطر مناسب بسته می یود. عملیات   Reamerیود، به صورتیکه سر مته، و زانوئی باز یده و 

د که بستگی به قطر لوله نهایی، جنس زمین و میزان گشادسازی یا ریمینگ در یک یا چند مرحله صورت می گیر

 استحکام حفره ایجاد یده اولیه دارد.
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می یود  ابزارهای مورد استفاده در این مرحله به تشخیص اپراتور و با توجه به جنس زمین انتخاب و به جای مته نصب

وسط و کمی سخت از ریمرهای پروانه به صورتیکه در زمینهای نرم از ریمرهای مخروطی یا بشکه ای، در زمینهای مت

 استفاده می گردد. Hole Openerو در زمینهای سنگی از ابزار  Fly Cutterای یا 

کشیده می یود و به ازای  Rigهمزمان با تزریق گل حفاری از طریق لوله ها و ریمر در حال دوران، مجموعه به سمت 

به پشت ریمر اضافه می یود،   Pipe Sideود، یک عدد لوله از سمت باز می ی  Rig Sideیا  Rigهر یاخه لوله که از سمت 

با این کار در صورت نیاز می توان ریمینگ را بسته به نوع زمین تا چند مرحله تکرار نمود، هم چنین این عمل یعنی 

و فالی کاتر ها در دو طرف ریمر باعث ایجاد ایمنی بیشتر می گردد تا در صورت توقف و گیر کردن ریمر  Rod وجود 

را جهت خالص کردن ابزار. ادامه عملیات وارد نمود. بعضی اوقات  Torqueبتوان از دو سمت نیروی کششی یا فشاری یا 

در صورت بروز مشکالت بزرگتر و قفل یدن ابزار از بلدوزر متصل از طریق هرزه گرد جهت کشش یا فشار کمک گرفته 

 می یود.

 

 یا کشش لوله اصلی  Pullingمرحله سوم : عملیات 

درصد بزرگتر از قطر لوله اصلی ) به جهت ایجاد فضای  69تا  19پس از اتمام ریمینگ و رساندن قطر حفره به میزان 

یناوری و تسهیل در امر کشش لوله و نیل به حداقل اصطکاک و سایش بین لوله و بدنه حفره (، سر لوله اصلی که کپ 

یا هرزگرد )دستگاهی است که قابلیت چرخش از هر دو سمت را   Swivelز طریق ابزار می باید ا Pull Headیده و دارای 

دارد و امکان حذف پیچش های مزاحم در مرحله کشش لوله و جلوگیری از انتقال آن ها به لوله و جلوگیری از بروز 
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متصل گردیده و با آسیبهای مختلف و ایجاد گسیختگی در مناطق جوش و بریدگی لوله می گردد(. به پشت ریمر 

به داخل کانال هدایت یده و به سمت   Pipe Sideبه تدریج لوله اصلی از سمت   Rigاعمال نیروی کششی توسط دستگاه 

Rig Side   کشیده می یود، به محض خروج سر لوله از نقاطEntry Point ات یعملPulling   اتمام یافته و عملیات متوقف

  یود.می 

الزم به ذکر است که علیرغم کلیه تمهیدات در نظر گرفته یده جهت حفظ سالمت 

 لوله در حال کشش و جلوگیری از ایراد آسیب به لوله ، پس از اتمام عملیات 

Pulling لوله اصلی مجددا تحت تست پویش الکتریکی عایق قرار می گیرد. همچنین

یا مناطق خشکی و بروز  یت به داخل رودخانهاجهت جلوگیری از پخش گل بنتون

آسیب به محیط زیست با نصب سیستم سیکل بازیافت گل حفاری، می توان کلیه بنتونیت های خروجی از سیستم را 

 مجددا جمع آوری نموده و پس از تصفیه و خارج نمودن ناخالصی ها، مجددا مورد استفاده قرار داد.

حفاری افقی جهت دار در دنیای صنعت امروز به اثبات رسیده و  در پایان الزم به ذکر است که برتری فوق العاده روش

آمار روز افزون پروژه های در دست اجرا نشانگر مزیت های این روش نسبت به روش های سنتی انجام یده است، به 

 طور مثال عبور لوله گاز یا نفت از رودخانه حتی به لحاظ امنیتی و جلوگیری از خطرات بالقوه همچون انفجار،

ترکیدگی و ... مسیر رودخانه را از وجود موانع مشابه که از تردد کشتی ها و لنج ها جلوگیری می کند ، پاکسازی می 

نماید. بدین ترتیب امکان عبور از رودخانه توسط کشتی های تجاری ، تفریحی و ... فراهم آمده و به لحاظ زیست 

ید. در حال حاضر متخصصین و کاریناسان ایرانی به لحاظ دارا محیطی نیز مزیت های فوق العاده ای را ایجاد می نما

بودن این تخصص ویژه در کشورهای همسایه و منطقه حاییه خلیج فارس در حال مدیریت و راهبری پروژه های 

H.D.D  می بایند در حالیکه با انجام تبلیغ و اطالع رسانی به کارفرمایان اصلی ) یرکتهای آب و فاضالب ، یرکت ملی 

گاز ایران ، یرکت ملی نفت ایران ، یرکت مخابرات و ...( می توان دامنه کاربرد این صنعت را همچون سایر نقاط جهان 

افزایش داده و میلیون ها دالر صرفه جویی اقتصادی به افزایش اهمیت و سالمت خطوط لوله در عبور از بستر رودخانه 

 یطی را فراهم آورد.و موانع مشابه و مزیت های فوق العاده زیست مح
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و   H.D.Dخویبختانه یرکت آب و فاضالب استان خوزستان و نیز گروه تخصصی نیروگستر از کارفرمایان مطلع صنعت 

پیشگامان بهره برداری از این تکنیک می بایند که امید است که با تداوم حمایتهای فنی و مالی این یرکت ها و 

توسط یرکتهای مشاور مرتبط همچون یرکت تهران بوستن قادر به  گسترش تحقیقات علمی و فناوری این صنعت

ارائه خدمات گسترده به کارفرمایان محترم و توسعه خدمات مهندسی این چنین در کشور عزیزمان باییم و با تکیه به 

ه دانش شرو همواره در جهت بومی سازی و  عدم نیاز بیدانش نخبگان و متخصصان کشورمان و حمایت از پیمانکاران پ

 فنی متخصصان خارجی گام برداریم.
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  حفره راهنماسرمته و آغاز 
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 Pullingعملیات 

 Rigنمایی از دستگاه 
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 لوله ریسه شده و جوش خورده

 کنترل کابین
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  جانمایی تجهیزات

(Unit Layout) 
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 گشادسازی تجهیزات

(Reaming) 

http://www.satcompany.ir/
mailto:info@saat.co.ir


 H.D.Dلیست سوابق عملیات 

 نام كارفرما نام پروژه رديف
تاريخ شروع 

 پروژه
تاريخ تحويل  

 پروژه
 مالحظات

 1385/07/25 1383/04/01 شركت ملي گاز ايران (مورد 2)شمال اهواز   24"انتقال گاز خط  1
و شطیط رودخانه 

 گرگر

2 
و كارون به كرخه زير رودخانه های از  40“عبور خطوط انتقال آب 

 H.D.D روش

 موسسه نیرو گستر

االنبیاءخاتم قرارگاه   
1388/08/05 1395/08/05 

مورد هركدام   17
متر 600بطول حدود   

3 
رودخانه چمگل و شیراز از زير  -گچساراناينچ  10"عبور خط لوله 

   (مورد 2)H.D.Dزهره به روش 
شركت خطوط لوله و 

 مخابرات نفت ايران
متر 540بطول حدود  1392/06/01 1392/01/25  

 H.D.D به روش از زير رودخانه موند 6" عبور خط لوله انتقال گاز 4
شركت گاز استان 

 بوشهر
1396/05/01 1396/05/15 

 450مورد بطول  1
 متر

 H.D.Dاز مرز ايران و عراق به روش  48"عبور خط لوله انتقال گاز  5
شركت تدبیرگستر 

 ايرانیان
1396/10/15 1396/12/28 

 370مورد بطول  1
 متر

6 

-بیدبلند 20"/10"/8"/4"در پروژه خطوط لوله H.D.Dعملیات 

پروژه Bماهشهر طرح پااليشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس بخش 

 تأسیسات ماهشهر و خطوط لوله  

 در حال اجرا 1396/04/10 شركت تهران جنوب
جمعاً بطول )خط  20

(متر 11850  

 H.D.Dاز زير بستر خور جزيره شیف به روش  6"عبور يک رشته خط لوله 7
شركت گاز استان 

 بوشهر
 در حال اجرا 1397/04/01

 1600مورد بطول  1
 متر




















