
 

هاي  لوله حمل و نصب, نگهداري,انبارشراهنماي 

  اتيلن دوجداره پلي

  )لوله كاروگيت(

  پارس اتلين كيششركت 

  
  واحد فني و مهندسي



 

  

  مقدمه 

با وجود  اينكه اين راهنما از . اين راهنما شامل نكات مهم در مورد حمل و نقل، انبارداري و نصب سيستم لوله دوجداره مي باشد
. اما فقط جهت راهنمايي بيشتر بوده و جايگزين معيارها و استانداردهاي نصب لوله نمي باشد شده است گرفتهرباستانداردهاي موجود 

شد كه اطالعات و استفاده از استانداردها، الزمه استفاده از اين لوله ها بوده و اطالعات ارائه شده در اين راهنما تنها اطالعاتي كلي مي با
  . ر عادي و بديهي استبراي متخصصين اين رشته بسيا

  حمل و نقل به كارگاه 

بصورتي كه فشارهاي نقطه اي به لوله وارد نشده و . كاميون ها و ادوات مناسب بارگيري و حمل گردندلوله ها و اجزاء آنها بايد توسط 
اگر نقاط تيز و برنده بر روي ادوات حمل وجود دارد بايد . موجب شكستگي يا سوراخ شدگي و يا تغيير شكل لوله در نقاط مورد فشار نگردد

موجود در ديواره و كف كاميون گير نكرده باشد و يا دقت شود كه پيچها و ميخهاي . يده شودبوسيله مواد مناسب مانند تخته هاي بلند پوش
  .  در غير اينصورت امكان صدمه جدي به لوله ها وجود دارد. وزن آن بر روي لبه كاميون و لبه لوله هاي زير قرار نگيرد

پارچه از دو تسمه  بهتر است. و يا اجسام سخت ديگر استفاده نشودلوله ها هرگز از زنجير يا كابلهاي فلزي بدون پوشش براي بلند كردن 
اي در وسط لوله ، از دست براي كنترل و هدايت لوله  اي در فاصله بين دو سر لوله استفاده شود و يا در صورت استفاده از يك تسمه پارچه

  . استفاده شود تا لوله با اطراف برخورد نداشته باشد
  .  راي بلند كردن چند لوله بصورت همزمان استفاده نشودهرگز از يك تسمه  ب

بصورتي كه در سايزهاي پايين براحتي قابليت جابجايي بوسيله يك يا . باشند ها بدليل ساختار خاص و مواد سبك ، داراي وزن كمي مي لوله
  . باشند دو نفر را دارا مي

  .  ها وارد خواهد شد هاي جدي به لوله در غير اينصورت آسيب. ارتفاع پايين نيندازيد ها را در كارگاه نغلتانيد و يا از توجه شود كه هرگز لوله
  
  

  : نگهداري 

عموماً زميني كه براي انبار كردن مورد . داري به نوع زمين و نوع وسائل در دسترس بستگي دارد نحوه  انبار:  مكان نگهداري

دقت شود . مصنوعي باشد و يا با آسفالت يا شن يا چمن پوشيده شده باشدد توان زمين مي .گيرد بايد مسطح باشد استفاده قرار مي
و يا تغيير شكل لوله ها در ها باعث سوراخ شود  ها از پلي اتيلن سنگين بوده و وجود  سنگهاي نوك تيز در زير لوله كه جنس لوله
  . ها در نقاط مختلف خواهد شد شكل لوله هاي ناهموار باعث تغيير ها در زمين همچنين  دپو كردن لوله. گردد آن نقطه مي
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  .خودداري شود با زمينها  لولهم و از تماس مستقي گيردعدد پالت پالستيكي قرار  3ها  در زير لولهتوصيه ميگردد 

ر بر روي زيرا باعث باال رفتن وزن و فشا. هاي سايزهاي پايينتر رادر سايزهاي باالتر قرار ندهيد هرگز در محل دپو، لوله :سايز

  . شود كه اين امر باعث تغيير شكل آنها خواهد شد هاي زيرين مي لوله

  .نشوند جها از حالت عادي خار ها را به صورت زيگزاگ چيده شوند تا كوپلرهاي لوله لوله:  چيدمان

در سازهاي  .باشد متر مي دوهاي سايز پايين حداكثر  وي هم در شرايط كارگاهي براي لولهارتفاع مجاز چيدن لوله ها ر  :ارتفاع 

هاي چوبي قرار گرفته كه در اين شرايط حداكثر ارتفاع مجاز براي دپوي  هاي بااليي بايد بر روي ورقه ميليمتر ، لوله 500باالي 

هاي كمتر  از چهار متر بايد بر  ايد بر روي سه ورقه  چوبي و لولههاي با طول شش متر ب لوله. باشد متر مي 5/2ها روي هم  لوله
  .  شوند دو انتهاي لوله قرار داده مي هاي مساوي بين در اين شرايط ورقه ها با فاصله.  ي قرار داده شوندبروي دو ورقه چو

  .  هاي منهولي نبايد روي هم قرار داده شوند دقت شود كه لوله

باشند اما با وجود  اشعه ماوراء بنفش مي در برابر اي داراي پايدار كنندهپارس اتيلن كيش يدات شركت تمامي تول :نور خورشيد 

 بيش از يك سال در هواي بهتر استهاي فاضالبي را  لذا لوله.  شوند براي كاربرد در زير زمين توليد مي اين لوله هاي فاضالبي
  .و در زير سايبان قرار داده شود و از نور مستقيم خورشيد دور نگداشته شود كردنآزاد نگهداري 

ها در  ها براي محافظت در برابر نور خورشيد در مكان مسقف نگداري شوند و در صورت نگهداري از لوله در كل بهتر است لوله
ها به  از كاورهاي آنتي يووي پوشانده شوند و بهترين حالت ممكن اين است كه لولهها با استفاده  االمكان لوله حتي, فضاي باز

  .صورت عمودي در مقابل نور خورشيد نگهداري شوند

درجه  25اگر دماي هوا بيش تر از . شوند افزايش درجه حرارت دچار تغيير در ابعاد مي تمامي پالستيكها در اثر  :دماي هوا 

درجه سانتيگراد بوده و يا  25لذا  در شرايطي كه دماي هوا  بيشتر از . ها دچار تغييراتي در ابعاد خواهند شد سانتيگراد باشد لوله

ها را در شرايط بهتري از حداكثر  در نحوه انبارداري نموده و لوله باشد بايد دقت مضاعفي ساعت مي 24زمان انبارداري بيشتر از 

  . مجاز استانداردهاي نگهداري نمود

ها در شرايط غير استاندارد ممكن است باعث  دقت شود كه دماي بيش از حد هوا و نگهداري طوالني مدت لوله :تغيير شكل 

در صورتي كه اين شرايط اتفاق بيافتد و لوله دچار تغيير شكل گردد  . شودهاي سايز باال ها مخصوصاً لوله تغيير شكل در ابعاد لوله
گيري شده و در صورتي كه قطر در جهت افقي بيشتراز جهت عمودي باشد  بايد قطر داخلي لوله در جهت افقي و عمودي اندازه

دقت شود كه اين كار بايد حداقل شش ساعت قبل از . درجه چرخاند تا قطر بزرگتر در جهت عمودي قرار گيرد 90بايد لوله را 
  . نصب لوله در كانال انجام گيرد

آنها، بعداً دچار  واهند داشت نگهداري و انبار شوند تا بدليل شكل خاص و نامتقارنبهتر است منهولها در وضعيتي كه بعد از نصب در كانال خ
  . مشكل نگردند
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  نكاتي در مورد نصب لوله ها 

ها را با استفاده از تجهيزات مناسب به داخل ترانشه   ها داخل ترانشه حتماً بايد لوله در كارگذاري لوله: حمل به داخل ترانشه 

دقت شود كه لوله در هنگام انتقال داخل ترانشه بر روي لبه . ها به داخل ترانشه خودداري نمود پرتاب كردن لولهانتقال داد و از 

  . نمايد ها را به هم دچار مشكل مي زيرا وزن لوله باعث تغيير شكل در لبه آن شده و اتصال لوله. قرار نگيرد

هاي دوجداره خاليست لذا در  باشد و همچنين پروفيلهاي لوله يباتوجه به اينكه وزن پلي اتيلن از آب سبكتر م: شناوري 

ها را با استفاده از ابزار مناسب از باال و در  لذا بايد لوله. ها بر روي آن شناور خواهند شد صورتيكه آب داخل ترانشه باشد لوله
  . قسمت تاج مهار نمود

ترانشه يا در قسمت سايه بوده و بعضي از آنها در آفتاب قرار ها داخل  در شرايط كارگاه ممكن است بعضي لوله: اختالف دما 

لذا دقت شود . درجه سانتيگراد را بدنبال خواهد داشت 30تا  20اين تغييرات شرايط گاهي اختالف دمايي بيش از .  گرفته باشند
نصورت پس از نصب و بعد از گذشت دما باشند در غير اي ها در شرايط مشابهي نگهداري شوند تا هنگام  نصب كامالً هم كه لوله

  . ها از قسمت اتصاالت دچار نشت شده و يا نصب اتصاالت دچار مشكل خواهد شد مدت زماني لوله
  

  استاندارد ها و مقررات 

در بر  هاي مختلف اشاره كرده و تنها بخش كوچكي از آن را اين راهنما تنها با مهمترين و الزم ترين نكات و مقررات موجود در استاندارد
  )هاي كاروگيت  هند بوك لوله( . شود لذا مطالعه اصل اين استانداردها توصيه مي. گيرد مي

  . توان  در دو حالت بستر سازي نصب نمود فاضالبي را مي هاي پلي اتيلن لوله  :بستر سازي  

وله را مستقيماً توان ل باشد مي در صورتي كه خاك بستر ترانشه از جنس خاكهاي نرم و ريز يكنواخت بوده و در طول لوله بصورت يكسان مي
در غير اينصورت بايد ابتدا بستر مناسب  با استفاده از مواد  مذكور در استاندارد براي شرايط مختلف ساخته . بر روي كف ترانشه قرار داد 

  . شده و سپس لوله بر روي آن نصب گردد

ستاندارد مشخص شده و با استفاده از درجه فشردگي خاك در زير و اطراف لوله بايد در طراحي ساختاري براساس ا: تراكم   

تا قبل از ايجاد حداقل اليه اي به تراكم مكانيكي اصلي در قسمت فوقاني لوله .  هاي خاص آزمايش و كنترل گردد روش

  . صورت گيرد نبايد ميليمتر  در باالي لوله  300ضخامت 

هاي سايز  فشردگي كم در اين ناحيه در لوله. ميزان كافي فشرده گرددميليمتر بايد در ناحيه بين كف ترانشه و لوله به  900هاي باالي  لوله
  . باال باعث تغيير شكل در لوله در هنگام تراكم اليه بااليي خواهد شد

هاي آن بايد بدقت مورد توجه  شرح داده شده و دستور العمل ATV‐A139سازي و اطالعات مربوط به آن در استاندارد  تجهيزات فشرده

   .قرار گيرد
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ها با خاك سست تنها بايد از تجهيزات فشرده سازي سبك استفاده نمود و استفاده از تجهيزات سنگين تنها پس از  در هنگام پر كردن كناره
  . ها ممكن است در قسمت فوقاني دچر تغيير كل گردند در غيراينصورت لوله. باشد اجراي كامل اين مرحله مجاز مي

  

  : توان  در جدول زير ديد ميهاي  سختي حلقوي لوله را  كالس

Pipe 

Class 
1  2  3  4  5  6  7 

Rs24 

(KN/m2) 
2  4  8  16  31.5  63  125 

هايي كه  هاي كالس پايينتر براي پروژه لذا از لوله. شود معموالً هر سختي حلقوي از لوله براي يك پروژه خاص و مشخص بكار برده مي
  . وله پس از نصب خواهد شدمقاوت حلقوي باالتري نياز دارند باعث تغيير شكل ل

ها در محيط آزمايشگاهي و با اعمال  نيرو  در دما و شرايط خاص مذكور در استاندارد اندازه گيري  الزم به ذكر است كه سختي حلقوي لوله

را در بر خواهد داشت و نتايجي پايينتر از حد استاندارد ها در شرايط محيطي بد  لذا بايد توجه شود كه استفاده از لوله. شوند و تعيين مي
  . ها را در طرح خود در نظر داشته باشند خريداران بايد شرايط اجراي لوله

  

  : ها در جدول زير قابل مشاهده مي باشد تلرانس قطر داخلي لوله

DN (mm)  300  400  500  600 700 800 900 1000  1200  1500

Tolerance  ‐8 

+6 

‐10 

+8 

‐13 

+10 

‐15 

+12 

‐18 

+12 

‐20 

+16 

‐23 

+18 

‐25 

+20 

‐31 

+24 

‐38 

+30 

ساعت در دماي آزمايشگاهي  24ها در شرايطي كه حداقل  هاي مختلف ، لوله با توجه به تغييرات ابعاد مواد پالستيكي در درجه حرارت
  .  باشد لوله ميس طول لوله در شرايط آزمايشگاهي برابر با يك درصد طول نتلرا. تطبيق داده خواهند شدنگهداري شوند با جدول فوق 
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  واحد فني و مهندسي

  شركت پارس اتيلن كيش
www.parsethylene‐kish.com 

Info@parsethylene‐kish.com 
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