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 حمل و نقل به كارگاه 1

 

گردنتد  لففتات توجته دا تته كننتد  حمتل مینقل مختلفی كه از كامیونهاي استاندارد استتفاده میها و اجزاء آنها توسط كمپانیهاي حمل و لوله

گیرد توانائی تحمل وزن كامیون و تریلر آنرا دا ته با ند  ها مورد استفاده قرار میهائی كه توسط كامیون براي انتقال لولهجادهبا ید كه 

محصتول كتامیون سربستته  هرد نظر  ما وجود ندا ته با تد  مفتابب بتا نتوا و انتدازاگر طرح كامیون مخصوص حمل لوله در ابعاد مو

 بار در محل تخلیه وجود دا ته با د  همناسب براي تخلی هدقت كنید كه وسیل بایستی قابلیت باز  دن از باال یا جوانب را دا ته با د 

 هاي وجود دا ته با د  رانندها صدمهر صورتیكه روي لولهقبل از تخلیه بار از كامیون دقت كنید كه محصوالت سالم با ند  د 

 كامیون را فورات مفلع نموده و در مدارك مربوط به حمل و نقل مورد را گزارش دهید 

 

 ها:لوله

نادرستت  امكتان صتدمه  هبا ند  اما در صورت استفادپذیر میهایی محكم و انعفافلوله گروه صنعتی فرازتجهیز راویستولیدي هاي لوله

دهد  ابتداء اي است كه لوله را از داخل و انتها حركت میكشنده ما داراي  هها بخصوص در هنگام تخلیه وجود دارد  اگر وسیلدیدن لوله

هاي تیز روي سفح وجود دارد  آنها را با استفاده از مواد مناسب )براي مثتال ژئوتكستتایل  اگر لبهلوازم آنرا مورد بازرسی قرار دهید  

( بپو انید  اگر خواستید كه لوله را به روي كامیون به سمت عقب حركت دهید  اطمینتان حاصتل كنیتد كته وقتتی HDPE هطناب یا لول

 ها آسیب ببینند كامیون گیر نكرده با د  در غیر اینصورت ممكن است لوله ههاي دیگر یا به دیواردهید  لوله به لولهلوله را حركت می

(  دقتت كنیتد كته از طنابهتاي 02و  01كنیتد ) تكلهاي كردن لوله از طرفین یا از باال استتفاده میاگر  ما از وسائل دیگري براي بلند 

منسوج یا از كابلهاي فلزي با كاور پالستیكی استفاده  ود  هرگز از اجسام سخت مانند كابلهاي فلتزي بتدون پو تش یتا زنجیتر استتفاده 

وسط لوله استفاده نمائید  با اینحال ممكن است كه لوله تعتادل ندا تته  ته طناب درتولنید از یك ر ها  میننمائید  به علت وزن كم لوله

كنیم كه از دو طناب بته رو تی كته (  پیشنهاد می02حالت مجبور با ید از دست براي هدایت آن استفاده نمائید ) كل این در با د و 

 نشان داده  ده است استفاده نمائید   01در  كل 

هاي تیز دیواره  پیچ یا میخهاي هاي كامیون برخورد نكند  چرا كه ممكن است لبهنان حاصل كنید كه لوله به دیوارهدر حین بلند كردن اطمی

 آن باعث آسیب دیدن لوله گردد 

 وزن:

دستت را دارا  بجائی توستط دو نفتر تنهتا بتاامیلیمتر قابلیت ج 600ها تا قفر ها وزن نسبتات كمی در مقایسه با مواد سنتی دارند  لولهلوله

 با ند می



                                                                                                 

                        
 

 

صورت احتمال آسیب  اینسبكی وزن محصوالت آنها را نغلتانید یا از روي كامیون به روي زمین نیاندازید  در  ههرگز به بهان 

 دیدن محصوالت وجود خواهد دا ت 

 
 انبار داري در محل نصب 2

 

 

ی دارد  عمومات زمینی كته بتراي انبتار كتردن متورد استتفاده قترار انبارداري و ذخیره به نوا زمین و نوا وسائل در دسترس بستگ هنحو

( پو یده  ده با د یا زمینی با پو ش 07و  06تواند مصنوعی با د و با اسفالت یا  ن ) كلهاي گیرد باید مسفح با د  زمین میمی

 ( 09چمن با د ) كل 

 

 

متر و بیشتتر بایستتی  4هاي با طول میلیمتري روي هم چید  لوله 2500توان تا ارتفاا ها را می( لوله08-06آل ) كل در  رایط ایده

 چوبی ثابت نمود  هورق دومتر باید با استفاده از  4هاي با طول كمتر از لوله (08)  كل چوبی قرار گیرند  هورق سهروي 

 

 ها و افتادن آنها روي زمین جلوگیري نمائید از غلتیدن لوله 



                                                                                                 

                        
 

 

 

هاي بزرگتتر قترار دهیتد  بتا وجتود ایتن هاي كوچكتر را در داخل لولهتوانید لولهمیها را دارید  اي مختلفی از لولهاگر در محل انبار قفره

 میلیمتر اختالف قفر وجود دا ته با د  بنابراین: 200گیرند هایی كه در داخل هم قرار میحداقل بایستی بین لوله

 DN 300  درDN 500 

 DN 400  درDN 600 

 DN 500  درDN 700 

     و 

هائی كته در گیرند قابل استفاده است  در صتورتیكه در لولتههائی كه در پائین و در تماس با زمین قرار میاین روش تنها در مورد لوله

 ها گردد  تواند باعث دفرم  دن و تغییر  كل لولهها قرار دارد  استفاده  ود  میباالي سایر لوله

ها را تا حداكثر ارتفتاا توان لولهها وجود ندا ته با د  حتی اگر زمین كامالت مسفح با د  نمیحایل بین لولهچوبی به عنوان  هاگر هیچ ورق

(  كیفیتت زمتین چنتدان 10میلیمتتر را داریتد ) تكل  1000ها تا حداكثر ارتفتاا مجاز روي هم چید  در چنین حالتی تنها اجازه چیدن لوله

 اهمیتی ندارد 

   ها نتها در قسمتهاي ابتداء و انتها ) ساكت و اسپیگوت( با زمین تماس ندارندطمینان حاصل كنید كه لولهدر هر حال باید ا 

قسمتهاي ابتداء و انتهاي لوله )ساكت و اسپیگوت( تلرانس ابعادي بسیار كمی دارند كه براي اتصال مفمئن در مراحل بعدي 

  ي جلوگیري بعمل آید باید از دفرم  دن و تغییر  كل آنها در حین نگهدار

 

 

با تند  بتا وجتود ایتن محصتوالتی كته بتراي می UVهاي داراي پایداركننتده گروه صتنعتی فتراز تجهیتز راویتستمامی محصوالت تولیدي 

دقت با ند   وند  میزان كمتري از این پایداركننده را نسبت به محصوالت كاربردي در هواي آزاد دارا میكاربردهاي زیرزمینی تولید می

 سال این محصوالت را در هواي آزاد انبارداري نمائید   یكتوانید بیش از  ما نمی دا ته با ید كه



                                                                                                 

                        
 

 

 

ستانتیگراد با تد   هدرجت 25كننتد و اگتر دمتاي هتوا بتیش از تغییر میحرارت  ههمانند سایر مواد  ابعاد پالستیكها نیز در اثر افزایش درج

خواهند دا ت  بدلیل اینكه قسمتهاي ابتداء و انتهاي لوله )ساكت و استپیگوت(  هاي بزرگ تغییرات كمی در ابعادمنهولها  اتصاالت یا لوله

  وند  در  رایط زیر بایستی دقت مضاعفی در انبارداري نمائید:با تلرانس ابعادي بسیار كمی ساخته می

  سانتیگراد با د  هدرج 25دماي هوا بیش از 

 میلیمتر با د  1700ها/منهولها بیش از قفر لوله 

 ساعت با د  24انبارداري در محل بیش از  زمان 

چتوبی دو تختته قترار دادن فتوالدي و  هدر چنین  رایفی  لوله یا منهول را از داخل از قسمت تحتانی تا تاج لوله را با استفاده از یك میل

 ( 12-11در دو انتهاي آن نگه دارید ) كل 

كنیم كته قبتل از قترار یا فراموش كردید كه چنین اقدامی را انجام دهید  پیشنهاد میاگر لوازم مورد نیاز براي این كار را در اختیار ندارید 

قفتر  هگیري نمائید  قفر داخلی را در محورهاي عمتودي و افقتی انتدازه بگیریتد  اگتر انتدازدادن لوله یا اتصال در داخل كانال آنرا اندازه

درجته بررخانیتد  چنتین  90د  بایستی كته لولته را در جتاي ختود دقیقتات كمتر از جهت افقی با  %1داخلی در جهت محور عمودي بیش از 

 ( 13ساعت قبل از نصب لوله در كانال انجام گیرد ) كل  6اقداماتی بایستی حداقل 

 

 

 پلی اتیلنی دو جداره هاي نصب لوله  3

 

3.2 EN 1610 

با تد ها میدر رابفه با ساخت ترانشه و نصب لولتهكانال و نصب لوله  استاندارد اروپائی عباراتی را كه در ارتباط با ساختاین در ابتداء 

 ( 15نماید ) كل را تعریف می



                                                                                                 

                        
 

 

 
 = خاك جانشین اصلی4 = دیواره ترانشه3 = بستر جاده2 = سفح1

 = بستر تحتانی8 = بستر فوقانی7 ریزي كناره= خاك6 = خاك جانشین اولیه5

 = ضخامت الیه كارگزاري12 تر= عمب بس11 = عمب پو ش10 = كف ترانشه9

 = عمب خاك جانشین اولیهc = عمب بستر فوقانیb = عمب بستر تحتانیa = عمب ترانشه13

 اجزاء و مواد ساخت

بكتار رود  گروه صنهتی فتراز تجهیتز راویتس تولیدي  تتواند به همراه محصوالتتعریف  ده است  می ENتمام موادي كه در استاندرد 

پو شی  قادر به حركت و جاگیري حتی در بین پروفیلهاستت كته ایتن  هها طوري طراحی  ده است كه هر نوا مادساختار پروفایل لوله

 ( 16نماید ) كل تماس كامل دیواره را گارانتی می

 

1 =washed gravel   23   =  ن=crashed gravel  

 (granular groundولی )= خاك گران6 خاك/= مخلوط بتن5   = مواد بازیافتی4

 آورده  ده است   EN 1610جزئیات بیشتر در مورد مواد ساختمانی در استاندارد 

 عرض ترانشه

گردد مناستب اده در صورتیكه از اتصاالت اورینگی استف دو جداره پلی اتیلنیهاي براي لوله EN 1610عرض ترانشه مفابب استاندارد 

 است 

 ی استفاده گردد  عرض ترانشه كمی تغییر خواهد كرد ستروژنكدر صورتیكه از اتصال جوش ا  



                                                                                                 

                        
 

 

 

 بستر و حائلها

 هاي پو اننده مفابب با ملزومات طراحی خواهد بود مواد  بستر  حائل و ضخامت الیه

 انواا ساخت بستر

 :1بستر نوا 

ها در تمتام طتول براي لوله  bو  aاز براي مورد نی هدهی كه حائلی را با استفاده از ضخامت الیتوان در پو شرا می 1بسترسازي نوا 

 ( 17آورد  مورد استفاده قرار داد ) كل آنها بوجود می

 

 : 2بستر نوا 

( كه در تمام طول لوله حائل بتراي لولته soft fine grained soilهاي نرم و ریز یكنواخت ) توان در خاكرا می 2بسترسازي نوا 

 ( 17 كل داده  ده و تریم  ده قرار داد ) كل  هتوان بفور مستقیم در ترانشاد  لوله را مینماید  مورد استفاده قرار دایجاد می

 :3بسترسازي نوا 

( كه در تمام طتول لولته حائتل بتراي لولته soft fine grained soilدر خاكهاي نرم و ریز یكنواخت )توان را می 3بسترسازي نوا 

 ( 17 ده قرار داد ) كل  رگالژ هتوان بفور مستقیم در ترانشلوله را مینماید  مورد استفاده قرار داد    ایجاد می

در  تتراكمبكار برد  عمومات باید مراقب  بود كته چگتالی متواد و دو جداره پلی اتیلنی هاي توان در مورد لولهتمامی انواا بسترسازي را می

 ود كته روي لولته اعمتال پیك نیروئی میاي دیگر باعث بوجود آمدن یهاي به الاختالفات زیاد از الیهوجود پیرامون لوله یكنواخت با د  

  ود می

 

 با د هاي پالستیكی نمیاي كه كف آن از بتن ساخته  ده است اولین انتخاب براي لولهبخصوص ترانشه

 متراكم نمودن



                                                                                                 

                        
 

 

بتا استتفاده از فشردگی مخصتوص بایستتی  هدرجفشردگی یا كامپكشن خاك بایستی كه در طراحی ساختاري مشخص و تعیین گردد   هدرج

 رو هاي خاص و آزمایش كنترل گردد 

میلیمتر در باالي  300اي به ضخامت ایجاد حداقل الیهتا قبل از اصلی در قسمت فوقانی لوله  backfillسازي مكانیكی فشرده 

 لوله نباید صورت گیرد 

حتانی لوله را بیتان نكترده استت چترا كته دسترستی بته ایتن ت هك در ناحیسازي خافشرده هجزئیات نحو EN 1610متأسفانه استاندارد 

فشردگی بیشتتر تجهیتزات در  خبه علت اینكه نرمیلیمتر  900هاي تا قفر قسمت با استفاده از تجهیزات مكانیكی مشكل است  براي لوله

 حد قابل قبول و كافی است مشكل چندانی وجود ندارد  

 (19بین كف ترانشه و لوله با دست فشرده گردند ) كل  هیمتر و بزرگتر بایستی كه در ناحیمیل 1000هاي با قفر لوله  

 
گیترد  در اینصتورت بمنظتور  ود كه كامپكشن قسمتهاي فوقانی انجام میكامپكشن پائین در این ناحیه باعث تغییرفرم لوله در هنگامی می

 بایست خارج گردد و سپس با دقت بیشتري از ابتداء انجام گیرد میرفع تغییرفرم ایجاد  ده  مواد فشرده از دو طرف لوله 

 

 كامپكشن

از قفتر  هاي گیري نمایتد  بتراي لولتهپیمانكار است كه باید با استتفاده از تجهیتزات مناستب آنترا انتدازه هاثبات كیفیت كامپكشن بر عهد

یر چوبی در داختل آن قترار داده  تود تتا از تغییرفترم احتمتالی قبل از ریختن پو ش روي لوله یك تكنیم كه به باال پیشنهاد می 1800

 ( 29جلوگیري  ود ) كل 



                                                                                                 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 دما

دهند  عمومات تمامی محصوالت و قفعتات در تحت تغییرات دمائی زیاد كمی تغییر ابعاد می PPو  HDPEها و قفعات ساخته  ده از لوله

 كنند دما هستند و مشكلی را ایجاد نمینصب هم مهنگا

تلرانس اتصتاالت  هبا اینحال اگر سعی كنید كه دو لوله با دماهاي متختلف را بهم متصل كنید  ممكن است با مشكالتی در زمین 

 مواجه  وید 

 هدرجت 30تتا  20بفور مثال اگر ترانشه در سایه با د و لوله در كنار آن زیر آفتاب انبار  ده با ند  ممكن است اختتالف دمتایی بتین 

 هاي خارج ترانشه بوجود آید  هاي داخل ترانشه و لولهلوله بینسانتیگراد 

دقیقته داختل  30دقت نمائید كه قبل از نصب لوله  آنرا حداقل بمتدت ها را در  رایط مشابهی در بیرون ترانشه نگهداري نمائید یا لوله

 ( 30داخل ترانشه یكسان گردد ) كل  هآن با دماي لول يترانشه قرار دهید تا دما



                                                                                                 

                        
 

 

 
 

 اتصال اورینگی  3.5.3

 

را  II و Iاتصال اورینگی نوا  39دهد   كل را نشان می گروه صنعتی فراز تجهیز راویس هدو اتصال اورینگی مورد استفاد 38 كل 

  دهد می  نشان

 

 

 

 

 

 IIمحكم در ساكت قرار گرفتته استت در صتورتیكه در نتوا  I دو اتصال اورینگی در این حقیقت نهفته است كه نوااصوالت اختالف بین 

 توان با دست از ساكت جدا نمود رینگ را میاو

 Iنوا 

 (:45-40با د ) كل روش نصب اورینگ الستیكی به صورت زیر می



                                                                                                 

                        
 

 

 

 :40 كل 

 اورینگ الستیكی را براي چك كردن اینكه آلودگی در زیر آن جمع  ده است به سمت بیرون ساكت خم نمائید 

 :41 كل 

 ائید بندي را كامالت و با دقت تمیز نمسفح آب

 :42 كل 

 اورینگ الستیكی را به سمت داخل ساكت برگردانید 

 :43 كل 

 سفح اورینگ را كامالت تمیز نمائید 

 :44 كل 

 مجاز تعیین  ده توسط این  ركت استفاده نموده و سفح اورینگ را كامالت به آن آغشته نمائید  هكننداز روان

 

 

 :45 كل 

كه بصورت كنگره كنگره است و در داخل ستاكت  ار ین  ركت استفاده نموده و سفح اسپیگوتمجاز تعیین  ده توسط ا هكننداز روان

 گیرد  نیز كامالت به آن آغشته نمائید قرار می

 ح  د  به هم متصل نمائید یتشر 3.4.1شابه آنره در قسمت مها را لوله



                                                                                                 

                        
 

 

 

در این روش استفاده نمائید  در صورت استفاده از سایر مجاز این  ركت براي قرار دادن لوله در داخل هم  هكنندتنها از روان 

ها ممكن است به اورینگ یا لوله آسیب وارد  ود  در دماي زیر صفر اورینگ ممكن است بسیار سفت  ود و اتصال كنندهروان

 را غیر ممكن سازد 

 

 II نوا

 (:51-46با د ) كل روش نصب اورینگ الستیكی به صورت زیر می

 

 :46 كل 

 راي بازرسی اینكه آلودگی در زیر آن جمع  ده  وا ر را از داخل ساكت بیرون آورید ب

 :47 كل 

 بندي را كامالت تمیز نمائید سفح آب

 :48 كل 

 ود كه در اینصورت ایتن برجستتگی بتا وا ر را در  یار مخصوص خود در ساكت قرار دهید  گاهی اوقات قسمتی از وا ر برجسته می

  ود تی برطرف میفشار دست به راح

 :49 كل 

بندي به سمت داخل و در انتهاي لوله قرار گیرد  اگر وا ر را در محتل نادرستت قترار دهیتد یتا اطمینان حاصل نمائید كه پروفیلهاي آب

 آنرا بصورت صحیح قرار ندهید در اینصورت اتصال  ما بعد از مدتی نشت خواهد نمود 

 

 :50 كل 

 ن  ده توسط این  ركت استفاده نموده و سفح اورینگ را كامالت به آن آغشته نمائید مجاز تعیی هكننداز روان



                                                                                                 

                        
 

 

 :51 كل 

مجاز تعیین  ده توسط این  ركت استفاده نموده و سفح اسپیگوت را كه بصورت كنگره كنگره است و در داخل ستاكت  هكننداز روان

 گیرد  نیز كامالت به آن آغشته نمائید قرار می

 ح  د  به هم متصل نمائید یتشر 3.4.1شابه آنره در قسمت ها را ملوله

مجاز این  ركت براي قرار دادن لوله در داخل هم در این روش استفاده نمائید  در صورت استفاده از  هكنندتنها از روان            

ت بسیار سفت  تود و ها ممكن است به اورینگ یا لوله آسیب وارد  ود  در دماي زیر صفر اورینگ ممكن اسكنندهسایر روان

 اتصال را غیر ممكن سازد 

 
 

 


