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 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق 
ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب  فرآوردهقانون ميتواند استاندارد رسمي 

وظايف و هدفهاي موسسه . موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايد
  :عبارتست از

انجام تحقيقات بمنظور تدوين  –تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي ( 
اي توليد و استاندارد باال بردن كيفيت كاالهاي داخلي، كمك به بهبود روشه

 –ترويج استانداردهاي ملي  -افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور
كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول  –نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري 

استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن 
و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي  امكانات رقابت با كاالهاي مشابه خارجي

كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب خارجي راهنمائي 

مطالعه و تحقيق  –علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان 
ترويج  –روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كاالهاي مختلف درباره 

آزمايش و تطبيق نمونه كاالها با  –سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش 
اي و صدور  استانداردهاي مربوط، اعالم مشخصات و اظهارنظر مقايسه

  ) .هاي الزم  گواهينامه
مللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين ال

وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي 
  .نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد
اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث 

رات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و افزايش صاد
صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه 

  .عمومي و كاهش قيمتها مي شود
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 تهيه كننده

 كميسيون استاندارد پالستيك

  
 رئيس

 هوشنگ -كهن كبير مهندس مكانيك  شركت ملي گاز ايران

  
 اعضاء

 ايراندخت-نورزاد مهندس شيمي  دانشكده پلي تكنيك

 روبن -پطروسيان   شركت سهامي پالسكو كار

 هوسپ -هاراطونيان  مهندس شيمي شركت هوخست

  
 دبير

 سيدكاظم-احمدي ليسانس شيمي  كارشناس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
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  فهرست مطالب
   

  هاي تحت فشار آئين كاربرد نصب لوله
  هدف و دامنه كاربرد
  روش اتصال دادن

  كشي ساختن كانال براي لوله
  و پركردن مجدد كانال ويژگيهاي كلي خواباندن لوله در داخل كانال

  هاي الزم هنگام نصب لوله بيني احتياط و پيش
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  بسمه تعالي
  پيشگفتار

هاي تحت فشار ترموپالستيك در زير خاك كه  استاندارد آئين كاربرد نصب لوله 
شيميائي تهيه و تدوين شده در بيست و ششمين بوسيله كميسيون فني صنايع 

پس از تائيد . تصويب گرديد   56/7/13  جلسه كميته ملي صنايع شيميائي مورخ
قانون موادالحاقي بقانون تاسيس موسسه ( شورايعالي استاندارد و باستناد ماده يك 

 بعنوان استاندارد رسمي) 1349 استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه
  .ايران منتشر ميگردد 

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني صنايع و علوم و  
استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد تجديدنظر قرار 

خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها 
  .ميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد برسد در هنگام تجديدنظر در ك

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و  
  .تجديدنظر آنها استفاده نمود 

در تهيه اين استاندارد سعي برآن بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص  
كشور و استاندارد و روشهاي  المقدور ميان روشهاي معمول در اين ايران حتي

  .متداول در كشورهاي ديگر هماهنگي ايجاد شود 
لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم استاندارد  

  .حاضر با استفاده از منبع زير تهيه گرديد 
American Society for Testing & Materials D-2774-
1969 

  

  هاي تحت فشار لولهآئين كاربرد نصب    
  ترموپالستيك در زير خاك 

  هدف و دامنه كاربرد - 1  
هاي سخت ترموپالستيك تحت فشار  اين استاندارد دستورالعملي براي نصب لوله 

ميباشد كه معموال در زير خاك از آنها استفاده ميشود و قطر آنها اصوال كمتر 
  .است ) اينچ   6(ميليمتر 152 از
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ها بحدي است كه ميتوانند فشار استاتيكي وارده از طرف  لولهاستحكام اين نوع  
  .خاك را تحمل نمايند 

هاي ترموپالستيك تحت فشار  در اين استاندارد روشهاي نصب انواع مختلف لوله 
  .و مناسب براي نصب در داخل كانال شرح داده شده است 

نام برده ميشود بايد  هاي مصرفي براي اين منظور كه در اين استاندارد از آنها لوله 
از نظر ويژگيهاي فيزيكي و شيميائي و كاربرد و نحوه اتصال دادن آنها به يكديگر 

  .و يا وسائل اتصال با استانداردهاي ملي ايران مطابقت نمايد 
  روش اتصال دادن - 2  

ها و وسائل  هاي پالستيكي به يكديگر به ساير لوله براي اتصال دادن انواع لوله 
پالستيكي روشهاي متغيري متداول است روشي كه براي اتصال هر نوع از اتصال 

مورد ) ترموپالستيكي ( لوله به يكديگر و يا وسائل اتصال فلزي يا پالستيكي 
استفاده قرار ميگيرد بايد يكي از روشهائي باشد كه در استاندارد مربوط براي همان 

  .نوع لوله پالستيكي شرح داده شده است 
هاي ترموپالستيكي روش خاصي  براي اتصال دادن نوع خاصي از لولهچنانچه  

معمول باشد كه اين روش را در استانداردهاي مربوطه نتوان يافت سازنده لوله و 
وسائل اتصال مربوطه موظف است دستورالعمل روش اتصال آن نوع لوله را در 

  .اختيار مصرف كننده يا آزمون كننده قرار دهد 
ادي داشتن اطالعات كافي از موادي كه بايد چسبانده شود اهميت مهارت و است   

خاصي دارد و براي اين مورد هنگام آزمون بايد از كارگران متخصص استفاده شده 
  .و هنگام نصب كارگران جوشكار بايد قبال آموزش الزم را ديده باشند 

  1كشي ساختن كانال براي لوله - 3  
بايد بطور يكنواخت مسطح بوده و عاري از سطح كف كانال  - كف كانال  -1- 3 

سنگهاي ريز يا درشت باشد چنانچه ساختمان زمين طوريست كه كف كانال داراي 
سنگ ريزه و درشت باشد الزم است كف كانال را با شن نرم و يا خاك نرم 

  .پوشانيد 
  عرض كانال -2- 3 
اشد كه فضاي عرض كانال در هر نقطه در زير سطح باالئي لوله بايد به حدي ب 

  .كافي براي عمليات زير وجود داشته باشد 
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چنانچه الزم باشد سرهاي لوله را در داخل كانال بيكديگر متصل  - 2-1- 3 
  .پذير باشد  نمايند اين عمل در داخل كانال امكان

براي جلوگيري از خساراتي كه ممكن است در اثر انبساط و انقباض  - 2-2- 3 
لوله را بطور مارپيچ در داخل كانال نصب نموده و عرض لوله ايجاد گردد بتوان 

كانال در حدي باشد كه مارپيچ گذاردن لوله در داخل آن كامال عملي و محسوس 
  .باشد 

هاي مورد استفاده  اين عمل بايد طبق دستورالعمل سازنده با توجه بويژگيهاي لوله 
  .انجام پذيرد 

  .پذير باشد  امكانپركردن و كوبيدن خاك اطراف لوله  - 2-3- 3 
چنانچه بدليلي الزم شود كه كانال در حداقل عرض ممكن حفر شود الزم است  

كه لوله را در خارج از كانال بيكديگر متصل نموده و پس از اطمينان از استحكام 
  .آنرا داخل كانال قرار داد , جوش و آزمايش لوله از نظر نشت 

  عمق كانال و پوشاندن روي لوله -3- 3 
اندازه لوله و ارتفاع الزم براي پوشش خاك بستگي , ق كانال به شرايط خاك عم 

  .دارد 
پوشش كافي از خاك بايد روي لوله ايجاد نمود تا بتوان لوله را در برابر تنشهاي  

خارجي محافظت نموده و تنشي كه به لوله پس از پركردن خاك بر روي آن وارد 
  .آن باشد  شود كمتر از تنشهاي طرح قابل قبول مي

قابليت اطمينان و ايمني الزم براي كاربرد لوله ميتواند در تعيين حداقل پوشش  
  .خاك برروي لوله مؤثر باشد 

هاي پالستيكي كه براي آبهاي قابل شرب بكار برده ميشوند بايد حداقل در  لوله 
اي كه امكان يخ زدن آب سطحي زمين وجود دارد قرار  سانتيمتري نقطه  30 عمق

هاي پالستيكي كه بنحوي در مسير عبور وسايط نقليه  در مورد لوله. داده شوند 
  .سانتيمتر باشد   61 سنگين قرار ميگيرند عمق آن در زير خاك بايد حداقل

در مسيرهائي كه آمدوشد اتومبيلها سبك باشد عمق لوله در زير خاك ميتواند  
  .سانتيمتر باشد   45 تا  30 بين
خواباندن لوله در داخل كانال و ويژگيهاي كلي  - 4  

  پركردن مجدد كانال
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سرتاسر طول لوله را بايد بطور يكنواخت با مواد محكم و با دوامي  -1- 4 
  .محافظت نمود 

كشي بستن و مهاركردن قسمتي از آن با سنگ يا آجر در  براي ايجاد شيب لوله 
  .امتداد كانال قبل از ايجاد شيب مجاز نميباشد 

هائي كه بر روي خاك نرم نصب ميشود خاك اطراف لوله نبايد فقط  لوله -2- 4 
اي براي لوله مصرف شود بلكه بايد بعنوان محافظ فيزيكي نيز استفاده  بعنوان پايه

دقت كافي بايد بعمل آيد كه براساس تجربيان الزم و درنظر گرفتن . گردد 
  .موقعيت محلي لوله را نصب نمود 

ف لوله را با آن پرميكنند بايد مناسب براي كار مربوطه موادي كه اطرا -3- 4 
  .ميليمتر بيشتر باشد   12/7 بوده و اندازه ذرات آن نبايد از

  .اي در اطراف لوله ريخته شود  خاك بايد بصورت چند اليه 
هنگام پر كردن كانال بايد روي خاك را در هر اليه بطور يكنواخت كوبيد  

  .روي لوله ايجاد نمايد بطوريكه نيروي يكنواختي بر 
  .لوله تحت فشار باشد , بهتر است كه هنگام پركردن روي لوله در داخل كانال  
هنگام نصب لوله در عمق زمين اثرات يخبندان زمين نيز بايد مورد توجه  -4- 4 

  .قرار گيرد بطوري كه لوله از نفوذ يخبندان در امان بماند 
استفاده   2وان از دستگاه ارتعاش دهندهبراي كوبيدن خاك روي لوله ميت -5- 4 

در مواردي كه خاك در شرايط تقريبأ اشباعي وجود داشته باشد بهترين . نمود 
  .نتيجه را هنگام پركردن كانال دارا ميباشد 

چنانچه از جريان آب هنگام پركردن روي لوله همراه با خاك استفاده ميگردد  
بايد بقدر كافي زياد باشد تا روي لوله  اي كه اطراف لوله را ميپوشاند خاك اوليه

  .كامال پوشانده شود 
قبل از آنكه خاك خيس شده در داخل كانال روي لوله كامال خشك و محكم  

  .نشود نبايد خاك اضافي روي آن ريخته شود 
هنگام پركردن روي لوله چنانچه از آب استفاده شده باشد بايد دقت كافي مبذول  

  .اي نباشد كه لوله در داخل آب شناور گردد  ازهشود كه ميزان آب باند
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ها بوسيله خاك رس بصورت يك  چنانچه شن و ماسه و سنگ ريزه -6- 4 
ها خرد شوند و بهتر است  كلوخه درآمده باشد الزمست هنگام كوبيدن اين كلوخه

  .هاي مكانيكي آنها را خرد كرد  با كوبنده
كه بصورت خاك نرم در اطراف لوله پركردن بقيه كانال باستثنأ مقداري  -7- 4 

هاي يكنواخت انجام گيرد اين عمل بايد تا حدي ادامه  ميباشد بايد بصورت اليه
  .يابد كه خاك در داخل كانال به سطح خيابان برسد 

ميليمتر   76 هاي يكپارچه كه قطر آن بزرگتر از كلوخه, تخته سنگهاي بزرگ  
  .دن بكار برده شود ميباشد نبايد در داخل كانال هنگام پركر

از دستگاههاي كوبنده و ارتعاش دهنده بزرگ فقط در انتهاي پركردن ميتوان  
  .استفاده نمود 

  هاي الزم هنگام نصب لوله بيني احتياط و پيش - 5  
هاي پالستيكي را بايد طوري نگهداري و انبار نمود كه از خراش  لوله -1- 5 

چنانچه لوله براي مدت زيادي نگهداري برداشتن و صدمه ديدن جلوگيري شود 
شود بايد طبق دستورالعمل سازنده لوله را در زير سرپوش نگهداري نمود و از 

  .تابش مستقيم نور آفتاب به آن جلوگيري كرد 
دقت كافي بايد بعمل آيد كه لوله در معرض درجه حرارت زياد يا  -2- 5 

  .ر نگيرد موادشيميايي كه بر روي آن اثر خورندگي دارد قرا
حاللها و غيره را بايد با احتياط مصرف , ها  پاك كننده, محلولهاي تميز كننده  

  .نمود 
خم كردن لوله بايد طبق دستورالعمل سازنده تا شعاع معيني كه پيشنهاد  -3- 5 

قطر لوله , ضخامت جداره , درجه , شده است انجام گيرد و اين عمل به نوع 
ورت هرگونه تغيير مسيري بايد با استفاده از وسائل ارتباط دارد و در غير اينص

  .اتصال مناسب انجام گيرد 
هائي كه اتصال آنها بيكديگر با استفاده از چسب حالل صورت  لوله -4- 5 

ميگيرد نبايد قبل از به عمل آمدن چسب و محكم شدن محل اتصال آنها را جابجا 
  .نموده و يا در داخل كانال قرار داد 
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هنگام استفاده لوله در محل نصب آن بايد دقت كافي بعمل آيد كه به  -5- 5 
لوله تنش كششي يا پيچشي يا تنشهاي اضافي ديگري وارد نيايد و اين موضوع 

  .مخصوصأ در مورد اتصاالت اهميت بيشتري دارد 
ها در باالي كانال يعني در سطح زمين بيكديگر متصل  چنانچه لوله -6- 5 

در كف كانال قرار داده ميشود بايد دقت شود كه هنگام نصب  گرديده و پس از آن
لوله در كف كانال و در زمان پركردن آن درجه حرارت لوله برابر درجه حرارت 

زمين كف كانال باشد در غير اينصورت اثر درجه حرارت محيط بر روي لوله باعث 
  .انبساط يا انقباض لوله پس از پركردن روي آن ميشود 

بايد بطريقه مناسبي در كف كانال خوابانده شود بطوريكه كامال بر  لوله -7- 5 
روي سطح كف كانال بحالت آزاد و تخت قرار گرفته و از حركت خمشي يا طولي 

  .كشي جلوگيري شود  اضافي در سيستم لوله
   

  
   
1-trenching  
2-Vibrator  
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