
 

 

 
 دريا در اتيلن پلي لوله 

 
  اتيلني پلي لوله خط نصب

 هاي ژهپرو بيشتر در روش اين.باشد مي بردن فرو و شناورسازي به موسوم دريا بستر در اتيلني پلي لوله خطوط نصب روش كاربردترين پر
  :باشد مي زير مرحله 7 شامل و شده استفاده دريا در نصب

  
  لوله؛ اندازي آب به و اتصال ساخت، مراحل براي مناسب محل انتخاب -1
  دريا؛ زير لوله براي سازي بستر لزوم صورت در و دريا به زمين از لوله انتقال جهت اي منطقه تدارك -  2
  پيوسته؛ طول يك به آنها تبديل و هم به لوله قطعات اتصال -  3
  ؛)شود انجام بعدي مرحله همراه است ممكن مرحله اين( تعادل هاي وزنه نصب -  4
  لوله؛ خط اندازي آب به -  5
  شده؛ مشخص محل در لوله ساختن ور غوطه -  6
  دريا بستر به زمين از انتقال اتمام -  7
  

  .گنجد نمي مقاله ايندر آنها به پرداختن كه دارد وجود گذاري اسپول طريقه به نصب همچون ديگري روشهاي روش براين عالوه
  

  نروژ در واقعي پروژه يك
 شده استفاده سيال تخليه جهت مزبور لوله خط. گردد مي ارائه نروژ كشور آبهاي در اتيلني پلي لوله خط يك نصب از اي نمونه قسمت اين در
  :ميباشد زير شرح به آن كلي مشخصات و

PE100 with D0 =1200mm  26 و  SDR=   
  متر 4400: لوله خط طول

  متر 61: عمق حداكثر
  
   لوله نصب-

 در و شده تهيه متر 600تا  400مقاطع در ها لوله اين. شدند منتقل نصب محل به توليدكننده كارخانه از يدككش قايق توسط ها لوله
  .شدند انبار آب سطح برروي كانيم
 به. شدند نصب لوله روي ثابت صورت به و مشخص فواصل در بتني به انتها دو هر و مانده باقي هوا از پر مقاطع تمام هاي وزنه بعدي فاز در

  . نمايد تغيير خاص عمق يك در عامل نيروهاي به بسته ميتواند فاصله اين كلي طور
.  شدند متصل هم به  نگهدارنده هاي غالف يا فلنج توسط دريا روي جرثقيل و بارج توسط شد، گينسن وزنه با ها لوله قطعه تمام كه موقعي

 كه مسيري در شدن ور غوطه آماده ها لوله داشت وجود كمي موج و باد كه شرايطي نظرگرفتن در و منطقه هواي هاي پيشبيني به توجه با
 هواي فشار ، مسير از لوله خط شدن خارج از جلوگيري دليل به فلنج، اتصال از پيش. گرديدند بود، شده مشخص شناور هاي بويه توسط قبال
 لوله انتهاي به كششي نيروي يك عمليات شروع از پيش همچنين. شد انجام كمپرسور يك كمك با كار اين. شد تنظيم بار 0لوله خط داخل
  محاسبه قبل از خاص، مورد هر براي ميتواند و نمايد تغيير ميتواند نمودن ور غوطه عمليات طول در نيرو اين كلي طور به. شد اعمال ور غوطه
  .است الزم تن 40 حدود در حداكثر كششي نيروي كه دادند نشان پروژه اين براي مقدماتي محاسبات. شود
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 با نمودن پر نياز صورت در و مانومتر يك توسط فشار كنترل و انتهائي قسمت در هوا شير محتاطانه نمودن باز با نمودن ور غوطه عمليات
 عمق و نياز مورد هواي فشار بين رابطه كه اي شده ثابت تقريباً سرعت با شده كنترل وري غوطه به حصول براي. شد انجام فشرده، هواي
  .شد تنظيم ميدهد، نشان را كردن غرق
 بوده متر 50 از بيشتر همواره دريا سطح در انحنا شعاع نصب طول در ، اطمينان ضريب نظرگرفتن در با كمانش خطر از جلوگيري جهت
 متوقف وري غوطه فرآيند چنانچه. شود انجام پيوسته فرآيند يك صورت به بايد لوله وري غوطه عمليات شد، ذكر قبال كه همانطور. است
  .گردد لوله كمانش باعث تواند مي يافته، كاهش انحناء حداقل شعاع آن، تبع به و مييابد كاهش زمان با اتيلن پلي الستيسيتهآ مدول شود،
 عكس جهت در نمودن غوطهور پروسه و كرده كار به شروع كمپرسور شود، وقفه دچار نصب كه ميشد الزم دليل هر به اگر پروژه اين در

  .باشد داشته را بار 7 در كار قابليت بايد مربوطه كمپرسور و بوده دقيقه 15 عمل اين براي مجاز زمان اصوال. ميشد انجام
  
  گيري نتيجه و خالصه -

 هاي روش همراه بهباال مقاومت و دوام طوركلي به. باشند مي دريايي كاربردهاي براي مناسبي خابانت باال چگالي با اتيلني پلي هاي لوله
 تخليه هاي سيستم براي ها لوله اين از استفاده جهت اي كننده قانع داليل ، اند كرده تسهيل را عمليات كه ، نصب صرفه به مقرون و ابداعي
  .ميباشند دريا در ديگر موقت كاربردهاي و بستر از بهداشتي و آشاميدني آبهاي دادن عبور ، دريا از آبگيري ساختارهاي ، سيال

 مكانيكي اتصاالت از وسيعي دامنه به دسترسي با كه هم، به اتيلني پلي هاي لوله قطعه اتصال براي لب به لب اعتماد قابل جوشكاري سيستم
 نصب امكان همچنين اتصال سيستم اين. گذارد مي باز نشت بدون اتصال سيستم يك انتخاب براي را طراح مهندس دست گردد، مي تكميل
  .ميدهد را فروبري و سازي شناور روش با لوله خط از بلندي هاي طول صرفه به مقرون

 بر. شد داده شرح ميشود، استفاده دريا در اتيلني پلي هاي لوله نصب براي اوقات اغلب در كه فروبري، و شناورسازي نصب روش مقاله اين در
 كلي اصول صورت هر در ليكن.  شود پروژه آن مناسب هاي روش كاربرد و دقيقتر هاي بررسي به نياز است ممكن پروژه، هر شرايط اساس
  .است صادق ديگري روش هر براي شد، ذكر گزارش اين در فروبري و شناورسازي روش براي كه نصب

 
 نكاتي كه در نصب لوله پلي اتيلن در دريا بايد مد نظر گرفته شود - 
 معرض در هوا، تخليه لوله، گرفتگي جرم بودن، فشار تحت امكان همچون مسائلي آنها براي دريا در اتيلن پلي هاي لوله برد كار هنگام در

 بسيار تنش تمركز به لوله اين همچنين .گيرند قرار مدنظر بايد نصب و طراحي هنگام در كه باشد مي مطرح بودن دريايي جريانات و امواج
  گيرد صورت كافي دقت آنها نصب در بايد بنابراين .است حساس
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