
 

 

       پلي اتيلن  تكجداره لوله نصب دستورالعمل
  
 

 لوله برش1 -
 
 اين در.شود پيدا نياز موجود هاي لوله شاخه از تر كوتاه لوله قطعه به كه آيد مي پديد مواردي اتيلن، پلي هاي لوله از استفاده با گذاري لوله در

 حاصل هاي لوله سر كه شود انجام طريقي به بايد لوله برش .ساخت را نظر مورد لوله قطعه موجود، شاخه طول از قسمتي بريدن با بايد موارد،
 .نيايد وارد لوله به آسيبي و بوده سالم و كامل برش، از
 

 دستي اره از استفاده. كرد استفاده( نجاري اره) درشت دندانه اره از نبايد لوله، برش براي. باشد لوله محور بر عمود كامالً بايد لوله، برش مقطع
 از مورد، بايدحسب بزرگتر، هاي لوله برش براي. است مجاز ميليمتر 100 قطر تا اتيلن پلي هاي لوله برش براي فقط ،(بر آهن) ريز دندانه
 شود، استفاده گيره از نبايد لوله، نگهداشتن ثابت براي برش، هنگام. شود استفاده پالستيكي هاي لوله برش مخصوص ابزارهاي و ها ماشين
 الزم اتيلن، پلي لوله مخصوص ابزار با برش ماشين با كار در.شود مي گيره محل در آن جداره آسيب و لوله شدن جمع باعث گيره، عمل زيرا
 .شود رعايت كامالً ايمني، نكات و تجهيزات اين از استفاده نحوه درباره مزبور تجهيزات سازنده هاي توصيه و دستورالعمل است
 

 از استفاده با است الزم برش، اتمام از پس. كند ايجاد محل در را تراشه و براده حداقل كه شود استفاده هايي دستگاه از بايد لوله، برش براي
 .شود لب به لب جوش براي آماده تا كرد جدا را تراشه و براده تمام و كرده مسطح كامالً را برش سطح مناسب، سوهان

 
 متعلقات و لوله كردن تميز -2
 

 .شود تميز كامالً و خشك پارچه با بايد متعلقات، سر و لوله هاي شاخه از يك هر ساده رس خارج و داخل نصب، از قبل
 
 متعلقات و لوله نصب -3
 

 حسب و نياز مورد اقطار در و شاخه تعداد به را شوند نصب ترانشه داخل بايد كه هايي لوله قبلي، موارد كليه رعايت با است موظف پيمانكار
 هاي اتصالي.نمايد ريسه شوند، نصب بايد كه ترتيبي به ترانشه، كنار در و كرده تعيين مشاور مهندس تأييد و نظر اب را مربوط متعلقات مورد،
 طول و عرض ضخامت، به الوارهايي پيمانكار بايد منظور، اين تأمين براي. شود انجام ترانشه خارج در بايد متعلقات و ها لوله لب به لب جوشي
 امتداد بر عمود جهت در و ترانشه روي معين فواصل به بايد الوارها، اين. باشد داشته آماده كارگاه در و كرده يهته كافي تعداد به مناسب
 شوند، داده جوش يكديگر به است قرار كه را اتيلن پلي هاي لوله شاخه سپس،. باشند تراز يك در كامالً كه شوند گذاشته نحوي به ترانشه،

 شاخه هر زير و بوده امتداد يك در اتصال محل در لوله شاخه دو هر محور كه شوند گذاشته صورتي به الوارها، اين روي آزاد صورت به بايد
 وزن اثر بر لوله شاخه انحناي از مانع كه شود داده قرار فواصلي به الوار كافي تعداد لوله،
 

 نصب نظر مورد مسير در است قرار كه داشت خواهد هايي ولهل شاخه وزن و طول قطر، به بستگي الوارها، فواصل و تعداد ابعاد،. گردد خود
 از پس.باشد نشده متعلقات و لوله داخل زايد، مواد گونه هيچ كه شود دقت بايد مذكور، الوارهاي روي به متعلقات و لوله انتقال هنگام در. شوند
 گردد حاصل اطمينان و قرارگرفته بازديد مورد بالفاصله بايد شد، گذاشته الوارها روي خود جاي در متعلقات از يك هر و لوله شاخه هر اينكه
 .است خارجي اشياي از عاري و تميز لوله داخل كه
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 شاخه تعداد و كرده تقسيم قطعه چند به را نظر مورد مسير در گذاري لوله عمليات خود، امكانات و محلي شرايط به باتوجه تواند مي پيمانكار
 تأييد اخذ از پس و كرده تعيين الوارها فواصل و تعداد ابعاد، با همراه كند، متصل يكديگر به قطعه هر در دارد نظر در كه را متعلقاتي و لوله

 .دهد قرار عمل مالك مشاور مهندس
 

 مي پيمانكار لب، به لب جوش مخصوص دستگاه با كار تسهيل براي. است شده تشريح 3-6-2 بند در مختلف روشهاي به اتصال عمليات
 اين روي را لب به لب جوش مخصوص دستگاه و داده قرار لوله شاخه دو اتصال محل در ترانشه روي بزرگتري الوار قطعه موقت، طور به ندتوا
 لوله اتصالي تمام تا شوند، انجام ديگري از پس يكي ترتيب، به ها اتصالي و شده شروع مسير طرف يك از بايد اتصال عمليات.كند مستقر الوار
 شوند، مي يكپارچه و متصل يكديگر به فوق شرح به كه متعلقاتي و ها لوله شاخه.گردد برقرار شوند، مي نصب مسير يك در كه علقاتيمت و ها

 در كه مناسب آالت ماشين از بايد منظور اين تأمين براي. شود داده قرار ترانشه در آرامي به بايد كه دهند مي تشكيل را لوله خط از قطعه يك
 اي تسمه از استفاده با را لوله خط قطعه ماشين، دستگاه هر مقابل در و شود استفاده شده، داده قرار لوله خط قطعه اين طول در ينيمع فواصل

 از را لوله خط قطعه تا برده باال را ها لوله ها جرثقيل حالت، اين در. كرد آويزان شده، وصل جرثقيل چنگك به و كرده عبور لوله زير از كه
 خط قطعه جرثقيل، از استفاده با و نموده خارج خط قطعه زير از ديگري از پس يكي بايد را الوارها سپس. شوند آزاد الوارها و سازد جدا االواره
 به باشد نظر در و باشد نشده ختم فلنجي اتيلن پلي تبديل به لوله خط قطعه انتهاي كه صورتي در.داد قرار ترانشه دركف آرامي به را لوله
 اين انتهاي بلكه داد، قرار ترانشه داخل در را لوله خط قطعه انتهاي نبايد شود، داده اتصال عمليات، بعدي مرحله از هاي لول شاخه ايانته

 قبلي قطعه نظير لوله، خط بندي قطعه اتصال عمليات و بماند باقي است، شده گذاشته ترانشه روي كه الواري روي بر بايد لوله خط قطعه
 قطر و نظر مورد لوله خط قطعه طول كه است ميسر زماني شد، اشاره كه شرحي به لوله خط قطعه يك انتهاي نگهداشتن خارج .شود انجام
 به است ممكن كم، نسبتاً وزن و كوچك قطر به هاي لوله در. باشد داشته شدن خم براي كافي انعطاف لوله، خط قطعه كه باشد حدي در لوله
 آرامي به دارند، دست در است كرده عبور لوله زير از كه را اي تسمه يك هر كه كارگر چند كمك به را لوله خط عهقط ماشين، از استفاده جاي
 .داد قرار ترانشه داخل در
 
 متعلقات و شيرآالت نصب  -4
 

 نصب نظير عيناً شيرآالت نوع اين نصب. باشد فلنجي نوع از شده گرفته درنظر اتيلن پلي لوله درخط نصب براي كه شيرآالتي اتصال چنانچه
 پلي تبديل از توان مي صورت آن در باشد ديگري نوع از شيراالت اين اتصالي كه صورتي در. باشد مي ديگر فشاري لوله خطوط در شيرآالت

 .است شده داده شرح متعلقات بخش در واسط دار فلنج قطعات. كرد استفاده كند مي فلنجي اتصالي به تبديل را اتصالي اين كه اتيلني
 
 بتني مهارهاي و بندها پشت  -5
 

 مشترك نكات بخش در كه است فشاري لوله خطوط ساير بندهاي پشت نظير عيناً فشاري، اتيلن پلي لوله خطوط بتني مهارهاي و بندها پشت
 .است شده تشريح مجموعه اين هاي بخش ساير و گذاري لوله
 
 شده نصب هاي لوله روي مقدماتي خاكريزي  -  6
 

 تا گردد، ومتراكم شده پر مناسب خاك با لوله روي و اطراف است الزم شود، آغاز شده نصب لوله خطوط هيدرواستاتيك آزمايش آنكه از قبل
 آزمايش هنگام اينكه بر نظر. نخورد تكان خود جاي از آزمايشات، انجام ضمن داخلي فشار اثر بر و مانده ثابت خود جاي در لوله خط

 محل بتوان آن از آب نشت صورت در تا باشند رؤيت قابل متعلقات و شيرآالت محل در اتصاالت تمام است الزم لوله طخ هيدرواستاتيك
 قابل شيرآالت و متعلقات و ها اتصالي كه شود انجام طوري بايد هيدرواستاتيك آزمايش انجام از قبل خاكريزي لذا. كرد پيدا آساني به را نشت
 در و مشترك نكات و فصل در مقدماتي، خاكريز. شود مي ناميده مقدماتي خاكريزي گرفته، انجام ترتيب بدين كه خاكريزي. باشند رؤيت
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 مهندس به را شيرآالتي و متعلقات و ها اتصالي تمام محل مقدماتي، خاكريزي انجام از قبل است موظف پيمانكار. است شده تعريف يك شكل
 كه را لوله خط از هايي محل متعلقات، و شيرآالت ها، اتصالي نوع به خاص توجه و آن گرفتن ظرن در با مشاور مهندس تا كند اعالم مشاور
 تعيين طوري را ها محل اين مشاور مهندس. كند ابالغ پيمانكار به و كرده تعيين گيرند، قرار مقدماتي خاكريزي پوشش زير دهد مي اجازه
 مقدماتي، خاكريزي در.باشد مقدماتي خاكريز از خارج آن هاي اتصالي ولي گيرد، قرار مقدماتي خاكريز زير لوله شاخه هر بدنه كه كرد، خواهد
 آنجا تا مقدماتي خاكريزي.گردد است،رعايت شده تعيين پيمان موضوع عمليات لوله خط براي كه بسترسازي نوع به مربوط نكات است الزم
 بقيه. است شده تعيين لوله اطراف و زير خاكريزي براي سي.وي.پي هاي لوله در كه شود انجام مصالحي همان با بايد دارد، تماس لوله با كه

 يكنواخت طور به اليه چند در و كرده پر را لوله اطراف بايد مقدماتي خاكريزي.شود انجام طرح مشخصات مطابق بايد نيز مقدماتي خاكريزي
 و طرح مشخصات به توجه با حداقل مقدار اين خاص، شرايط در و انتيمترس 30 لوله تاج روي مقدماتي خاكريزي ارتفاع حداقل. شود انجام

 .بود خواهد اجرا قابل الزم، تمهيدات
 
 لوله خطوط نمودن تميز -  7
 

 اين براي. شود انجام شرب آب به تزريق غلظت با كلر داراي پاك آب با ضدعفوني، و آزمايش اتمام از پس بايد لوله خط سراسري شستشوي
 براي استفاده مورد آب كلر مقدار. شود استفاده تغذيه منبع از( آن كلر مقدار تنظيم و كنترل با) شهري مشروب آب مشابه آب از دباي منظور

 وجود به توجه با ضمناً. شود كمتر مترمكعب در گرم يك از نبايد گاه هيچ ولي بوده، مترمكعب در گرم سه االمكان حتي سراسري شستشوي
 اتمام از پس ساعت 24 مدت ظرف حداكثر و بالفاصله االمكان حتي خط سراسري شستشوي شده، ضدعفوني خط در لرك زياد غلظت با آب

. شود ادغام خط نمودن ضدعفوني با تواند مي لوله خطوط سراسري شستشوي. پذيرد انجام لوله خط نمودن ضدعفوني و سراسري آزمايش
 يا و كم بسيار كلر غلظت با آب افزودن با توان مي آبرساني، هاي شبكه و لوله خطوط دنكر ضدعفوني مراحل اتمام از پس منظور، اين براي
 بهره دست در هاي شبكه و خطوط به تدريج به و داده كاهش لوله خطوط نمودن ضدعفوني براي مصرفي آب در را كلر غلظت كلر، بدون

 بايد ولي شود مي اجتناب زياد كلر غلظت با آب تخليه از ناشي زيست محيط به وارده احتمالي صدمات حالت،از اين در. نمود هدايت برداري
 شوك آمدن وارد از و گرفته صورت تدريجي بسيار برداري، بهره دست در خطوط به زياد خيلي كلر غلظت با آب تزريق كه نمود كافي دقت

 .شود خودداري آنها به ناگهاني
 
 شده نصب لوله خطوط هيدرواستاتيك آزمايش  -8
 
. پي هاي لوله هيدروليكي آزمايش مورد در)  2-5-23(  بند در كه آنچه مشابه فشار تحت اتيلن پلي لوله خطوط هيدرواستاتيك زمايشآ

 سي،.وي.پي هاي لوله براي مندرج مشابه موارد بر عالوه اتيلن، پلي هاي لوله هيدرواستاتيك آزمايش در.باشد مي شده گفته سي. وي
. است ها لوله اين در ويسكواالستيك خاصيت وجود امر، اين علت. است الزامي لوله خط در شده محبوس هواي كليه خروج جهت حساسيت

 اتيلن پلي لوله كه وقتي.نمود خواهد تغيير داخلي فشار بنابراين و شده ايجاد  خزش لوله جدار در داخلي، فشار اعمال از بعد كه معني بدين
 كه لوله قطعه يك مورد در حتي. يابد مي كاهش لوله داخل در تدريج به فشار شد، متوقف فشار تأمين پمپ و گرفت قرار آزمايش فشار تحت

 صورت به فشار تقليل اين. آمد خواهد وجود به فشار تقليل اين لوله، خزش و لوله ويسكواالستيك خاصيت علت به باشد، آببند صددرصد
 .شد خواهد ثابت تدريج به و شتربي فشار افت مقدار كار، شروع در يعني است، غيرخطي

 
 برابر 5/1 تا را مقدار اين مشاور مهندس خاص، شرايط در است ممكن ولي باشد، مي لوله خط اسمي فشار برابر 5/1 حداكثر آزمايش فشار
 لوله طول. گيرند ارقر آزمايش مورد محلي شرايط و قطر با متناسب هايي طول در بايد اتيلن پلي هاي لوله. دهد كاهش لوله خط كار فشار
 .شود مي توصيه فوق مقدار از كمتر بيشتر، قطر با هاي لوله در و متر 800 حدود در كوچك اقطار هاي لوله در آزمايش تحت

 
 .داد قرار هيدرواستاتيك آزمايش مورد را آن نبايد باشد، سانتيگراد درجه 30 از بيش اتيلن پلي لوله گرماي چنانچه

www.pars
eth

yle
ne.c

om



 

 

 
  
 
  

 يشآزما نتيجه  -9
 

 مقدار كه بود خواهد قبول مورد آزمايش نتيجه صورتي در ساعت، يك مدت از پس و فشار تحت لوله خط داخل به زني تلمبه قطع از بعد - 
 3 هر براي و لوله داخلي قطر ميليمتر25  هر ازاي به لوله خط كيلومتر هر در ليتر 3 مقدار از اوليه، مقدار به فشار تأمين براي الزم آب

 .نكند تجاوز ساعت 24 در تست فشار فراتمس
 

 .باشد شده استعالم نيز سازنده كارخانه از لوله تهيه زمان در بايد آزمايش زمان مدت - 
 

 در شده محبوس هواي مقدار كه است اين معني به نشود، مالحظه آبي نشت عمالً و بوده توجه قابل آزمايش زمان طول در فشار افت اگر - 
 .نمود اقدام لوله هيدرواستاتيكي آزمايش به نسبت مجدداً و اقدام هوا، اين تخليه به نسبت بايد كه دهبو زياد لوله خط
 

 قرار كنترل مورد بايد اتيلن، پلي جوشهاي سپس و مكانيك متعلقات ابتدا شود، داده نشان غيرمجاز نشت مقدار آزمايش، حين در چنانچه - 
 .نمود اقدام مجدد آزمايش نجاما به نسبت اشكاالت، رفع از پس و گيرند

 
 .برسد آزمايش از پيش شرايط به تا شود داده كاهش تدريج به بايد لوله داخل فشار آزمايش، انجام از پس - 
 

 از نبايد صورت هر در فاصله اين. گرفت نظر در آزمايش دو بين مناسبي زماني فاصله بايد باشد، نظر مورد مجدد آزمايش دليل، هر به چنانچه
 .باشد كمتر است بوده آزمايش تحت لوله كه زماني مدت برابر 5
 

 شده نصب هاي لوله روي خاكريزي تكميل - 10
 

 گردد، واقع مشاور مهندس قبول مورد شده نصب خطوط چنانچه نواقص، رفع و شده نصب خطوط هيدرواستاتيك آزمايش اتمام از پس
 در حاصل خاكريزي و پرشده خاك با ترانشه كه طوري به نمايد، تكميل و داده ادامه را نشهترا داخل خاكريزي عمليات كه دارد اجازه پيمانكار

 .شود متراكم مطلوب حد
 

 : بنمايد تكميلي خاكريزي به اقدام زير، در مشروح نكات رعايت با است موظف مشاور، مهندس اجازه اخذ از پس پيمانكار
 

 خاك با شده، نگهداشته باز هيدرواستاتيك آزمايش انجام براي كه شيرآالت و ها اتصالي محل در لوله خط از هايي قسمت  -1
 .گردد متراكم و خاكريزي شده، تعيين مقدماتي خاكريزي مورد در كه آنچه نظير مرغوب

 
 سانتيمتر 15 ضخامت به هاي اليه در را ترانشه داخل در خاكريزي عمليات مشاور، مهندس قبول مورد و مرغوب خاك با  -2
 كه برسد حدي به نهايي خاكريزي اين از حاصل سطح رقوم اينكه تا كند متراكم پروكتور، درصد 90 حد تا را اليه هر و داده امهاد

 مصالح از پوششي روسازي، هاي اليه از منظور. است كرده تعيين روسازي، هاي اليه مشخصات و نوع به توجه با مشاور مهندس
 آن، از حاصل رقوم تا شود اجرا بايد ترانشه داخلي خاكريزي شده تمام سطح روي كه است) سنگفرش بتن، آسفالت، نظير( مناسب
 .گردد خيابان يا معبر رقوم برابر
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 مورد تراكم ، كوبي تخماق روش از استفاده جاي به ترانشه، داخل نهايي هاي خاكريزي كردن متراكم براي تواند مي پيمانكار -3
. باشد كرده اخذ را مشاور مهندس اجازه و تأييد باره، اين در كه اين بر مشروط آورد، دست به رانشهت كردن غرقاب طريق از را نظر
 .باشد بيشتر سانتيمتر 15 از تواند مي ترانشه داخل تكميلي خاكريزي هاي اليه ضخامت موارد، اين در
 
 سنگين نقليه وسايل تردد معرض رد كه باشد شده نصب گذرگاهي در پيمان عمليات موضوع لوله خط كه مواردي در -4

 ولي. باشد كمتر سانتيمتر 60 از نبايد) گذرگاه روسازي هاي اليه زير تا لوله تاج روي از( لوله خاكي پوشش باشد،ضخامت
 خواهد كافي نيز لوله روي خاكي پوشش سانتيمتر 45 تا 30 حدود است، سبك نقليه وسايل تردد محل گذرگاه كه درمواردي

 .باشد گرفته صورت الزم هاي كنترل نيز يخبندان عمق نظر از كه آن بر مشروط بود،
 

 اتيلن پلي هاي لوله عمومي فني مشخصات ساير -11
 
 نكات بخش در مندرج موارد مشابه لوله خط سراسري شستشوي و لوله خط كردن ضدعفوني عمليات فشاري اتيلن پلي لوله خطوط در

 .باشد مي گذاري لوله مشترك
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