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 گروه صنعتی فراز تجهیز راوی  

 مقدمه
، سپتیک ،  ی فاضالبیو دوجدارهآبرسانی اتیلنی تحت فشار های پلیلولهبا ارائه محصوالت خود )  گروه صنعتی فراز تجهیز راوی 

نوآوری و با آغاز نمود و در شمال غرب کشور اتیلن در کشور فعالیت خود را با هدف گسترش صنعت پلی ( و مخزن و چربیگیر
 محصوالت با کیفیت باالتر ازسعی در عرضه بوده است  مجموعه صنعتیاهداف این  ترینبه عنوان مهم هموارهکه  ارتقاء کیفیت
 است . نمودهو بر پایه مهندسی ارزش  حدود استاندارد

به   110mmها تا قطر این لوله  شوند.تولید می DIN 8074و  INSO 14427-2  ،ISO 4427داردهای های تحت فشار با استانلوله
گردد. استانداردهای یا مطابق درخواست مشتری تولید می 12mای با طول به فرم شاخه(  mm 422) صورت کالف و بزرگتر از آن 

 باشند.می  EN 13476-3و   ISIRI 9116-3های دوجداره مربوط به لوله

  المللی از جمله های بیننامهاین شرکت عالوه بر دارا بودن نشان استاندارد ملی برای محصوالت تولیدی خود، موفق به اخذ گواهی

ISO 9001:2008  وCE  ی تولید ن گام در چرخههای متعدد، آخرینامهگردیده و همواره بر این باور است که کسب گواهیاروپا
با  گروه صنعتی فراز تجهیز راوی باشد. در حال حاضر ، بلکه نقطه آغازین این چرخه برای توسعه و پیشرفت میمحصوالت نبوده

های مهم و اساسی در راستای صادرات به کشورهای همسایه از جمله آذربایجان، عراق و کشورهای آسیای میانه توانسته است گام
ای مشتمل بر مواد اولیه، فرآیند تولید، اصول ی خالصهی پیش رو ارائهمجموعههدف از  ی صادرات غیرنفتی بردارد.تحقق توسعه

 باشد.ها میهای کنترل کیفیت لولههای اتصال و آزمونجایی و انبارش، نصب، روشجابه

 مواد اولیه -1
پلیمر از پلیمریزاسیون اتیلن که گازی گیری است. این بلیت ذوب شدن و قالبقا ها بای پالستیکپلیمری از خانواده (PE)اتیلن پلی
 .(1)شکل  آیددست میباشد، بهن میو چهار اتم هیدروژ رنگ متشکل از دو اتم کربنبی

 

 
 پلی اتیلن و مونومر اتیلن -1شکل
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 گروه صنعتی فراز تجهیز راوی  

شند که در بااتیلن که در فرآیند تولید لوله و محصول نهایی تاثیرگذار هستند چگالی و جرممولکولی میهای پلیترین مشخصهمهم
 شود.می ها پرداختهادامه به توضیح اجمالی راجع به آن

 چگالی -1-1
اتیلن بر اساس مقدار چگالی و باشد. پلیاتیلنی در یک حجم مشخص میمتاثر از تعداد زنجیرهای پلیPEچگالی یا جرم حجمی 

 شود که عبارتند از:های مختلفی تقسیم بندی میای بودن به گروهشاخه

 (UHMWPE)اتیلن با جرم ملکولی بسیار باال پلی

 (ULMWPE or PE-WAX)اتیلن با جرم ملکولی بسیار پایین پلی

 (HDPE)اتیلن سنگین اتیلن با چگالی باال یا پلیپلی

 (HDXLPE)ای شده اتیلن سنگین شبکهپلی

 (PEX or XLPE)ای شده اتیلن شبکهپلی

 (MDPE)اتیلن با چگالی متوسط پلی

 (LLDPE)اتیلن سبک خطی پلی

 (LDPE)اتیلن سبک پلی

  (VLDPE)اتیلن بسیار سبکپلی

 آمده است. 1اتیلن در جدول بندی استاندارد برای چگالی پلیطبقه

 

 اتیلنبندی استاندارد برای چگالی پلیطبقه -1جدول

 نوع g/cm)3(چگالی

 1 )سبک( 912/2 -925/2

 2 )متوسط( 926/2 -942/2

 3 )سنگین( 941/2 -959/2

 4 و باالتر )سنگین، هموپلیمر( 962/2
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 گروه صنعتی فراز تجهیز راوی  

 حداقلکه دارای اتیلن سنگین به طوریاتیلن با چگالی متوسط و  پلیپلیها عبارتند از مورد استفاده در تولید لوله دترین موامتداول
و  PE80های ین اساس به ترتیب با نامباشند و بر هم سال 52 مدت و برای سلسیوس درجه 20 با دمای در آب 10MPa-8 استحکام

PE100 اند.بندی گردیدهطبقه 

 وزن ملکولی  -1-2
باشد و بنابراین به طور معمول وزن ملکولی های موجود در ملکول یا زنجیر پلیمر میی متوسط تعداد اتموزن ملکولی نشان دهنده

ها طول یکسانی ندارند. امکان اتیلن، تمامی ملکولد. در طول فرآیند تولید پلیباشباالتر به معنی زنجیرهای پلیمری بلندتر می
اتیلن در طول فرآیند اتم کربن در هر زنجیر ملکولی وجود دارد. طول نهایی زنجیرهای ملکول پلی 1000000تا  500000حضور 

 وزن متوسط زنجیرهای ملکولی است.  ،شود. وزن ملکولیتولید در راکتور کنترل می

سختی، چقرمگی و مقاومت خستگی با وزن ملکولی تاثیر مهمی بر فرآیند اکستروژن و خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها دارد. 
یا نرخ جریان جرمی  (MFI)گیری شاخص جریان مذاب یابد. وزن ملکولی در صنعت از طریق اندازهافزایش جرم ملکولی بهبود می

دهد. روش استاندارد آزمون به تفصیل در شود که معیار سریعی از وزن ملکولی و فرآیندپذیری به دست میارزیابی می (MFR)ذابم
ASTM 1238  و استاندارد ملیISIRI 6980  دستگاه تجهیزات ی نشان دهنده 2آمده است. شکلMFI  مورد استفاده در تعیین

 باشد.میشاخص جریان مذاب 

 

 
 تجهیزات آزمون شاخص جریان مذاب -2شکل
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 گروه صنعتی فراز تجهیز راوی  

ی آزمون تعیین شاخص جریان مذاب به طور معکوس با وزن ملکولی در ارتباط است. پلیمری که وزن ملکولی کمتری دارد نتیجه
وزن ملکولی بیشتر، ی مقابل تر جریان یافته و شاخص جریان مذاب بزرگتری خواهد داشت. در نقطهآسان یا قالب، درون دای
جریان مذاب کمتری به دست خواهد داد. توزیع وزن ملکولی نیز مقاومت در برابر رشد ترک را در بلند مدت تحت تاثیر شاخص 

ی اتیلنی در برابر محدودههای پلیولهت شیمیایی و خورندگی بسیار باالیی دارد. بنابراین لمقاوم اتیلن سنگینقرار خواهد داد.پلی
 باشد.به دلیل دوام و عمر زیاد از نظر هزینه مقرون به صرفه میصنعتی مقاوم بوده و  ها و مواد شیمیاییوسیعی از آب

 هادوده و رنگدانه -1-3
که ی فرابنفش خورشید ها در برابر اشعهها برای محافظت آنترین روشترین و متداولاضافه نمودن دوده به پلیمرها یکی از قدیمی

اتیلن سنگین در این شرکت توسط ها و اتصاالت تولید شده از پلی. تمامی لولهباشد، میگردددر طول زمان سبب تخریب پلیمر می
اتیلنی تحت های پلیگردد. صنعت لولهاین ماده به شکل مستربچ تهیه و استفاده میگردند و ها محافظت میافزودن دوده به آن
های دیگر مانند زرد برد. رنگدانهی فرابنفش بهره میظ در برابر اشعهسال است که از دوده به عنوان محاف 42فشار و ثقلی بیشتر از 

 گردند.یا آبی نیز برای محصوالت خاص و بر اساس استانداردهای مربوطه و درخواست مشتری استفاده می

 فرآیند تولید -2

 اتیلنی کاروگیتی پلیهای دوجدارهلوله -2-1
تکنولوژیکی، فرآیند تولید و کنترل حین تولید به سرعت در حال پیشرفت است. فرآیند  اتیلنی کاروگیت از نظرهای پلیصنعت لوله
ی اصلی شود. این پنج مرحلهفرآیند تولید به پنج مرحله تقسیم میشود. ها استفاده میژن پیوسته برای تولید این نوع لولهواکستر

 ن داده شده است. نشا 3اتیلنی کاروگیت در شکل های پلیبرای فرآیند تولید لوله

 

 
 کاروگیتهای تولید و کنترل لوله مراحل -3شکل
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 گروه صنعتی فراز تجهیز راوی  

سازی مواد اولیه، اکستروژن، کاروگیت نمودن، کالیبراسیون و پرداخت نهایی به طوریکه در طول این مراحل عبارتند از : آماده
 گیرد.های کنترلی صورت میارزیابی مداوم محصول توسط آزمون ،دو تا پنج مراحلِ

 سازی مواد اولیهآماده -2-1-1
سازی باشد. آمادهمشارکت کارکنان در سطوح مختلف می این مرحله از اهمیت زیادی در فرآیند تولید برخوردار است چون مستلزم

مستقیم به یابد. این مرحله به طور ی آمیزه و انتقال آن به قیف اکسترودر پایان میمواد اولیه با سفارش خرید شروع گشته و با تهیه
 ی آمیزه.ی تولید متصل است. مراحل این فاز عبارتند از: سفارش خرید، دریافت، انبارکردن و تهیهبرنامه

 سفارش خرید 

بر ،توسط کارکنان در یک تیم عملیاتی به عنوان تولید/ تضمین کیفیت و خرید ،ی مورد استفاده در فرآیند تولیدمواد اولیه
های کنترل وننیاز استانداردهای محصول، قابل اطمینان بودن تامین کننده و آزممشخصات فنی مواد اولیه، معیارهای مورد اساس

که مواد اولیه کیفیت مورد نظر را دارا باشد سفارش و خرید . در صورتیگردد، تایید میو محصول تهیه شده از آن کیفیت مواد اولیه
 باشد.قابل مشاهده می 4مراحل به صورت اجمالی در شکل محصول ممکن خواهد بود. این 

 دریافت و انبار نمودن 

ارزیابی و تطابق مشخصات مورد درخواست  ،برداری شدهنمونه توسط مسئول کنترل کیفیت ،ورود به کارخانهمواد اولیه در هنگام 
-آزمون ،د. مسئول کنترل کیفیتگیربارنامه صورت میی مشخصات کاال و بر اساس مشخصات مندرج در برگهی ارسالی با محموله

که در صورت مطابقت محموله ثبت و انبار  دهدی گزارش انجام میارائهو های استاندارد را بر روی نمونه برای تعیین تطابق محموله 
 د.شومیگردد و در صورت مغایرت مواد اولیه دریافتی با استانداردهای مربوطه، محموله عودت داده می

 آماده نمودن ترکیب مواد اولیه 

در طی فرآیند متفاوت خواهد بود.  با وجود حفظ کیفیت مورد نیاز، ،ترکیب مواد اولیه بر اساس نوع لوله و استاندارد محصول
 گردد. مسئول کنترل کیفیتی فرابنفش اضافه میدرصد دوده به عنوان محافظ اشعه 5/2و حداکثر  2مواد، حداقل  مخلوط نمودن

 (.4دهد )شکل آزمون الزم را بر روی مخلوط به منظور حصول اطمینان از درصد صحیح دوده و دارا بودن مشخصات الزم انجام می
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 کنترل مواد اولیه در هنگام ورود به کارخانه -4شکل 
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 اکستروژن -2-1-2
اتیلن گیرد. ذوب پلیداخل اکسترودر صورت می ذوب پلیمر توسط گرمای ایجاد شده ،هاترموپالستیک ی اکستروژنِدر مرحله

که سبب ایجاد فشار بهینه در شود سنگین توسط تنظیم دقیق پروفایل دمایی در نواحی مختلف بر اساس نوع پلیمر کنترل می
انجام  پرسنل تولید بر اساس دستورالعمل مدون در راهنمای تضمین کیفیت و روش کار. این کار توسط شودمیخروجی اکسترودر 

 (.5شود )شکلمی

 

 
 اکستروژن -5شکل 

 

 کاروگیت نمودن -2-1-3
آید. سپ  فرآیند کاروگیت نمودن سطح درمی لولهاتیلن از دای عبور کرده و در خروجی دای به شکل پلی ،ی اکستروژندر ادامه
این فرآیند باشد. داخلی لوله صاف میکه سطح در حالی گیردصورت می ءو اعمال خال وسیله قالب به ی دوجدارهلوله خارجی

ی مورد نظر قطعات و نوع لوله بر اساس. گیردی دوار و  به صورت پیوسته انجام میهای کاروگیت کنندهقالب وسیلهقالبگیری به 
و دماها  تولید ، سرعتهای لوله پلی اتیلنیالیه ضخامتتولید تثبیت  فرآیند یدر طشود. های الزم بر روی خط تولید نصب میقالب

های الزم را بر روی محصول نهایی به منظور حصول اطمینان از دارا گردد. مسئول کنترل کیفیت کنترلدر مقدار بهینه تنظیم می
 دهد.ی دوجداره را نشان میقالب لوله 6دهد. شکل بودن کیفیت الزم انجام می
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 گروه صنعتی فراز تجهیز راوی  

 
 ی دوجدارهقالب لوله -6شکل 

 

 کالیبراسیون -2-1-4
باشد. این مرحله کالیبراسیون نام دارد و ی خنک نمودن برای ایجاد پایداری ابعادی ضروری میهای پالستیکی مرحلهلید لولهدر تو

لوله در طول  دور تا دورهای آب تعبیه شده در خنک کاری توسط نازلبر اساس ضخامت لوله و سرعت تولید متغیر است. 
 باشد.تحت کنترل میسیستم خنک کاری نیز ی آب (. دما7گیرد )شکل کالیبراتور انجام می

 
 
 

 
 کالیبراسیون -7شکل 
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 گروه صنعتی فراز تجهیز راوی  

 

 بندیپرداخت نهایی و بسته -2-1-5
را برای تعیین  مربوطه هایبرداری شده و واحد کنترل کیفیت آزمونهای کاروگیت نمونهاز لوله ،ی نهایی از فرآیند تولیددر مرحله

 دهد.انجام می و بهینه سازی تنظیماتبا مشخصات الزم تطابق محصول در طول فرآیند تولید 

 هاها و آزمونکنترل -2-1-6
شود. در نهایت ی دو تا پنج، محصول توسط پرسنل تولید و مسئول کنترل کیفیت، کنترل میی تولید از مرحلهدر طی کل چرخه

تایید نهایی را  ،های استاندارد محصولبر اساس آزمونبرداری نموده و ی مختلف نمونههای تولید شدهسریواحد کنترل کیفیت از 
 باشد.ها میتولید و آزمون مراحل یدهندهبه طور خالصه نشان 8دهد. شکل انجام می

 اسپیرال یدوجداره اتیلنیهای پلیلوله -2-2
های اسپیرال باشد. لولهبسیار مورد تقاضا می ،های زیرسازیهای فاضالبی با قطر بزرگ در بازار جهانی و به ویژه برای پروژهلوله

ها شود. این لولهها استفاده میشوند و تکنولوژی پیشرفته برای تولید آناتیلن سنگین تولید میپلی ازو های بزرگعموما در اندازه
کلی  هایمشخصهی نیز دربرگیرنده هاشوند. مواد اولیه برای این لولهبرای انتقال سیال در شرایط ثقلی و کم فشار به کار برده می

 است.  دوجداره اتیلنیهای پلیلوله

ی مناسبی برای انتقال فاضالب یا سیاالت ها را به گزینهباشند که آنجداره میهای تکتر از لولهاتیلنی اسپیرال سبکهای پلیلوله
-های کاروگیت میکه وزن خاک، باالتر از حد تحمل لوله ها در مواردیکند. همچنین این لولهمشابه در شرایط کم فشار تبدیل می

 باشند.های هوای رو یا زیر زمین در فشار کم نیز مناسب میباشد یا در کانال

 تحت فشاراتیلنی های پلیلوله -2-3
به یک ی مناسب اولیهشوند. فرآیند اکستروژن شامل تبدیل مواد اتیلنی تحت فشار توسط فرآیند اکستروژن تولید میهای پلیلوله

الزامات باشد.محصول با سطح مقطع مشخص توسط اعمال نیرو برای عبور مواد از قالب مربوطه تحت شرایط کنترل شده می
باشد. دستگاه باید قابلیت تامین فشار مناسب به صورت یکنواخت و پیوسته را بر مشخصی برای دستگاه و مواد اولیه مورد نیاز می

ای باشد که تحت اعمال شرایط مناسب و فشار الزم جریان یافته و با حذف شرایط به حالت باشد. مواد باید به گونه روی مواد داشته
گیرد. اکسترودر اساسا شامل اتیلن سنگین مورد استفاده قرار میجامد درآید. اکسترودر تک پیچه برای اکسترود نمودن مواد پلی

 ماردونثابت است،  سیلندرکه باشد. در حالیبه منظور اطمینان از ذوب مناسب مواد میخاص با طراحی  ماردونو یک سیلندریک 
 قابل مشاهده است. 9های مختلف اکسترودر تک پیچه در شکل چرخد. قسمتمیهای ساعت در خالف جهت عقربه
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 گروه صنعتی فراز تجهیز راوی  

 
 های دوجداره کاروگیتهای لولهای از فرآیند تولید و آزمونخالصه -8شکل 



 

11 

  

 گروه صنعتی فراز تجهیز راوی  

 
 اء مختلف اکسترودر تک پیچهاجز -9شکل 

 

، قالب و سایر سیلندرگردد. دای یا قالب مربوطه در قسمت مناسب اکسترودر نصب میای که باید تولید گردد بسته به اندازه
که دمای مورد نظر ایجاد شد، شود. زمانیشوند و دما توسط پیرومتر کنترل میگرم می هاهای مورد نیاز توسط گرم کنندهقسمت

مواد ذوب شده به تدریج از قالب . مواد اولیهبه صورت گرانول به داخل دستگاه اکسترودروارد شده و در اثر حرارت ذوب می شود
ز خروج از اکسترودر وارد قالب سپ  مواد ذوب شده به وسیله ماردون )میله مارپیچ( به جلو رانده می شود و پ  او خارج شده 

. سطح شوندمال فشار مناسب شکل داده میبا اع ، از کالیبراتور عبور نموده و در تانک وکیومقالب پ  از خروج از سر. مواد شودمی
اتیلن بعد از خروج از حرارت باالی مذاب پلی. لوله به محض خروج از کالیبراتور بوسیله الیه هایی از جریان آب سرد خنک می گردد

-لوله پلی. یابدکاهش می در حال جریان ی خنک کننده با استفاده از آبهاقالب بتدریج در تانک وکیوم و پ  از آن در تانک

زن،  عالمتیده شده و بوسیله دستگاه های خالء و خنک کنندهکشتولید شده بوسیله دستگاه کشنده بتدریج از درون تانک اتیلن
گردد و سپ  بوسیله دستگاه برش می، عالمت استانداردو نشان اختصاری نام شرکت بر روی آن ثبت مشخصات فنی، تاریخ تولید

مراحل تولید توسط  یکلیه، کیفیت محصول نهایی. برای حصول اطمینان از شونددر متراژهای مختلف و معین بریده می
قابل  12فرآیند تولید در شکل  مختلف . مراحلشودکنترل می و همچنین توسط واحد کنترل کیفیت، های اتوماتیکدستگاه

 مشاهده است.
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 گروه صنعتی فراز تجهیز راوی  

 

 ی تحت فشارهای تک جدارهنمودار فرآیند تولید لوله -12شکل 

 انبارش و حمل و نقلجایی، جابههای دستورالعمل -3

 های دوجدارهلوله -3-1

 دریافت -3-1-1
 باشد:روش کار به شرح زیر می

باید به سمت محل تخلیه اجسام زائد باشد و محموله صاف، محکم و عاری از سنگ و  یسطح باید دارایی بار محل تخلیه( 1
 هدایت گردد.

 ( کنترل کل محموله برای تایید کیفیت انجام گرفته و لیستی از محصوالت معیوب تهیه گردد.2

های الزم برای جلوگیری از آسیب دیدن پرسنل یا محصوالت صورت گیرد. مقدار کل ( در حین خالی نمودن بار باید مراقبت3
 گردد.میشده و محصوالت ناقص درج محموله بر اساس بارنامه کنترل 

 شوند.مینگه داشته  کامیون بعدی و حصول اطمینان از ثبت شدن توسط راننده ( محصوالت معیوب به منظور بازرسی4

و با تنظیم درخواست مجدد برای هماهنگی واحد خدمات مشتری تامین کننده  اید بابارگیری مجدد محصوالت معیوب ب( 5
 صورت گیرد. جایگزینی موارد معیوب 
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 گروه صنعتی فراز تجهیز راوی  

 جاییجابه -3-1-2
شوند. به منظور واحد به محل نهایی منتقل میبه صورت مجموعه یا  و درخواست مشتری ها و اتصاالت بسته به نوع محصوللوله

ها و اتصاالت جلوگیری نموده و فرد مسئول به اختن لولهها و اتصاالت، باید از اندجلوگیری از وارد شدن هرگونه آسیب به لوله
 ها اهتمام ورزد. رعایت اصول و دستورالعمل

 هامجموعه -3-1-3
 باشد:گیرد و رعایت اصول زیر الزامی میمشابه روش بارگیری صورت می به شکل مجموعه به کمک لیفتراک وبار تخلیه 

 ها به داخل ترانشه اکیدا جلوگیری گردد.کردن لوله ها از ارتفاع یا پرتاب( از رها کردن لوله1
 مجموعه بر روی هم قرار نگیرد. 2و بیشتر از ه شده، بر روی سطح صاف چیده شد تخلیهها به شکل مجموعه ( لوله2
 گر در محل مربوطه تثبیت شوند.های مناسب دیها یا نگهدارندهلوکها با استفاده از ب( مجموعه3
های چوبی برای نگهداشتن مجموعه به هنگام بلند برای بلند نمودن مجموعه استفاده نگردد. از بستهای منفرد ( زنجیر یا کابل4

 کردن استفاده نشود.
 ها استفاده شود.برای بلند نمودن لوله 11ی باز و مطابق شکل ها با فاصله( از تسمه5
 بار دنبال شود. تخلیه انفرادیبار به صورت مجموعه در دسترس نباشد، دستورالعمل مربوط به  تخلیه( اگر تجهیزات الزم برای 6

 

 
 ها به محل مورد نظری استفاده از تسمه برای جابجایی لولهنحوه -11شکل 

 

 تخلیه انفرادی -3-1-4
 ممانعت به عمل آید. ارتفاع ازها لوله رها کردن شدن یا اب، از پرتتخلیه گردندها یک به یک از کامیون ( لوله1
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 گروه صنعتی فراز تجهیز راوی  

 ها رعایت گردد.جا نمودن لولهو مقررات ایمنی در هنگام جابه نگه داشته( حداقل یک نفر هر انتهای لوله را 2

 (.12)شکل  توانند بصورت دستی جابجا گردندرا می 400mmهای با قطر کوچکتر یا مساوی لوله( 3

 

 
 400mmمساوی  های با قطر کوچکتر یاحمل لوله -12شکل 

 

باید با استفاده از لیفتراک جابجا شوند. برای این  1200mm های با قطراز لوله 3mهای طولهمچنین و  700mm-500قطرهای ( 4
 (. 13منظور باید یک نوار به وسط لوله بسته شود )شکل 

 

 
 مترمیلی 1222های باقطر متری از لوله3متر و طول میلی 752تا  525های با قطر جابجایی لوله -13شکل 

 

 (. 14گیرد )شکل از هم صورت می 3mی اتصال در دو نقطه به فاصله 900mmو مساوی  بیشتر( برای سهولت جابجایی قطرهای 5

 ها قرار نگیرد.ی داخلی یا خارجی لولههای لیفتراک مستقیما در تماس با بدنه( شاخه6
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 گروه صنعتی فراز تجهیز راوی  

 

 
 900mmهای باقطر بزرگتر یا مساوی جابجایی لوله -14شکل 

 انبار نمودن در محل -3-1-5
 شوند و باید به صورت مناسب در محل انبار گردند.یا مجموعه به محل مورد نظر منتقل می انفرادیها و اتصاالت به شکل لوله

 .گیرندر قرا باال و در محلی دور از تابش خورشید ( لوله را در یک سطح صاف و عاری از منبع حرارتی1

 (.3mباشد )ی دو مجموعه میها به شکل مجموعه به اندازهبرای انبار کردن لولهپشته ( حداکثر ارتفاع 2

 باشد.می 1.5mها در محل ی لوله( حدکثر ارتفاع پشته3

ی چوبی استفاده یا تکهاز گوه آسیب به لوله یا افراد گردد  تواند موجبها که میها و ریزش پشته( برای جلوگیری از سقوط لوله4
 (.15گردد )شکل 

ها به جهت لوله ، در هنگام چینش،ظور جلوگیری از عدم تعادل پشته یا آسیب به اتصاالتهای با اتصال سرخود به من( برای لوله5
 (.15صورت یک در میان عوض گردد )شکل 
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 گروه صنعتی فراز تجهیز راوی  

 
 های دوجدارهانبار نمودن لوله -15شکل 

 

 باید به صورت مجزا بر روی سطح زمین قرار داده شوند. 700mmاز بیشتر های با قطر( لوله6

 ها استفاده شود.برای جابجایی لوله 4-1-3های بخش ( در طول نصب از دستورالعمل7

 

 داخل یکدیگر هاحمل لوله -3-1-6
های بارگیری و حمل و روش بزرگتر قرار داده شوند. معموال در این موارد های با قطرهای با قطر کوچکتر داخل لولهممکن است لوله

-با هماهنگی تامین کننده اقدامات الزم قبل از بارگیری صورت می باشد. در صورت نیاز ورد نیاز میمونقل و انبار نمودن خاصی 
 های زیر باید رعایت گردد:گیرد. در حالت کلی دستورالعمل

نوارهای مورد  از استحکام کافیو  نوار منعطف در دو نقطه استفادهباید حداقل از دو  داخل یکدیگر هالولهبرای بلند کردن ( 1
 (.16)شکل  اطمینان حاصل گردد هابرای تحمل وزن لوله استفاده

 گردد.ها توصیه نمیپشته نمودن آن ،باشند اما هنگام انبار کردنبرای حمل و نقل مناسب می (تو در تو) داخل یکدیگرهای لوله( 2

لوله و به  ترینو داخلی محل مورد نظر صورت گیرد. خارج نمودن لوله از کوچکتریندر  باید های تو در توخارج کردن لوله( 3
گیرد )شکل شاخک لیفتراک که به منظور جلوگیری از آسیب به سطح داخلی لوله با یک الیه پوشیده شده است صورت می وسیله
17.) 
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 گروه صنعتی فراز تجهیز راوی  

 
 (تو در تو) داخل یکدیگرهای استفاده از دو نوار در دونقطه برای بلند کردن لوله -16شکل 

 
 به کمک لیفتراک داخل یکدیگرهای خارج نمودن لوله -17شکل 

 های تحت فشارلوله -3-2

 جابجایی -3-2-1
فلز بیشتر مستعد صدمه دیدن توسط تر بودن از باشند و بدلیل نرممی جابجاییاتیلنی بادوام، سبک و به آسانی قابل های پلیلوله

ی هایی برای محافظت عالی در برابر تخریب اشعهاتیلنی حاوی افزودنیهای پلید. لولهنباشهای تیز و برنده میساییدگی یا گوشه
این مواد   جدا گردد.فرابنفش هستند. اگر به دلیل انبارش یا حمل و نقل نامناسب لوله دچار آسیب گردد، بخش معیوب باید کامال

گروه ندارد.  بسیاریها در هوای سرد نیاز به احتیاط ها به دماهای پایین حساس نبوده و حمل و نقل آنی سایر پالستیکبه اندازه
طول های با نماید. همچنین لولههای استاندارد تولید میها را در طوللوله ،به منظور سهولت حمل و نقل صنعتی فراز تجهیز راوی 
 های الزم توسط مشتری در حین حمل و نقل صورت گیرد.باشند که باید مراقبتبیشتر نیز قابل تولید می

 انبارش -3-2-2
 ها به دلیل دارا بودن مقدار مناسب از توانند زیر حفاظ یا در فضای آزاد انبار گردند. این لولهاتیلن مشکی میهای پلیلوله

اتیلن بدون افزودنی مناسب، باید در زیر های پلیشوند. اگرچه لولهور خورشید محافظت میدوده به طور مناسب در برابر ن
 حفاظ انبار شده و در معرض مستقیم نور خورشید قرار داده نشوند.
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 گروه صنعتی فراز تجهیز راوی  

 ها در زمین مسطح و محکم انبار گردند.لوله 

 های تیز دور باشند.اشیا و یا لبهها باید از لوله 

 های پهن و غیرفلزی استفاده شود.از تسمهها برای بلند کردن لوله 

 ها باید به دور از حرارت و گرمای شدید باشند.لوله 

 .امکان اندکی خمش هنگام بلند کردن لوله وجود داشته باشد 

 ها و ترکیبات شیمیایی از این قبیل انبار شوند در غیر این صورت ها، حشره کشها نباید در مجاورت کودها، آفت کشلوله
 د رشد ترک خواهند بود.مستع

 ها باید بسته یا پوشانده شوند.انتهای لوله 

 ها نباید از وسایل نقلیه پرتاب، کشیده یا انداخته شوند.لوله 

 مشاهده گردد. 18برای جزئیات بیشتر شکل 

 

 
 تحت فشار  اتیلنیپلیهایانبارش لوله -18شکل 

 

 حمل و نقل -3-2-3
-های بستهها را به شکل کالف یا شاخهلوله گروه صنعتی فراز تجهیز راوی باشند. حمل و نقل می سبک و قابلاتیلنی های پلیلوله

 ها،برای ممانعت از صدمه دیدن لوله کند. در هنگام بارگیری و تخلیهبندی شده به شکل مجموعه برای راحتی جابجایی تولید می
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ها باید از خراشیدگی محافظت گردند. های فلزی استفاده شود لولهر تسمهشود. اگهای کتانی و نایلونی توصیه میتسمهاستفاده از 
چون توزیع حرارت  ها پوشانده شودشوند ترجیحا باید روی آنها در مسیر در معرض آفتاب و طوالنی حمل میکه لولههنگامی

 تواند موجب تاب خوردن یا پیچش لوله شود.نامنظم بر روی محیط لوله می

 ل انبارش و  افزایش عمر مفید واشرهای الستیکی )اورینگ(دستورالعم -4
ها در طول انبارش به دلیل تغییر در خواص مانند سفتی یا نرمی بیش از حد، ترک خوردگی یا تخریب ها و پالستیکاغلب الستیک

ز عوامل از قبیل اکسیژن، این تغییرات ممکن است ناشی از یک عامل خاص یا ترکیبی ا شوند.سطح نهایتا غیر قابل استفاده می
ها باشد. اما امکان به حداقل رساندن اثرات مخرب این عوامل با انتخاب مناسب شرایط ها و حاللن، نور، حرارت، رطوبت یا روغناُزُ

 انبارش وجود دارد.

 دما 

گردد. دماهای الستیک میباشد. دماهای باالتر سبب تسهیل تخریب ی سانتیگراد میدرجه 25تا  5دمای انبارش ترجیحا مابین 
گردد. این نکته هنگام حمل و نقل نیز باید مورد توجه ی الستیکی میتر شدن مادهپایین الزاما موجب تخریب نشده و باعث سفت

ی سانتیگراد درجه 32قرار گیرد. اگر واشر الستیکی در دمای پایین نگهداری شده باشد، قبل از استفاده باید دمای آن تقریبا به 
 رسانده شود.

 رطوبت 

. از رطوبت و خشکی زیاد باید اجتناب گردد و به بوده و از وقوع چگالش ممانعت به عمل آید %75وبت نسبی انبار باید زیر رط
 .ی ضروری، رطوبت باید در حداقل نگه داشته شودهنگام تهویه

 نور 

-مقادیر فرابنفش زیاد محافظت گردد. مگر این که مواد در بستهالستیک باید در برابر نور به ویژه نور شدید آفتاب یا نور مصنوعی با 

 ها پوشیده شده باشند نگهداری شود.بندی تیره یا محلی که تمامی پنجره

 اکسیژن و اُزُن 

های غیرقابل نفوذ در برابر هوا محافظت گردند. بندی یا نگهداری در محله کمک بستهاید بتا جایی که ممکن است الستیک ب
های بخار جیوه و تجهیزات انبار نباید حاوی تجهیزاتی با قابلیت تولید اُزُن از قبیل المپبه دلیل مخرب بودن اُزُن همچنین 

 الکتریکی با ولتاژ باال باشد.

 تغییر شکل 
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وجود  ها باید تا حد ممکن در شرایط رها از تنش )فشاری و کششی( انبار گردند. اگر امکان ممانعت کامل از تغییر شکلالستیک
 تواند منجر به ایجاد ترک و تغییر دائمی در شکل شود.نداشته باشد باید در حداقل نگه داشته شود چون تغییر شکل می

 تماس با مواد گاز، مایع و نیمه جامد 

در موارد خاص  ها، روغن و مواد نفتی، گازها و سایر مواد نیمه جامد قرار گیرند.ها در زمان انبارش نباید در تماس با حاللالستیک
 اجزاء الستیکی ممکن است با پوشش خاصی از سیالی که قرار است تحت آن شرایط به کار روند نگه داشته شوند.

 تماس با فلزات 

تماس مستقیم با برخی فلزات مانند منگنز، آهن و به ویژه م  و آلیاژهای آن از قبیل برنج و ترکیبات آن اثرات مخربی بر روی 
ای از دارد. الستیک نباید در تماس با این فلزات یا مواد حاوی این ترکیبات انبار گردد و باید به کمک لفافه یا الیهها بعضی الستیک

 اتیلن محافظت گردد.مواد مناسب مانند کاغذ یا پلی

ردی که شرایط با دقت کافی و بر طبق اصول پیشنهادی انبار گردند عمر مفید بسیار طوالنی خواهد بود. در موا محصوالتاگر 
باشد. به هنگام بازرسی پارامترهای زیر باید مورد بررسی و توجه قرار ها الزامی میای نمونهانبارش مطلوب نباشد، بازرسی دوره

 گیرند:

 تغییر شکل دائمی، آسیب مکانیکی، صاف شدن انحناها و مانند آن، -

 چسبناکی، سختی یا نرمی قابل توجه در سطح واشر، -

 بین در حالتی که الستیک کشیده یا خم شده است(.استفاده از ذرهترکها )با  -

 

 نصب لوله -5

 های دوجدارهلوله -5-1

 سازی ترانشهحفاری و آماده -5-1-1
ترانشه باید برای فراهم نمودن نصب مطلوب خطوط لوله در عمق مناسب به منظور ممانعت از آسیب ناشی از فشار زمین، ترافیک و 

-باشد. لوله باید بر روی یک شالودهدما ایجاد گردد. یک نصب خوب مستلزم یک ترانشه متشکل از مواد مناسب میتغییرات اساسی 

 دهد.های مختلف یک ترانشه را نشان میبخش 19قرار گیرد. شکل ی همگن و پایدار عاری از سنگ و کلوخه 

، 32 قسمت AASHTO استاندارد آورده شده است. در 4نصب لوله با قطرهای مختلف در جدول  درترانشه مطلوب برای هایعرض
ترانشه  عرض  ASTM D2321در ( باشد.300mm)12inch ی بر قطر خارجی لوله به اضافهبرا 5/1حداقل عرض ترانشه نباید کمتر از 
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است. بسته به قوانین محل مورد نظر ممکن است  شدهمتر( مقرر میلی 322اینچ ) 12ی برابر قطر خارجی لوله به اضافه 25/1یا 
 باشد.مقادیر باالتر باشد و همچنین با توجه به شرایط هر محل، مقادیر قابل بهینه سازی می

برای  ی مناسب در عمق مطلوبشود. هرچند اگر شالودهعمق ترانشه توسط جغرافیای محل و شیب مورد نیاز برای لوله تعیین می
گاه کود مانند و سایر مواد مشابه تکیه های بسیار نرمِ، نیاز به حفاری مضاعف خواهد بود. وجود سنگ یا خاکلوله موجود نباشد

مناسبی نیستند و باید خارج شده و با مواد مناسب جایگزین شوند. باید با یک مهندس خاک در شرایط وجود مواد نامناسب یا 
 های نرم، مشورت به عمل آید.خاک

 
 مقطع ترانشه سطح -19شکل 

 

 های توصیه شده برای ترانشهحداقل عرض -4جدول 
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 بستر سازی -5-1-2
گیرد و سپ  لوله بر روی بستر قرار میبستر باید بر روی شالوده برای توزیع یکنواخت بار در طول لوله، آماده سازی و متراکم گردد.

گیرد. فارغ از موقعیت محل، بستر باید از ارتفاع کافی برخوردار میهای لوله صورت خاکریزی و پر کردن نقاط خالی اطراف و کناره
روی سنگ یا خاک بسیار نرم و گل و الی و سایر موارد مشابه،  باشد. در میزان ارتفاع نوع خاک نیز لحاظ شده است بنابراین بر

گردد. ارتفاع و شیب مورد نیاز ایجاد می شود وخاک برداری انجام شده و خاک محل با مواد گرانولی و متراکم مناسب جایگزین می
 % 92-95بوده و به اندازه  2یا  1آورده شده است. مواد باید از کالس  5و جدول  22های پیشنهادی برای بستر در شکل عرض

 استاندارد اجرایی متراکم گردد. از مواد یخ زده نباید استفاده شود.

 

 
 بسترهای پیشنهادی برای ارتفاع و عرض -22شکل 
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 عرض ترانشه و ارتفاع بستر -5جدول 

 

 حفره زدایی -5-1-3
سطح های متوالی تا ارتفاع اندکی از مواد مورد استفاده در این قسمت همان مواد به کار برده شده در بستر سازی است و در الیه

استاندراد اجرایی متراکم گردد. مواد باید به خوبی  %95گردد. مواد خاکریزی باید تا چگالی ( متراکم می50mmلوله )حدود پایین 
 (.21گاه مناسب برای لوله اطمینان حاصل گردد )شکل قرار گرفته و متراکم گردد تا از ایجاد تکیه Aدر ناحیه 

 

 
 Aپرکردن و متراکم نمودن خاک در ناحیه  -21شکل 
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 خاکریزی اولیه -5-1-4
زدایی آغاز شده و ی خاکریزی از ارتفاع پ  از حفرهمواد مورد استفاده برای خاکریزی اولیه با قسمت قبل یکسان است. این مرحله

این ارتفاع ممکن است به  300mmیابد. برای قطرهای بزرگتر از ادامه می 150mmتا پوشاندن کامل سطح لوله به ارتفاع حداقل 
300mm  شوند.استاندارد اجرایی متراکم می %95برسد. مواد خاکریزی تا چگالی 

 خاکریزی نهایی -5-1-5
 600mmبایدتا ارتفاع از دو نوع مختلف یا یکسان با مواد خاکریزی اولیه باشد. بسته به کاربرد ممکن استمواد خاکریزی نهایی 

 باشد. می ی اطراف لوله متغیربه نوع تراکم بستر و ناحیه باالی لوله عاری از سنگ باشد. ارتفاع خاکریزی نهایی بسته

 

 

 

 اتیلنی دوجدارههای پلیهای اتصال لولهروش -5-1-6

 کوپلرل با اتصا -5-1-6-1
 شکل بندی مناسب باید دقت کافی به تمیز بودن واشر و کوپلر اعمال شود. در صورت عدم مراقبت الزمبرای حصول اطمینان از آب

ی کردن کوپلر یک ورقههنگام سوار شودد شد. توصیه میمواد ترانشه به داخل کوپلر خواه شدنباعث کشیده  لولهی کاروگیت
گیرد مورد دو واشر برای انتهای دو لوله که داخل کوپلر قرار می ،پالستیکی یا چوبی در زیر اتصال قرار داده شود. برای هر اتصال

، روانکاری شوند. حصول اطمینان از روانکاری کامل مناسبی بر روی لوله باید با روان کننده. واشرها قبل از قرار گرفتن نیاز است
باشد. باید برای جا افتادن کامل انتهای هر دو لوله داخل کوپلر دقت کافی به عمل آید. اگر در جا هر دو واشر و کوپلر مهم می

هنگام نصب به طور مناسب  واشر اگر باشد.ری مناسب واشر و کوپلر میافتادن واشر مشکلی پدیدار شود معموال به دلیل عدم روانکا
 (.22)شکل  روانکاری نشودممکن است از محل خود خارج شود
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 اتصال کوپلر -22شکل 

 

 کوپلر حرارتیبا اتصال  -5-1-6-2
آبیاری، بهداشتی، مجرای فاضالب و مورد استفاده در  یدوجدارهاتیلنی های پلی( برای اتصال لوله23اتصال با کوپلر حرارتی )شکل 

 زهکشی، ساختمان، صنایع معدن، کانال کشی و محافظ کابل در زیر زمین مناسب است.

را  %122بندی آب ،. پوشش چسبناک مذاب داغشوندمیتولید  با کیفیت مرغوب ای شدهاولفین شبکهاین کوپلرها از مواد پلی
 باشد.های با قطر بزرگاز نظر عملی ممکن و از نظر اقتصادی به صرفه میبرای اتصال لوله کند. این روشفراهم می

 

 :ی این کوپلرها عبارتند ازهامزایا و ویژگیبه طور خالصه 

 و آسان نصب سریع 

 مقاومت باالی ضربه و سایش 

 مناسب برای شرایط خشک و تر زیر زمین 

 اتصال هم سطح با لوله 

  امکان ایجاد سازگاری بیشتر در شرایط غیر هم تراز به دلیل خواص االستومری 

  شدگی زیادی مختلف به خاطر نسبت جمعی اندازههایی با دامنهیک سایز کوپلر  برای لولهاز امکان استفاده 

 ی فرابنفش، ارتعاش، ذرات سنگ و شرایط صنعتی نامساعدمقاومت در برابر گرما، اشعه 

 دن در طول و ابعاد مورد نیازموجود بو 
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 کوپلر حرارتی -23شکل 

 

 اتصال جوشی نوع اول -5-1-6-3
 باشد.از پیش گرم شده می ی جوش بر روی محل اتصالِاین نوع جوش یک روش ناپیوسته با خوراک دهی دستی از میله

 روش کار:

-تواند با نازلگیرد.این دستگاه میمورد استفاده قرار میشود که با مواد گرانولی تغذیه مییک دستگاه جوش اکستروژن قابل حمل 

است. سرعت  8kg/h-6اتیلن تقریبا تجهیز شود. ظرفیت برای پلی 25mmتا تقریبا  10های جوش با قطر های مختلف برای میله
ابزار  از تصال جوشیگرمایش مورد نیاز برای گرم نمودن اتصال جوش بستگی دارد. برای پیش گرمایش اکاری به زمان پیشجوش

 شود.های دستی استفاده میمنگنه یا غلتکی جوش از کاری میلهو برای پرس یگاز داغ معمول

ی جوش نرم شده در طول مربوطه و شود. میلهاتصال جوشی آماده شده بخش به بخش با ابزار گاز داغ و تا دمای جوش گرم می
شود. فشار جوشی توسط ابزار فشار اعمال در محل اتصال جوشی قرار داده میالزم از نازل اکستروژن دستگاه جوش جدا شده و 

 (.24شود )شکل کاری فشاری از یک نقطه و در جهت جوش آغاز میهای هوا غلتکماندن حباب شود. برای ممانعت از باقیمی
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 شماتیکی از روش اتصال جوشی نوع اول -24شکل 

 اتصال جوشی نوع دوم -5-1-6-4
 باشد. میپیوسته یک روش  وع اتصال جوشین این

 :ابزار و روش کار

گرمایش اتصال جوشی یک ابزار گاز داغ معمولی با منبع باشد. برای پیشمیکاری دستی شامل یک اکسترودر کوچک ابزار جوش
فشار جوش، تثبیت کاری بر روی شکاف منطبق شده و بر روی اکسترودر برای اعمال شود. کفشک جوشهوای خارجی متصل می

 دو نوع ابزار در این زمینه رایج هستند: شود.می

-کیلوگرم بر ساعت می 5/2اتیلن بیشینه ظرفیت حدود ی جوش قابل استفاده است. برای پلییا میله گرانول ،بر اساس نوع ابزار

ی کند. میلهگرم میکاری تا دمای جوش شوند را داغهایی که باید کاری خارج شده و سطح لبههوای داغ از نازل ابزار جوشباشد.
شود. جرم خارج شده ابزار شود و بر روی محل اتصال داغ شده فشار داده میجوش که به صورت پیوسته از دستگاه دستی خارج می

را به جلو رانده و سرعت 
-کاری را تعیین میجوش

 کند.
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 شماتیکی از روش اتصال جوشی نوع دوم -25شکل 

 

 (ساکت و اسپیگوت) کوپلر سرخودهای در لوله اتصال -5-1-6-5
-ی غیر نفتی و مناسب روانشود، اورینگ و کوپلر هر دو باید با روان کنندهکه از سیستم ساکت و اسپیگوت استفاده میهنگامی

-از آنجایی که کاروگیتکاری باید برای حصول اطمینان از آب بندی کامل، تمیز شوند. کاری شوند. قسمت نر و مادگی قبل از روان

ی پالستیکی تمیز باید در زیر محل اتصال کوپلر قرار لر وارد کنند، یک صفحهخاک ترانشه را به قسمت اتصال کوپ توانندها می
 کامل بپوشاند. صورتبه انتهای ساکت باید دو پروفیل کامل کاروگیت را پ  از آب بندیگیرد. 

 بعضی از مزایای این روش عبارتند از:

  از آب و هوا مستقلنصب امکان 

 نصب سریع و ساده با بازدهی باال 

 کاری و زمان تلف شده(کاری و خنکجویی در زمان )عدم جوشصرفه 

 کارعدم نیاز به آموزش جوش 

 انجام فرآیند بدون نیاز به تجهیزات خاص 

 قابلیت اعمال فشار بالفاصله پ  از نصب 

  اضافیتهیه و خرید آسان بدون نیاز به قطعات 

 

 اتیلنی تحت فشارهای پلیلوله -5-2
های باشند. اما لولههای پالستیکی قابل نصب میها و تجهیزات مشابه با سایر لولهاتیلنی تحت فشار با استفاده از روشهای پلیلوله
 کنند.ی اقتصادی را فراهم میی کافی انعطاف پذیرند که نصب آسان و به صرفهاتیلنی به اندازهپلی

 سازی ترانشهآماده -5-2-1
باشد تا امکان  300mmی عرض ترانشه در تاج لوله باید در حد ممکن باریک باشد ولی نباید کمتر از قطر خارجی لوله به اضافه

های تیز که باعث سایش سنگ رانشه حفر شده باید صاف و عاری ازکف ت وجود داشته باشد. خاکریزی کناریمتراکم نمودن مواد 
باشد. اگر به دلیل تابش آفتاب دمای صورت مواد خاص بستر سازی برای دفن لوله مورد نیاز میگردد باشد در غیر اینلوله میسطح 

 (.26خاکریزی نهایی اندکی پوشانده شود )شکل قبل از باید لوله به طور محسوس باالتر از دمای ترانشه باشد، لوله
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 پوشش لوله -26شکل 

 

 لولهدفن کردن  -5-2-2
توانند از طریق جوش یا اتصاالت فشاری بر روی زمین به هم متصل شده و سپ  به آسانی داخل ترانشه اتیلنی میهای پلیلوله

شود. ها نیز توصیه میی دفن شده، ایجاد مهار در شیرها و انتهاهای آزاد لولهقرار داده شوند. در حین ایجاد مهار برای خطوط لوله
 های تراز و ... باید قبل از خاکریزی از زیر لوله خارج گردند.ها و میخهای موقت مانند پایهگاهتمام تکیه

 

 

-های پلیی گرما هستند، لولهها که منتشر کنندهگذاری موازی یا متقاطع با رساناها یا کابلهای زیرزمینی: در لولهفاصله از سیستم
 اسب در برابر گرما یا سایر اقدامات مقتضی محافظت گردند.ی کافی، محافظت مناتیلنی باید از طریق فاصله

در نقاط های باز بدون اقدامات محافظتی خاص هستند، ها در گودالکه لوله: هنگامی1kvی ها تا محدودهفاصله تا رساناها و کابل
ی اصله بسته به نصف قطر اسمی لولههای موازی حداقل فگذاریحفظ شود. در لوله  0.1mیتقاطع حداقل فاصله باید به به اندازه
 بدون اقدامات محافظتی خاص باید رعایت شود. 0.2mبزرگتر و در صورت امکان بیشتر از 

ی مورد گذاری موازی، حداقل فاصلهباشد. در لولهمی فاصله الزامی 0.2mوجود حداقل ها : در تقاطع1kvهای باالی فاصله تا کابل
اشد. اگر این فاصله ممکن ب 0.2m فاصله نباید کمتر ازهای پر تراکم بدون اقدامات محافظتی خاص باشد. در محلمی 0.4mنیاز 

 های گاز صورت گیرد.های حرارتی میانی برای محافظت لولهنباشد اقدامات مقتضی از قبیل استفاده از صفحات یا پوشش

 قبل از دفن لوله:
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 های تحویل گرفته شده کنترل شودلوله 

 تولید کنترل شود جزئیات 

 صدمات ناشی از حمل و نقل و انبارش مورد توجه قرار گیرد 

 صحت ابعادی بررسی شود 

 ها باید بدون ایجاد تنش اضافی در محل اتصال انجام گیرداتصاالت لوله 

 خاکریزی -5-2-3
خاص باشد و امکان استفاده از مواد حفاری اتیلنی الزم نیست از یک گرید های پلیمواد مورد استفاده در خاکریزی ترانشه برای لوله
های ی دانهباشد وجود دارد. به عنوان مثال مخلوط شن و ماسه با حداکثر اندازهشده که برای یک تراکم معمولی مناسب می

20mm  300برای پر کردن تا ارتفاعmm باشد.باالی لوله مناسب می 

 عمق پوشش -5-2-4
 باشد:اتیلنی به شرح زیر میهای پلیلوله به طور کلی حداقل عمق برای پوشش

 500mm  عاری از اعمال باربرای محل 

 600mm  برای محل تحت بار وسایل نقلیه سبک 

 800mm برای محل تحت بار وسایل نقلیه سنگین 

 اتیلنی تحت فشارهای پلیهای اتصال لولهروش -5-2-5
کاری ، روش جوش1لب به لبکاری شود که عبارتند از: روش جوشمیها استفاده به طور عمده سه روش برای اتصال این لوله

 ها به کار رود.. اتصال فلنجی ممکن است برای اتصال انواع مختلفی از لولهبرای کاربردهای زیر آب هاو اتصال توسط فلنج 2یکیالکتر

I.  لب به لب کاریجوشروش 

اتیلن با اتیلن سنگین یا پلیباشد و جن  اتصاالت از پلیها مییک روش ساده و سریع برای اتصال لوله لب به لبکاری جوش
شده بین ی گرمگردد. سپ  صفحهها آغاز میها و تمیز کردن کامل آنباشد. فرآیند با بریدن صاف انتهای لولهچگالی متوسط می

-ی گرم کننده برداشته مینرم شده و صفحه اتیلنشوند. پلیها تحت فشار و دما گرم میگیرد و انتهای لولهدو مقطع لوله قرار می

گردد. این روش یک اتصال جوشی همگن با آب بندی کامل تحت فشار خنک میشود و ها به هم فشار داده میشود و انتهای لوله
 (.27کند )شکل ایجاد می

 

                                                             
1Butt Welding or Butt Fusion 
2 Electro Fusion 
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 کاری لب به لبفرآیند جوش -27شکل 

 

 

 

 

II.  الکتریکی کاریجوشروش 

های مقاومتی داخل یک محفظه بر روی دو انتهای لوله در محل اتصال نصب سیستم ساده شامل سیم در این روش در ابتدا یک
گردند. به دلیل متصل اتیلن میگردند گرم شده و متعاقبا سبب ذوب پلیها به واحد جوش متصل میکه این سیمشود. هنگامیمی

صل شده و پ  از خنک شدن یک اتصال محکم و با دوام را به وجود کامال به هم متبودن دو انتهای لوله در هنگام ذوب دو انتها 
 (. 28رود )شکل های آب قابل شرب به کار میهای گاز و لولهآورند. این روش اتصال بیشتر برای لولهمی
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 فرآیند جوش الکتریکی -28شکل 

 
 

III. اتصال فلنجی 

-ها و پیچ و مهره به هم وصل میها از طریق فلنجو انتهای لوله گرفتههای مربوطه بر روی لوله برای ایجاد اتصال فلنجی قسمت

ی زیردریایی استفاده های لولهها وجود داشته باشد یا در سیستمها در اتصاالتی که بعدا نیاز به جدا کردن لولهمعموال فلنجشوند. 
اند از استیل، آلومینیم یا پالستیک باشد توشود. انتخاب جن  فلنج به محیطی که در آن نصب خواهد شد بستگی دارد و میمی

 (.29)شکل 
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 شماتیک اتصال فلنجی -29شکل 
 

 دوام و طول عمر -6

شود. طول عمر تعیین دوام یک لوله توسط مشخصات فیزیکی و شیمیایی محیط آن شامل آب فاضالب، گازها و خاک تعیین می
اتیلن سنگین و با خواص فیزیکی و شیمیایی با مد نظر قرار دادن پلی های آذرآوندلولهباشد. ی هزینه و قیمت واقعی میکننده

طراحی شدند که قابلیت مقاومت در برابر تاثیرات محیطی و سایر شرایط مانند جابجایی خاک در شرایط یخ زدگی و آب شدن و 
ساله یا بیشتر برای  52د یک عمر توانندهد که طراحان میهای خورنده دارا باشند. مطالعات و اطالعات موجود نشان میمحیط
 اتیلنی در کاربردهای مختلف در نظر داشته باشند.های پلیلوله

ی آب به ویژه در موارد حضور ار رایج و موثر بر عمر خطوط لولهخوردگی توسط فعل و انفعاالت شیمیایی و سایش دو عامل بسی
 باشند.های فاضالبی در سرعت باال میجریان

 خوردگی -6-1

ماندهای شیمیایی یا آلی های حل شده و پ ها در حضور خاک و آب حاوی اسیدها، بازها، نمکخوردگی شیمیایی در لوله
های های دریایی و آبریزگاههای سطحی، فاضالب، باران اسیدی، محیطهای زیرزمینی، آبدهد. آب)صنعتی با طبیعی( رخ می
 د. امکان خوردگی در نواحی بسیار مرطوب یا مناطق بسیار خشک وجود دارد.باشنهای مذکور میمعدنی همه شامل آالینده

( و مواد غیر خنثی )از هاپالستیکمانند توان به دو دسته تقسیم بندی نمود: مواد خنثی )ها را میمواد اصلی مورد استفاده در لوله
 دهد.ومند را نشان میکه هر دسته از این مواد در آن مقا pHمقادیر 32قبیل استیل و بتن(. شکل 

 

 pHمقاومت مواد در برابر  -32شکل 
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 سایش -6-2

-باشد و دوام لوله را به خصوص در سرعت باالی جریان تحت تاثیر قرار میی آب میسایش دومین عامل از بین رفتن خطوط لوله

ی داخلی لوله شده و موجب سایش دیواره توانند موجب سایش مکانیکی در طولریزها میها و خردههایی مانند سنگسایندهدهد. 
ی ساینده از داخل لوله، سرعت جریان و جن  لوله به نوع ساینده، فرکان  عبور مادهاین مسئله زودهنگام سطح شود. وسعت 

مقاومت اتیلنی سنگین دارای سطح های پلیدهد که لولهنتایج مطالعات در کانادا، ایاالت متحده و اروپا نشان می بستگی دارد.
-های انجام شده در ایاالت متحده و اروپا، فرسودگی پلیباالتری نسبت به استیل و بتن در برابر سایش هستند. در واقع در آزمایش

 مرتبه کمتر از استیل و بتن بوده است. 12اتیلن سنگین 

ها هیدرولیکی شود چرا که سایندهتواند موجب کاهش یکپارچگی ساختار و یا کاهش کارایی در مجموع، در طول زمان سایش می
های مختلفی از بندیطبقهباشد. ی تسریع خوردگی میبرند. سایش پیش زمینهی داخلی لوله را از بین میبه تدریج مواد دیواره

 بر اساس سرعت جریان وجود دارد که عبارتند از: شرایط ساینده

  لوله و سرعت جریان بسیار آرام. بسترغیرساینده: عدم وجود رسوب ساینده در 

 1.5مانند شن در کف لوله و سرعت جریان کمتر از  ،ی جزئی: رسوب سایندهگی کمسایندm/s. 

 4.5 - 1.5له و سرعت جریان لو دربستر ی متوسط مانند شن وماسهسایندگی متوسط: رسوب سایندهm/s. 

 4.5ا در بستر لوله و سرعت جریان بزرگتر از هی قابل توجه، شن، ماسه و سنگسوب سایندهسایندگی باال: رm/s. 

 باشد.بسیار مهم میترین لوله گذشته از مواد، مورد توجه قرار دادن نوع جریان و ساینده برای انتخاب مناسب

 های کیفیتاستانداردها و آزمون -7

ی های دوجدارهو لوله INSO 14427-2 / ISO 4427/ ASTM D3035باید مطابق استانداردهای  )آبرسانی( های تحت فشارلوله
-تولید گردند. فهرستی از مهم ISIRI 9116-3 / ISO EN 13476-3 / ASTM F894باید بر اساس استانداردهای  )کاروگیت( فاضالبی

 بندی شده است.جمع 6ها و استانداردهای مربوطه در جدول ترین آزمون

 

 استانداردهای مربوطهها و ترین آزمونفهرستی از مهم -6جدول

 استانداردهای روش آزمون محدوده آزمون
EN/ISO ISIRI ASTM 

 (MFR)نرخ جریان جرمی مذاب 
7/2<MFR<15/2 

 ± %22حداکثر انحراف از مقدار اسمی

EN ISO 

1133 
6980-1 D 1238 

 3g/cm 941/2 ISO 1183 7090 D 792بزرگتر یا مساوی چگالی
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 EN 728 7186 D 3895 دقیقه 22بزرگتر یا مساوی با  (OIT)ء اکسایش زمان القا
 ISO 3126 2412 D 2122 بر اساس استاندارد گیری ابعاداندازه
 - ISO 2505 7175-3 درصد 3کوچکتر یا مساوی با  گشت حرارتی طولیباز

ای در گونه نقیصهدر مدت آزمون هیچ استحکام هیدرو استاتیک
 ISO 1167 12181 D 1599 ها نباید رخ دهدآزمونه

 ISO 6964 7175-2 D 1603 5/2تا  2 درصد وزنی دوده
 ISO 18553 7175-6 D 5569 بر اساس استاندارد پراکنش دوده
 ISO 9969 9116-3 D 24112 بزرگتر یا مساوی مقدار مورد نیاز سفتی حلقوی

 های آزمونروش -8

 نرخ جریان جرمی مذاب -8-1

اتیلن مواد اولیه یا تهیه شده از سطح های پلیشود. گرانولتعیین می 6استانداردهای مذکور در جدول نرخ جریان مذاب بر اساس 
ی شود. نتیجهانجام میکیلوگرمی  5ی و تحت وزنه C 192˚در دمای  آزمون ی دستگاه قرار داده شده ومقطع لوله داخل محفظه
 گردد.بیان می g/10minد گیری جداگانه و در واحاندازه 5آزمون حاصل میانگین 

 

 درصد وزنی دوده -8-2

شود. استفاده می UVای است که به عنوان رنگدانه و محافظت کننده در برابر هدف از این آزمون تعیین درصد وزنی مقدار دوده
تاثیر و کارایی محافظت کند. های در معرض آفتاب فراهم میی فرابنفش برای لولهدوده محافظت بسیار موثری را در برابر اشعه
 دوده به مقدار آن در محصول بستگی دارد.

ی الکتریکی در این آزمون مورد استفاده قرار باشد. یک کورهدوده میگیری کمّی مقدار برای اندازه یک روش مناسب ترموگرویمتری
دن و تا رسیدن به دمای اتاق درون گیرد. بعد از اینکه نمونه برای زمان مشخص تحت دمای مشخص قرار گرفت، برای خنک شمی

ی زیر شود. مقدار دوده به کمک وزن از دست رفته و به کمک معادلهوزن می 0.0001gr گیرد و سپ  با دقتدسیکاتور قرار می
 شود:محاسبه می

 100× [Ms / (Mr  - M0)] = درصد وزنی دوده 

 که در آن:
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rM تحت محیط نیتروژن، در محفظه احتراق باقیمانده پ  از سوختن جرم 

0M خاکستر جرم، 

sM باشد.ی نمونه میاولیه جرم 

 پراکنش دوده -8-3

های محصول تحت تاثیر دوده باید به صورت همگن و یکنواخت در محصول پخش شود. بدون توزیع یکنواخت، بعضی از قسمت
تر و آسیب پذیرتر از سایر قرار گرفته، ضعیفهای تحت تاثیر های خورشید خواهد بود. این قسمتشرایط محیطی مانند اشعه

باشد. به همین ها بوده و به سرعت شروع به شکستن خواهند نمود. بنابراین توزیع دوده در محصول یک عامل اساسی میبخش
 ند.گیرها آماده شده و با میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار می، نمونه6منظور بر اساس استانداردهای مذکور در جدول 

 بازگشت حرارتی -8-4
 هلول سپ  طول معینی از ،گرفتهبا دمای مشخص به مدت معلومی قراریمعین در یک محیط حرارت لوله با طولدر این آزمون یک 
گذاری مشخص گردیده قبل و بعد از حرارت دهی اندازه گرفته و در نهایت بازگشت طولی بصورت درصد تغییر طول را که با عالمت
 نباید بعد از حرارت دهی تغییر نماید. ونهگردد. ظاهر آزمل اولیه محاسبه مینسبت به طو

 :شودمیزیر محاسبه  یبرای هر آزمونه با استفاده از رابطه درصد بازگشت طولی

] ×1000L)/ L -0 = [(LƐ 

 که در آن:

0L گیری شده در دمای اندازهو  آونها در ها قبل از قراردادن آزمونهبین عالمت یفاصله 
˚C2± 23 متربرحسب میلی، 

L  ده در دمای شگیری اندازه و آون ها ازها بعد از خارج کردن آزمونهبین عالمت یفاصلهC˚2± 23 باشد.می متربرحسب میلی 

Ԑ .میانگین عددی مقادیر بدست آمده برای سه آزمونه میباشد 

 زمان القاء اکسایش -8-5

گیری گردد. این مقدار توسط اندازهبه میزان نسبی مقاومت مواد در برابر تخریب ناشی از اکـــسایش اطالق می اکسایش زمان القاء
زمانی بین قرار گرفتن نمونه تحت اتمسفر اکسیژن و مشاهده شروع اکسایش به شکل پیک گرمازا  یگرمایی،یعنی فاصلهی تجزیه

که دما به حد شود. هنگامیقرار داده می )نیتروژن( اثرگرمادهی ثابت در محیط گاز بی شود.نمونه و ماده مرجع تحتمحاسبه می
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داشته شود. سپ ، آزمونه در دمای ثابت نگهمعین رسید، اتمسفر گاز بی اثر توسط اکسیژن با همان سرعت جریان، جایگزین می
 .(31)شکل  مشاهده شود نمودارشود تا پیک اکسایش روی می

 

 
 (OIT)گیری زمان القاء اکسایش نمودار آزمون اندازه -31شکل 

 

 

 

 

 سفتی حلقوی -8-6
شود باید از سفتی مناسـب بـرای که لوله دفن میهنگامیکند. سازی میاین آزمون رفتار سیستم را در حین نصب و پ  از آن شبیه

قادر به مقاومت در برابر فشار مضاعف ناشی از بار ترافیکی مقاومت در برابر فشار ناشی از خاک برخوردار باشد. عالوه بر این لوله باید 

بـین  گیرد. ایـن آزمـون بـر اسـاس اسـتانداردمی نیز باشد. آزمون سفتی حلقوی مقدار مقاومت لوله را برای شرایط مورد نظر اندازه

بین این دو صفحه تحـت فشـار قـرار ی موازی بوده و لوله شود که دارای دوصفحهو به کمک دستگاهی انجام می ISO 9969 المللی 

ی دسـتگاه و گیرد. سپ  آزمونه در بین دو صفحهقرار می C2±23˚ساعت در دمای  24گیرد. سه آزمونه از لوله به مدت حداقل می

 قطـر ی باالیی دستگاه به سمت پایین و اعمال فشار بر روی لوله، وابسته بهشود. سپ  با حرکت صفحهدر حالت ثابت قرار داده می

-ای از دستگاه اندازهنمونه 32شکل  شود.گیری میقطر داخلی لوله اندازه %3لوله، مقدار نیروی الزم برای تغییر شکل لوله تا  داخلی

 دهد.جابجایی برای آزمون سفتی حلقوی را نشان می-گیری و نمودار نیرو
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 دستگاه و نمودار آزمون سفتی حلقوی -32شکل 
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