


مقدمه

مهمترین تولیدات شرکت

استانداردها و تائیدیه ها

لوله و اتصاالت داکتیل تحت فشـار به دلیل دارا بودن خواص مکانیکى مناسـب از قبیل مقاومت در مقابل ضربه، 
قابلیـت انعطـاف، اسـتحکام در مقابل بارهاى ترافیکـى و حرکت الیه هاى زمین و غیره... کاربـرد زیادى در احداث 
شبکه هاى تحت فشــار آب و فاضالب دارند. لوله و اتصــاالت چــدن داکتیل در هنگام حمل و نقل، جابجـایى، 
انبار نمودن و نصب به دلیل عدم آگاهى مصرف کننده از نحوه صحیح اجراى عملیات مذکور دچار صدمات فیزیکى 
جبران ناپذیرى مى شوندکه این امر باعث ایجاد مشکالت و خسارات اقتصادى به مصرف کننده مى گردد. لذا کاتالوگ 
حاضـر بـا هـدف کاهش تلفـات و ضایعات لوله و اتصاالت به علـت بى دقتى در نحوه حمل و نقـل، جابجایى و انبار 
نمودن براى مصرف کنندگان محترم این محصول تدوین گردیده که امید است با مطالعه آن و رعایت نکات ایمنى 
در موارد فنى بتوان خطرات ضایعات لوله و اتصاالت را در هنگام مصرف کاهش داد. شـرکت لوله و ماشین سـازى 
ایـران در سـال 1338 بـا هدف تولید لوله و اتصاالت چدن نشـکن تحت فشـار، دیگ هاى چدنى شـوفاژ و قطعات 
ریختگى تأسیس گردید که در حال حاضر داراى ظرفیت 140000 تن در سال مى باشد. این شرکت با بیش از 50 
سـال تجربه در زمینه تولید لوله و اتصاالت، محصوالت خود را براسـاس اسـتاندارد ISO 2531 و مطابق با آخرین 
تکنولـوژى لوله ریـزى عرضـه مى نماید. همچنین این شـرکت در زمینه طــراحى و تولید ماشـین آالت و تجهیزات 

ریخته گرى و همچنین تولید شیرآالت، دیگ هاى چدنى شوفاژ و پکیج فعالیت دارد. 
بخش ششم تا پانزدهم شامل دستورالعمل ها و توصیه هایى در مورد حمل و نقل، نگهدارى و نصب لوله ها و اتصاالت 

چدن نشکن جهت استفاده مشتریان محترم مى باشد.

- لوله و اتصاالت چدن نشکن تحت فشار از قطر 100 تا 2000 میلیمتر
- شیرهاى پروانه اى چدن نشکن از قطر 150 تا 2000 میلیمتر و با فشارهاى  6 ،10، 16 و 25 بار
- شیرهاى یک طرفه چدن نشکن از قطر 200 تا 1000 میلیمتر و با فشارهاى  10، 16 و 25 بار

- شیرهاى تخلیه هوا از قطر 50 تا 200 میلیمتر و با فشارهاى  10 و 16 بار
- شیرهاي کشویی زبانه الستیکی از قطر 50 تا 300میلیمتر و با فشارهاي 10 و 16بار 

- دیگ هاى چدنى شوفاژ (حرارت مرکزى) از ظرفیت 20000 تا 1200000 کیلو کالرى در ساعت در پنج مدل
 MI3 با نام تجارى Hyperو L90، M90، M، S90 ، S 

- تولید قطعات سنگین صنعتى تا وزن 15 تن از جنس چدن نشکن و خاکسترى
- مخزن اضطرارى آب مقاوم به زلزله از جنس چدن نشکن

شـامل    Integrated Management System-IMS یکپارچـه   مدیریـت  اسـتاندارد سیسـتم  داراى  شـرکت 
استانداردهــاى  OHSAS 18001: 2007, ISO 14001:2004 , ISO 9001: 2008 از شرکــت DQS آلمــان 

مى باشد.همچنین داراى تائیدیه استاندارد ملى براى لوله، اتصاالت، شیرآالت و دیگ هاى چدنى شوفاژ است.
در این شـرکت لوله و اتصاالت براسـاس اسـتاندارد ISO 2531 شـیرهاى پروانه اى براساس اسـتاندارد EN 593 و 

شیرهاى یک طرفه براساس استاندارد EN 12334 تولید مى گردد.

 



راهنماى حمل و نقل و نگهدارى لوله ها و اتصاالت چدن نشکن
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تسمه

ه تسمهگو
تخته

6.24
6.26
6.27
6.29
6.31
6.31
6.32

3810
2990
3100
5340
5010

5160 , 6310
3800 , 5700

0.876
0.965
1.141
1.417
1.623

1.39 , 1.845
1.552

تعداد لوله ها
در هربندل Kg حداکثر وزن هر بندل

جدول 1

شکل -1

6- بسته بندي لوله ها

جهت افزایش ظرفیت حمل و ایمنی ، لوله هاي تا سایز 400 را می توان در صورت در خواست مشتري بسته بندي 
کرد . در این روش چندین لوله مطابق دسـتورالعمل هاي از پیش تعیین شـده توسـط تسمه هاي فلزي و تخته به 
هم بسته می شوند . سپس بندل ها توسط لیفتراك روي تریلی چیده می شوند . لوله هاي بزرگتر از 400  معموال 

به صورت غیر بسته بندي وتک تک روي تریلی چیده می شوند .

مشخصات بسته بندي لوله هاي کوچکتر و مساوي 400 براساس جدول زیر می باشد. جهت جلوگیري از سایش 
لوله ها به همدیگر در انتهاي اسپیگات هر لوله یک رینگ الستیکی انداخته می شود .

هنگام بریدن تسمه هاي فلزي، از قیچی ورق بر استفاده کنید و هرگز از میله و اهرم بدلیل امکان آسیب رساندن 
به سطح خارجی لوله استفاده نکنید.

(DN ≤ 400) 400 6-1- لوله هاي کوچکتر و مساوي
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6.15

6.15

6.18

6.19

6.21

6.22

6.20

6.21

6.28

6.29

6.30

6.31

6.33

858

1112

1450

1782

2137

2520

2896

3317

4619

5169

5757

7016

8419

شکل -2

حداکثرورن
Kg 

جدول 2

(       )

(DN > 400) 400 6-2- لوله هاي بزرگتر از

این لوله ها  تک تک توسـط قالب برداشـته شـده و بصورت معکوس همدیگر یعنی به گونه اي که سـر کاسـه یک 
لوله در سـمت اسـپیگات لوله مجاور قرار داشـته باشد روي تریلی چیده می شوند. ابعاد و اوزان این لوله ها مطابق 

جدول زیر می باشد.
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7- بسته بندى اتصاالت و متعلقات
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7- بسته بندي اتصاالت و متعلقات

اتصاالت معموال به صورت فله اي و غیر بسته بندي بر روي کامیون یا تریلی چیده می شوند . در صورت درخواست 
مشـتري اتصـاالت را مـی توان در جعبه هاي چوبی یا بر روي پالت بسـته بندي کـرد . ابعاد جعبه ها و پالت ها به 

شکل ، سایز و تعداد اتصاالت داخل آنها بستگی دارد .

7-1- اتصاالت

واشـرهاي السـتیکی ابتدا در کیسـه هاي نایلونی تیره رنگ قرار داده شـده  سپس تعدادي از این کیسه ها در یک 
جعبه مقوایی بسـته بندي می گردند . عالوه بر این در صورت سـفارش مشـتري تعدادي از این جعبه هاي مقوایی 

را می توان در یک جعبه چوبی بسته بندي کرد . ابعاد جعبه هاي مقوایی و چوبی به شرح زیر می باشد .

7-2- واشرهاى الستیکى

پیچ ها و مهره ها بسته به سفارش مشتري در جعبه هاي چوبی یا گونی عرضه می گردند . ابعاد و ظرفیت جعبه 
ها به شرح زیر می باشند .

ظرفیت هر گونی 50 عدد پیچ و مهره است که حداکثر وزن آن 40Kg  می باشد .

7-3- پیچ ها و مهره ها 

جعبه مقوایی

حداکثر وزن جعبه
با محتویات آن

250 عدد پیچ و مهره 12 سانتی یا
300 عدد پیچ و مهره 11 سانتی یا کوچکتر

حداکثر وزن جعبه
با محتویات آن

ظرفیت جعبه

جعبه چوبى

ارتفاع 

ارتفاع

عرض

عرض

طول

طول

جدول 1

جدول2
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8- حمل و نقل لوله ها
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m ton

1080
576
432
384
288
240
180

22.9
17.9
18.6
21.4
20.1
23
19

8- حمل و نقل لوله ها

لوله ها را می توان هم بصورت بندل هاي بسـته بندي شـده و هم بصورت بسـته بندي نشـده روي وسـایل نقلیه 
بارکش از قبیل تریلی ، کامیون یا قطار بار گیري کرد ، که تنها لوله هاي کوچکتر و مساوي 400 قابل بسته بندي 
پیش از بارگیري هستند . لوله هاي بزرگتر از 400 معموال بصورت بسته بندي نشده روي تریلی چیده و حمل می 

گردند . در صورت سفارش مشتري می توان لوله هاي بزرگتر از 400 را روي تریلی بسته بندي کرد .
همینطور از کامیون می توان جهت حمل لوله هاي کوچکتر و مسـاوي 200 به صورت بسـته بندي نشـده استفاده 

کرد.

در این روش ابتدا لوله ها مطابق بخش 1-1 بصورت بندل هایی بسـته بندي می گردند . سـپس بندل هاي لوله 
مطابق جدول هاي زیر روي تریلی چیده می شوند .  بین دو بندل مجاور ، دو عدد چوب T شکل در ابتدا و انتهاي 
آنها قرار داده می شود تا از سایش لـولـه ها به همــدیگر جلوگیري گردد . همچنین جـهت جلوگیري از حرکت 
لوله هاي بسته بندي شده آنها را با سیم بکسل به تریلی محکم می کنند . حداقل تعداد سیم بکسل هاي هر بندل 
2 عدد می باشـد . جهت حفاظت از پوشـش سـطح خارجی لوله در محل تماس  سـیم بکسـل سطح خارجی لوله 

بالشتک الستیکی ، اسفنجی یا پارچه اي قرار داده می شود .  

8-1-حمل لوله ها با تریلی و بصورت بسته بندي شده

 (DN ≤ 400) 400 8-1-1-لوله هاي کوچکتر و مساوي

جدول 1

شکل -1
a- تعداد بندلهایی که کنار هم چیده می شوند .

n- تعداد بندلهایی که روي هم چیده می شوند .  

تعداد متراژ وزن (حداکثر)

لوله و ماشین سازى ایران
2-8



500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1400

1500

1600

1800

2000

24

18

16

10

8

8

6

6

4

2

2

2

2

144

108

96

60

48

48

36

36

24

12

12

12

12

20.6

20.1

23.2

17.9

17.1

20.2

17.4

19.9

18.5

10.4

11.6

14.1

16.9

(DN > 400) 400 8-1-2- لوله هاي بزرگتر از

به علت باال بودن وزن و قطر لوله هاي بزرگتر از 400 آنها را نمی توان روي زمین بصورت بندل بسته بندي کرد. 
با این حال در صورت درخواسـت مشـتري جهت افزایش ظرفیت حمل و ایمنی می توان لوله هاي بزرگتر از 400 
را بر روي تریلی با استفاده از تسمه هاي فلزي و تخته بسته بندي کرد. در این روش لوله ها روي تخته هایی که 
در دو انتهاي آنها گوه نصب شـده اسـت چیده و تسـمه کشـی می گردند. چیدن لوله ها بصورت معکوس همدیگر 
است. همچنین جهت جلوگیري از حرکت لوله هاي بسته بندي  شده آنها را با کابل فلزي یا زنجیر به تریلی محکم 

می کنند. در این روش حداقل تعداد کابل ها 2 عدد است.

تعداد
متراژ وزن (حداکثر)

جدول 2

شکل -2

لوله و ماشین سازى ایران
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8-2-حمل لوله ها با تریلی و کامیون  بصورت بسته بندي نشده 

در ایـن روش کفـی تریلـی بایسـتی داراي حداقل داراي 4 عدد گارد در هر طرف باشـد. لوله ها تک تک و به طور 
معکوس روي کفی تریلی یا کامیون چیده شده سپس با استفاده از حداقل 2 کابل فلزي به آنها محکم می گردند.

حداکثر تعداد لوله هایی که در این روش بارگیري می شوند به شرح جدول زیر است.

نقلیه وسیله  حداکثر وزن کل
(تن)

تعداد

کامیون ده چرخ
تریلى

تریلى

تریلى
تریلى
تریلى
تریلى
تریلى
تریلى
تریلى
تریلى
تریلى
تریلى
تریلى
تریلى
تریلى
تریلى
تریلى
تریلى
تریلى
تریلى

کامیون ده چرخ

کامیون ده چرخ

جدول 3

7.6
15.3
8.4

16.8
10.4

20.7
16.7
16.7
16.0

17.8
15.5
13.4
17.4
10.7
12.9

15.2
17.4

13.3 (19.9)
9.3 (18.5)

10.4
11.6
14.1
16.9

28

2

حمل این لوله ها با استفاده از پایه هاي مخصوص انجام می گردد.

4(6*)
2(4*)

لوله و ماشین سازى ایران
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8-3-حمل لوله ها و اتصاالت با واگن قطار 

حمل لوله ها و اتصاالت توسـط قطار از مطمئن ترین روشـهاي نقل و انتقال آنها می باشـد. در این روش واگن ها 
بایستی داراي حفاظ هاي جانبی باشند. لوله هاي ردیف پایین بایستی روي دو عدد الوار چوبی چیده شوند.

لوله ها هم می توانند بصورت بسـته بندي شـده و هم به صورت تک تک روي واگن بارگیري شـوند. در جدول زیر 
حداکثر ظرفیت هر واگن ارائه شده است.

جعبه هاى اتصاالت و واشرها

جدول 4

شکل -3

وزن کل(حداکثر) متراژ
تعداد

حمل این لوله ها بصورت قطري و با استفاده از پایه هاي مخصوص انجام می گردد.

لوله و ماشین سازى ایران
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8-4-حمل لوله ها با کشتى

در صورتی که بخواهیم لوله ها را به صورت تک تک و بسـته بندي نشـده در داخل کشـتی بارگیري کنیم قبل از 
چیدن اولین ردیف لوله باید زیر لوله ها الوار چوبی قرار داده شود . پس از چیدن ردیف اول آنها را با تکیه گاه هاي 
گوه اي شکل چوبی که به الوار متصل می شوند تثبیت می نماییم. سپس ردیف هاي بعدي لوله را به گونه اي که 

سر کاسه آنها در طرف اسپیگات ردیف پایینی باشند قرار می دهیم.
هنگام جابجایی لوله در درون مخزن کشـتی در صورت اسـتفاده از لیفتراك در مواقع عبور آن بر روي لوله ها باید 

زیر لیفتراك ورق آهنی قرار داده شود.

ورق فوالدى

الوار چوبى

الوار چوبى

شکل -4

لوله و ماشین سازى ایران
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8-5-نکاتی در مورد بارگیري و تخلیه لوله ها

1- از سیم بکسل ها و تسمه هاي زخمی و گره دار جهت جابجا کردن لوله ها نباید استفاده کرد.
2- لوله ها حین جابجایی توسط سیم بکسل، تسمه یا لیفتراك بایستی موازي با زمین باشند.

3- جهت جلوگیري از صدمه دیدن پوشـش سـطح خارجی لوله ها در محل تماس سـیم بکسـل با لوله بایسـتی 
بالشتک قرار داده شود.

4- قالب هاي حمل لوله بایسـتی داراي روکش السـتیکی یا پالسـتیکی باشند تا به پوشش داخلی لوله ها آسیبی 
وارد نشود.

5- زاویه بین سیم بکسل یا تسمه نباید از 60 درجه بیشتر باشد.

6- لوله ها نبایستی روي زمین ناصاف یا باتالقی چیده شوند.

قالب ها ي با روکش الستیکی جهت حمل لوله با الیه سیمان

شکل -5

شکل -6

لوله و ماشین سازى ایران
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7- تریلی ها و کامیون ها هنگام بارگیري یا تخلیه بایستی در سطح هموار و غیر شیبدار قرار بگیرند.
8- جهت تخلیه لوله ها بایسـتی از لیفتراك یا جرثقیل اسـتفاده کرد و نبایسـتی آنها را بطریق غلتاندن و انداختن 
( حتـی بـر روي السـتیک ) تخلیه نمود. همینطور جهت جلوگیري از غلتیـدن وتکان خوردن لوله ها روي بارکش 

بایستی احتیاط هاي الزم صورت گیرد.
9- تنوعی از تسمه ها جهت انتقال وجود دارد. تسمه هاي نایلونی با ظرفیت مناسب به صورت ویژه اي جهت بلند 

کردن لوله هاي چدن داکتیل و متعلقات مناسب می باشند.

لوله و ماشین سازى ایران
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9- انبارکردن لوله ها و اتصاالت
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9- انبار کردن لوله ها و اتصاالت

1- جهت انبار کردن لوله ها ابتدا باید هر گونه مانعی را از روي زمین برداشـت و یک زمین کامال مسـطح و تمیز 
را ایجاد نمود. سطح انبارش لوله ها نباید باتالقی یا ناپایدار باشد. همینطور نباید حاوي مواد خورنده باشد.

2- لوله هاي فاقد بسـته بندي را بایسـتی توسـط جرثقیل از روي وسـیله بارکش تخلیه و آنها را روي دو عدد الوار 
چوبـی کـه بـا فاصله مناسـب از همدیگر قرار گرفته اند، قرار داد. جهت جلوگیـري از غلتیدن لوله هاي ردیف اول، 
الوار ها باید در دو انتها داراي گوه باشند. لوله هاي بسته بندي شده را بایستی توسط لیفتراك یا تسمه و یا سیم 

بکسل تخلیه نمود. لوله ها را نبایستی به طریق غلتاندن و انداختن از بارکش تخلیه نمود.

4- لوله ها هنگام ورود به انبار بایستی مورد بازرسی قرار بگیرند و در صورتیکه پوشش داخلی یا خارجی آنها صدمه 
دیده باشد بایستی قبل از انبارش ترمیم گردند. ( به  بخش 9-5 راهنماي حمل و نقل ... و بخش 11-5 راهنماي 

نصب ... مراجعه شود ).

3- جهت جلوگیري از وارد آمدن بار نقطه اي به لوله ها، سرکاسه لوله ها را نبایستی بین لوله ها قرار داد.

9-1- توصیه هاي عمومی و نکات ایمنی

شکل -1

شکل -2

شکل -3

تمرکز بار نقطه اى بر روى انتهاى لوله

لوله و ماشین سازى ایران
2-9



5- جهت حمل لوله ها بایسـتی از قالبهایی که داراي روکش پالسـتیکی هسـتند اسـتفاده گردد تا پوشش داخلی 
لوله ها آسیب نبینند.

6- الوارها و گوه هاي مورد استفاده بایستی از چوب با استحکام باال باشند.
7- کارگران هنگام حمل ونقل و جابجایی لوله و اتصاالت باید از دستکش، کاله و کفش ایمنی استفاده کنند.

8- سیم بکسل ها، تسمه ها و قالب هاي مخصوص حمل ونقل و بسته بندي باید به طور مرتب بازدید و بازرسی 
شوند و هیچگاه نباید از سیم بکسل ها وتسمه هاي معیوب یا گره دار استفاده شود.

9- هرگز نباید در زیر لوله هاي در حال حمل ایستاد.
10- لوله ها باید به آرامی جابجا شده و حتی المقدور از تاب خوردن و برخورد آنها با سایر اشیاء جلوگیري شود.

لوله ها بایستی در دسته هایی بر اساس سایزشان و مطابق طرح انبارش چیده شوند. جهت چیدمان لوله ها از سه 
روش می توان استفاده کرد.

9-2-روش هاي چیدمان لوله ها

این روش از لحاظ ایمنی، هزینه و نسـبت تعداد لوله ها به حجم دسـته می تواند جالب باشـد. این روش مسـتلزم 
استفاده از قالب جهت بلند کردن لوله ها است و با استفاده از چند قالب می توان همزمان چند لوله را بلند کرد.

در این روش بایستی به ترتیب زیر عمل کرد.

آ) دو الوار به موازات همدیگر به گونه اي قرار دهید که فاصله آنها از همدیگر 370 سانتى متر باشد.
حـاال لولـه هاي ردیف اول را بطوریکه ساکتشـان در تماس با همدیگر باشـند به مـوازات همدیگر روي الوارها قرار 
بدهید. ضخامت الوارها باید آنقدر زیاد باشـد که سـاکت لوله ها با زمین تماس نداشـته باشند. لوله هاي ردیف اول 

بایستی توسط گوه هاي بلند از هر دو انتهاي ساکت و اسپیگات مهار گردند. گوه ها بایستی به الوار میخ شوند.

ب) در این روش لوله هاي هر ردیف نسبت به ردیف قبلی بطور معکوس قرار می گیرند. یعنی ساکتهاي هر ردیف 
بایسـتی در سـمت اسپیگاتهاي ردیف پایینی باشند. همینطور انتهاي ساکت ردیف باالیی بایستی10سانتى متر از 

انتهاي اسپیگات ردیف پایینی فاصله داشته باشد. ( مطابق شکل 5 )

9-2-1- چیدمان هرمى

لوله و ماشین سازى ایران
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چیدمان هرمى شکل -4

شکل -5

در این روش ساکت تمام لوله ها ( مطابق شکل _ 6 ) در یک سمت قرار می گیرند.
آ) لوله هاي ردیف اول مطابق روش هرمی روي دو الوار موازي چیده می شـوند و از دو انتها توسـط دو گوه مهار 

می گردند.
ب) هر ردیف توسط الوارهایی از ردیف پایینی جدا می شوند. ضخامت این الوارها باید کمی از اختالف قطر ساکت 
و لوله بیشتر باشد تا از تماس ساکت ها با هم جلوگیري کند. لوله هاي انتهایی هر ردیف باید توسط گوه هایی که 
به الوار میخ می شوند مهار گردند. در این روش لوله ها را می توان توسط کلیه روش ها ( استفاده از قالب – گره 

زدن تسمه به دور لوله – استفاده از شاخک لیفتراك ) بلند کرد. 

9-2-2-چیدمان یکنواخت

لوله و ماشین سازى ایران
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آ) لوله ها در ردیف اول مطابق روش هرمی روي دو الوار موازي چیده می شوند و از دو انتها با گوه مهار می گردند 
با این تفاوت که در این روش سـاکت هر لوله در سـمت اسـپیگات لوله مجاور قرار می گیرد ( ساکت لوله هایی که 
با هم برداشتـه می شـوند را می توان مجــاور یکدیگر قرار داد که البته بایستی  این لـولـه ها به طـور مخالف با 
لولـه هـاي قبلی چیده شـوند ). همینطور سـاکت هـر لوله به اندازه طول سـاکت به عـالوه 5cm جلوتر از انتهاي 

اسپیگات لوله مجاور قرار می گیرد که بدین ترتیب تنه لوله هابا هم تماس پیدا می کنند.

ب) لوله هاي ردیف هاي باالیی با 90 درجه چرخش نسبت به لوله هاي ردیف پایینی چیده می شوند که در نتیجه 
لولـه هـاي هر ردیف بطور طبیعی توسـط سـاکت لوله هاي ردیف پایینی از دو انتها مهـار می گردند. در این روش 

حجم هر دسته حداقل می گردد. به هر حال این روش در مورد لوله هاي با پوشش خاص توصیه نمی گردند.

9-2-3-چیدمان مربعی

چیدمان یکنواخت
شکل -6

چیدمان مربعى شکل -7

لوله و ماشین سازى ایران
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در جدول زیرحداکثر ردیفهاي مجاز هر روش براي کالس K9  آمده است.

K9 حداکثر ردیفهاي مجاز چیدمان لوله هاي
روش یکنواخت (2) و مربعی (3)روش هرمی (1)

جدول 1

در صورتی که لوله ها مطابق روش گفته شده در بخش 6-1 بسته بندي شده باشند چون بندل ها داراي تخته هایی 
در قسمت تحتانی هستند الوار گذاري الزم نمی باشد. در اینجا نیز بندل هاي ردیف اول بایستی روي سطح هموار 
قـرار گیرنـد. همینطورحداکثر تعداد ردیف هاي لوله نبایسـتی از حداکثر ردیف هاي مجاز روش چیدمان یکنواخت 

که در جدول 1 این فصل ارائه شده است  بیشتر گردد.

9-2-4-چیدمان بندل هاي لوله 

لوله و ماشین سازى ایران
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9-3- چیدمان اتصاالت

براي چیدمان اتصاالت بسـته به نوع و سـایز آنها می توان از دو روش شـبکه اي و عمودي مطابق شـکل هاي زیر 
استفاده کرد.

9-3-1- روش شبکه اي

از این روش جهت چیدمان زانویی ها و سه راهی ها مطابق شکل زیر استفاده می گردد.

9-3-2- روش عمودى
در این روش اتصاالت بصورت عمودي روي هم چیده می شوند.

چیدمان شبکه اى شکل -8

چیدمان عمودى شکل -9

لوله و ماشین سازى ایران
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حداکثر تعداد ردیفها و نحوه چیدمان هر یک از اتصاالت در جدول زیر ارائه شده است.
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9-3-3- چیدمان جعبه هاي اتصاالت

جهت چیدمان جعبه ها و پالتهاي حاوي اتصاالت آنها را مستقیما روي زمین مسطح قرار می دهند. در این حالت 
بایستی مشخصات اتصاالت بر روي تابلو هایی که در مجاورت آنها نصب می گردند نوشته شوند.

9-4- شرایط نگهداري واشرها

واشـرهاي السـتیکی باید در مکانی سـر پوشیده، به دور از آفتاب و هر نوع نور ماوراء بنفش ( مانند المپ مهتابی ) 
و در محل خنک نگهداري گردند.

بر اساس استاندارد ISO 4633 و ISO 2230 واشرها باید با توجه به شرایط زیر نگهداري شوند:
1- درجه حرارت محیط انبار کمتر از 25 درجه سانتیگراد و ترجیحا زیر 15 درجه سانتیگراد باشد.

2- واشرها به دور از نور مستقیم آفتاب و نور مصنوعی شدید با اشعه ماوراي بنفش باال نگهداري شوند.
3- ازون براي الستیک مضر است، لذا انبار باید عاري از وسایل تولید کننده ازون مانند المپ بخار جیوه باشد.

4- واشـرها بایسـتی از وسـایل برقی ولتاژ باال، موتورهاي الکتریکی، و وسـایلی که تخلیه برق ساکن دارند دور نگه 
داشته شوند.

5- واشرها در هرجایی که انبار می شوند باید تحت تنش یا تغییر فرم نباشند.
6- واشرها بایستی تمیز و پاکیزه نگه داشته شوند. 

شکل -10

شکل -11

لوله و ماشین سازى ایران
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زمان نگهداري واشـرها در انبار تا حد امکان بایسـتی کم باشـد. واشرهاي الستیکی در صورت رعایت کامل شرایط 
نگهداري تا سه سال بعد از ساخت، کیفیت مطلوب خود را دارا می باشند.

9-5- نحوه ترمیم جداره سیمانی داخل لوله

در هنگام حمل ونقل و جابجایی لــوله گاهی اتفاق می افتد که پوشش سیمانی جداره داخلی لــوله دچار آسیب 

می شود. روش زیر جهت ترمیم الیه سیمانی پیشنهاد می گردد:

مواد الزم
1- سیمان پرتلند تیپ 5

2- ماسه سیلیسی یا رودخانه اي ریز 
(Seko Bond) 3- ماده افزودنی زود گیر سیمان

4- آب

مواد الزم
1- ماله 

2- چکش 
3- برس موئی 

4- قلم فلزي                                                                                        
5- پالستیک

شکل -12
روش کار 

-  ابتدا الیه سیمانی آسیب دیده را با قلم فلزي و ضربات چکش برداشته و محل را با برس تمیز می نمائیم.
- پس از آن ماسه و سیمان را با نسبت 3 به 2 و ماده افزودنی و آب را به نسبت 1 به 2 با یکدیگر مخلوط 

می کنیم.
- محل تعمیر را توسط برس موئی مرطوب نموده، سپس مالت آماده شده را توسط ماله در محل قرارداده و سطح 

آن را صاف می کنیم.
- در پایان عملیات جهت خودگیري و مقاوم نمودن الیه سیمانی ترمیم شده روي آن را با پالستیک می پوشانیم.

- در هنگام برداشتن الیه سیمانی جهت محافظت از چشم هاي خود حتما از عینک ایمنی استفاده کنید.

لوله و ماشین سازى ایران
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10- ساخت ترانشه
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10- ساخت ترانشه

10-1- مقدمه

در شـهر ها و مناطق پر رفت و آمد لوله هاي آب شـرب را در زیر سـطح زمین مدفون می کنند تا مشـکالتی براي 
عبور و مرور ایجاد نکند و خود نیز از اثرات ترافیک و آب و هوا محفوظ بماند.

عملیات گود برداري و تهیه ترانشـه باید در زمانی انجام شـود که هر چه زودتر بعد از حفاري، عملیات نصب لوله 
انجـام گیـرد تـا احتمال بـروز حوادث و ریزش دیواره هاي ترانشـه کاهش یابد. بررسـی هاي خاك شناسـی  لزوم 

حفاظت دیواره ها و زهکشی ترانشه را تعیین می کند.

10-2- توصیه هاي عمومی

- دیواره هاي ترانشه بایستی یا شیبدار باشند و یا توسط پشت بند تقویت گردند.
- دیواره هاي ترانشه بایتی عاري از پاره سنگها و کلوخه هایی باشند که احتمال سقوط دارند.

- فاصله مواد حاصل از گود برداري از لبه ترانشه حداقل بایستی 0/4m باشد.
- در صورتی که عمق ترانشه داده نشده باشد آن را باید به گونه اي در نظر گرفت که ارتفاع خاك باالي لوله حداقل 

1m باشد تا از یخ زدگی آن جلوگیري شود.

شکل -1

پاره سنگ برداشته شود

لوله و ماشین سازى ایران
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زاویه اصطکاك داخلی
چگالى

10-3- ساخت ترانشه با دیواره هاي شیب دار

از این روش به علت محدودیت فضا، به ندرت در مناطق شهري استفاده می گردد. در این روش دیواره هاي ترانشه 
را به طرف بیرون ترانشـه شـیب می دهند. میزان این شـیب بایستی نزدیک به زاویه اصطکاك داخلی خاك باشد. 

این زاویه با نوع خاك تغییر می کند.

10-4- تقویت دیواره هاي ترانشه 

در صورتی که نتوان ترانشه را به صورت شیبدار حفاري کرد. آن را با دیواره هاي قائم حفاري می کنند، که در این 
حالت بایستی دیواره هاي آن را تقویت نمود. روش هاي زیادي جهت تقویت ترانشه وجود دارد که در متداول ترین 

آنها از پانل هاي چوبی پیش ساخته، ورق هاي چوبی یا ورق هاي فلزي استفاده می گردد.
از هر روشـی که اسـتفاده گردد پانل باید بتواند در مقابل فشـار وارده از طرف خاك مقاومت کند. میزان این فشـار 

را از رابطه زیر می توان محاسبه نمود.

γ : چگالـی (کیلوگـرم بـر متر مکعـب) – به طور تقریبی می تـوان چگالی خاك را معـادل 2000Kg/m3 در نظر 
گرفت.

φ : زاویه اصطکاك داخلی(رادیان)
q :  نیروي فشار خاك (کیلوگرم بر متر مربع) 

H : عمق ترانشه (متر)

کامال خیسخشک یا مرطوب
نوع خاك

سنگى
شنى ، ماسه اى

شنى ، ماسه اى داراى خاك رس

رسى ماسه اى

رسى ماسه اى داراى خاك گیاه دار

جدول 1

2

1.9

2

1.9

1.8

1.1

1.1

1.1

1

degree t/m3t/m3degree

35

30

25

15

40

35

30

25

15

 =φ
=γ

φφ γ γ

γ φ

لوله و ماشین سازى ایران
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شکل -2

10-5- تخلیه آب ترانشه

عملیات گود برداري بایسـتی از پایین دسـت به باال انجام گردد تا بتوان آب داخل گودال را از پایین دسـت تخلیه 
نمود. اگر ترانشه از زمین هاي پر آب عبور می کند الزم است آب داخل آن را با یکی از روش هاي زیر تخلیه نمود.

- تخلیه آب توسط پمپ، مستقیمٌا از کف ترانشه یا از مخزن آن.
  .( probe) تخلیه آب از طریق لوله هاي نازك -

تقویت دیواره ها

منطقه خشک

تراز زمین

لوله نازك لوله نازكتراز استاتیکى

شکل -3

لوله و ماشین سازى ایران
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10-6- عرض ترانشه

گـردد. حداقـل  لولـه  روي  زنـده  بارهـاي  اثـرات  تـا  باشـد  کـم  االمـکان  حتـی  بایـد  ترانشـه  عـرض 
دیواره هاي ترانشه باید شیب دار یا تقویت شده باشند تا خط ریزش خاك، افراد داخل آن را تهدید نکند. جدول 
زیر راهنماي مناسـبی جهت انتخاب عرض ترانشـه می باشـد. در صورت اسـتفاده از الوار ، پانل یا سـایر تجهیزات 

تقویت کننده دیواره عرض ترانشه را می توان بزرگتر از مقادیر جدول 2 در نظر گرفت.

شکل -4

جدول 2

 (m) B عرض مفید ترانشه  (m) D بزرگترین قطر خارجى لوله نوع ترانشه

تقویت شده
تقویت شده
تقویت شده

تقویت نشده با هر شیب
تقویت نشده با هر شیب

لوله و ماشین سازى ایران
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10-7- عملیات خاکریزى

عملیات بستر سازي و خاك ریزي اطراف و باالي لوله ها به شرح زیر انجام می گردد.

10-7-1- بستر لوله

ترانشه در واقع بستر لوله است که عالوه بر موارد بخش قبل، الزامات زیر نیز بایستی در مورد آن در نظر گرفته شود.
- در محل ساکت لوله ها بایستی گودالی حفر نمود تا لوله ها به طور کامل در کل طولشان تکیه گاه داشته باشند.

- کف ترانشه بایستی عاري از سنگ هاي نوك تیز و برجستگی هایی باشد که موجب تماس نقطه اي می گردند.
در صورتیکه خاك بسـتر داراي موادي مانند خاکسـتر، ذغال، فضوالت، مواد ارگانیک یا سـایر مواد نامطلوب باشـد 
این مواد بایستی حداقل تا عمق 15cm زدوده شوند. اگر خاك بستر آنقدر ناپایدار باشد که اصالح آن بطریق فوق 
عملی نباشـد، بسـتر لوله بایسـتی توسـط روشـهایی مانند اسـتفاده الوار، شـمع کوبی و بتن ریزي تقویت گردد.

10-7-2- خاك باالى لوله

این خاك شامل خاك اولیه ترانشه است که به صورت غیر فشرده روي لوله ریخته می شود. 

شکل -5

خاك باالى لوله

خاك پیرامون لوله

بستر لوله

شکل -6

لوله و ماشین سازى ایران
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10-7-3-  ارتفاع خاك باالي لوله

ارتفـاع خاك باالي لوله براسـاس محاسـبه میـزان دو پهنی مطابـق اسـتانداردهاي EN545، ISO2531 و براى 
تیپهاى مختلف خاکریزى AWWA محاسبه می گردد.

10-7-3-1-دو پهنی

طبق تعریف دو پهنی لوله (Ovalization) عبارتسـت از صد برابر میزان تغییر فرم عمودي لوله تقسـیم بر قطر 
خارجی اولیه لوله. دو پهنی لوله را می توان از رابطه زیر محاسبه نمود. 

10-7-3-2-سفتی قطري

براي اینکه لوله ها بتوانند بار ناشـی از وزن خاك و بار ترافیکی را در شـرایط مختلف نصب تحمل کنند بایسـتی 
میزان سـفتی قطري آنها از مقادیر حداقل سـفتى قطري نشـان داده شده در جدول 3 کمتر نباشد . سفتی قطري 

یک لوله را می توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد.

مقدار دو پهنی که از رابطه فوق محاسبه می گردد نبایستی از دو پهنی مجاز که در ISO 2531 تعیین شده است 
بیشـتر گردد. دو پهنی نباید آنقدر زیاد باشـد که موجب تخریب پوشـش سیمانی داخل لوله شود. همانطور میزان 
آن تا حدي باشـد که حداکثر تنش تا دیواره لوله از         330 تجاوز نکند تا یک ضریب اطمینان 1/5 نسـبت به 
حد االستیک خمشی چدن نشکن (حداقل        500) تامین گردد. میزان دو پهنی با افزایش DN زیاد می شود 

و براي لوله هاي                4 درصد توصیه شده است. مقادیر دو پهنی مجاز در جدول 3 ارائه شده است.

Δ= 100K(P  + P )e        t
8S+(f+e’ )

Δ: دو پهنی لوله (%) 
(Bedding Factor) ضریب بستر :K

P: فشار ناشی از وزن خاك باالي لوله
P: فشار ناشی از بار ترافیکی

(Pipe Diametral Sttifness) سفتی قطري لوله :S
f: ضریب فشار جانبى

’E: مدول عکس العمل خاك

(KN/m2)

(KN/m2)
(f=0.061)

(KN/m2)

MPa

MPa

DN ≥ 800

لوله و ماشین سازى ایران
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.(KN/m2) سفتى قطرى :S

E: مدول االستیسیته چدن نشکن 
.(mm3) ممان دوم سطح دیواره لوله بر واحد طول :I

.(mm) ضخامت دیواره لوله :e
.(mm) DE - e  قطر متوسط لوله :D

.(mm) قطر خارجى نامى لوله :DE

مقادیر S با فرض اینکه ضخامت دیواره لوله معادل حداقل ضخامت بعالوه نصف تلرانس باشـد محاسـبه 
می گردند. مقادیر ضخامت نامی              ، سـفتی قطري (S) و دو پهنی مجاز (Δ) در جدول 3 ارائه 

شده است.

.(170000 MPa)

(e nom)

K9 
DN S 

1.0515006.0100
1.554806.0150
1.902306.3200
2.201606.8250
2.501107.2300
2.70907.7350
2.90728.1400
3.25529.0500
3.55419.9600
3.753510.8700
4.003011.7800
4.002612.6900
4.002413.51000
4.002214.41100
4.002115.31200
4.001817.11400
4.001718.01500
4.001718.91600
4.001620.71800
4.001622.52000

(KN/m2)
(e nom)

(mm)

Δ
(%)

S=1000           =1000
E.l

D3
E

12
e
D

(              )
3

1
2e= e   + tolerance

min

جدول 3

لوله و ماشین سازى ایران
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10-7-3-3-فشار وزن خاك بارى لوله

فشـار Pe  به صورت یکنواخت در باالى لوله و در فاصله اى معادل قطر خارجى لوله توزیع مى گردد. این فشـار از 
طریق محاسبه وزن منشور خاك باالى لوله به صورت زیر محاسبه می شود.

10-7-3-4-فشار بار ترافیکی

فشـار Pt  به صورت یکنواخت در باالى لوله و در فاصله اى معادل قطر خارجى لوله توزیع مى گردد. این فشـار را 
مى توان از فرمول زیر حساب کرد.

. (KN/m2)فشار ناشى از وزن خاك باالى لوله : Pe

. (KN/m2) وزن واحد حجم خاك باالى لوله : γ 

H : ارتفاع خاك باالى لوله، که معادل فاصله باالى لوله ( تاج لوله ) تا سطح زمین مى باشد.
در صورت عدم اطالعات ژئوتکنیکى، وزن واحد حجم خاك را مى توان                  در نظر گرفت.

. (KN/m2)فشار ناشى از بار ترافیکى  Pt

β ضریب بار ترافیکى که مطابق EN 545 مناطق مختلف را از لحاظ ترافیکى مى توان به سه دسته با ضرایب 
ترافیکى مختلف تقسیم نمود.

 (main roads) راههاى اصلى β = 1.5  -
(access roads) راههاى دسترسى β = 0.75   -

-   β = 0.5 مناطق روستایى و سایر مناطق به جز موارد فوق

رابطه فوق براى H<0.3m معتبر نمى باشد

20 KN/m2

Pe = γ H

 = 40 (1-2 .10
-4

. DN) β
H

p
t

لوله و ماشین سازى ایران
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( K ) 10-7-3-5-فاکتور بستر لوله

فاکتور بسـتر K بسـتگی به نحوه توزیع فشـار خاك بر روي لوله (در طولی معادل قطر خارجی لوله) و بر کف لوله 
(در طولی متناسـب با زاویه بسـتر تئوري 2α) دارد. مقدار K با افزایش زاویه بسـتر 2α کاهش می یابدکه بسته به 

نوع خاکریزي دور لوله مقدار آن را می توان از جدول 4 بدست آورد.

شکل -7

( f )10-7-3-6-ضریب فشار جانبی

ضریب فشار جانبی f معادل 0/061 می باشد. این ضریب مربوط به توزیع مهمی و از فشار جانبی است و متناظر 
با زاویه ˚100 می باشد.

( E´) 10-7-3-7-مدول عکس العمل خاك

مدول عکس العمل خاك به نوع خاك پیرامون لوله و میزان تراکم آن بسـتگی دارد. که مقدار آنرا با توجه به نوع 
خاك ریزي دور لوله می توان از جدول 4 بدست آورد. این مقادیر به ترتیب مربوط به خاك هاي با تراکم باالتر و 

الیه سازي بهتر می باشند.

لوله و ماشین سازى ایران
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10-7-3-8-خاکریزي پیرامون لوله

تیپ 
توضیحاتمختلف

لوله کف ترانشه هموار و بدون الیه بستر خوابانده مى شود. خاکریزى خاصى 
پیرامون لوله انجام نمى شود.

لوله کف ترانشه هموار و بدون الیه بستر خوابانده مى شود. خاك پیرامون
لوله تا ارتفاع وسط لوله مقدارى کوبیده مى گردد.

لوله روى الیه اى از خاك نرم به ارتفاع 10cm خوابانده مى شود، خاك 
پیرامون لوله تا ارتفاع تاج لوله مقدارى کوبیده مى شود.

لوله روى الیه اى ازشن و ماسه با حداقل ضخامت  10cm خوابانده
 مى شود، پیرامون لوله مصالح دانه ریز (granular materials) تا ارتفاع

تاج لوله ریخته مى شود  و تا 80 % مطابق
 استاندارد Proctor,AASHTO T-99 متراکم مى گردد.

 10cm به ضخامت (granular materials) الیه اى از مصالح دانه ریز
زیر لوله تا ارتفاع تاج لوله ریخته مى شود و تا 90 % مطابق 
استاندارد Proctor,AASHTO T-99 متراکم مى گردد.

Type1

Type2

Type3

Type4

Type5

E'
(Mpa)2α ( ˚ )K

0.108

0.105

0.103

0.096

0.085

30

45

60

90

150

1

2

2.75

3.5

5

جدول 4

AWWAاستاندارد           5 تیپ مختلف جهت خاك ریزي پیرامون لوله مطابق جدول 4 و شکل 8 ارائه می دهد.

لوله و ماشین سازى ایران
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Type1

Type4 Type5

Type2

Type3

(Granular Material) 10-7-3-9-مصالح دانه اي

در سیستم آشتو خاك به گروههاي اصلی A-1 تا A-7 تقسیم میشود. خاك گروههاي A-1 ،A-2 و A-3 مصالح 
دانه اي هستند که در صد عبوري آنها از الک نمره 200، کمتر از 35 % است در تیپ هاي 4 و 5 باید از این گروهها 

جهت خاکریزي پیرامون لوله استفاده شود . مشخصات گروههاي فوق مطابق جدول 5 است. 

لوله و ماشین سازى ایران
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10-8-تعیین کالسهاي مجاز

حداقل خاکریزي الزم جهت تحمل بارهاي خارجى ناشـى از خاك باالي لوله و بار ترافیکى را مى توان با اسـتفاده 
از از رابطه دو پهنى محاسبه کرد . در جدول 6 تیپ هاي مجاز براي مقادیر مختلف ارتفاع خاکریزي و بار ترافیکى 

ارائه شده است.
(m) .ارتفاع خاك باالي لوله =H

شکل -8

 ( Granular Materials ) مصالح دانه اي

طبقه بندى

درصد عبوري از الک

مصالح تشکیل دهنده شن و ماسه
با قلوه سنگ ماسه ریز شن و ماسه رس دار یا الي دار

عالىخوب

مشخصات بخش عبوري از الک

حد مایع
پالستیسته

NO. 10 (2.00 mm) 

NO. 40 (425 μm) 

NO. 40 (425 μm) 
NO. 200 (75 μm) 

A-1 A-2
A-3A-1-a A-2-4 A-2-5 A-2-6 A-2-7A-1-b

50 max
30 max 
15 max

-----
50 max 
25 max

-----
51 min 
10 max

-----
-----

35 max

-----
-----

35 max

-----
-----

35 max

-----
-----

35 max

-----
6 max

----- 
6 max

----- 
N-P

40 max
10 max

41 min
10 max

40 max
11 min

41 min
11 min

جدول 5

لوله و ماشین سازى ایران
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11- مونتاژ لوله هاى با اتصال فشارى

لوله و ماشین سازى ایران
1-11



11- مونتاژ لوله هاي با اتصال فشاري

جهت مونتاژ این لوله ها انتهاى اسپیگات یک لوله به داخل سرکاسه لوله دیگر با نیروى فشارى جا زده مى شود. 
اتصاالت فشـارى سـاخت این شـرکت را از لحاظ نوع واشـر آببند مى توان به دو دسـته لوله هاى تایتونى ( تا سایز 
1000) و لوله هاى اسـتاندارد (از سـایز 1100 تا 2000 ) و از لحاظ گیردارى نیز به دو دسـته معمولى و گیردار 

تقسیم نمود.

11-1- مقدمه

واشر الستیکى - تایتون

واشر الستیکى - استاندارد

رینگ قفل کنندهنوار جوش

پیچ و مهره گلند

واشر الستیکى

DN 80-1000 : اتصال تایتونى شکل -1

DN 1100-2000 : اتصال استاندارد شکل -2

DN 100-1500 : اتصال گیردار شکل -3

لوله و ماشین سازى ایران
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11-2- مراحل مونتاژ اتصال تایتونی و استاندارد

عملیات زیر بایستی جهت مونتاژ این اتصاالت به ترتیب انجام بگیرد.
1- عملیات تمیز کاري: واشـر السـتیکی مخصوصاً شـیارهاي آن تمیز شوند. همینطور داخل سر کاسه مخصوصاً 
شیارهاي مربوط به قرار گیري واشر الستیکی تمیز شوند. عالوه بر این ها بایستی انتهاي لوله از لبه پخ تا خطوط 

عالئم مونتاژ با کاردك تمیز شود.

2- روانکاري شـیارهاي سـر کاسـه: جهت سـهولت و نصب واشـر درون شـیارهاي سرکاسه، شـیار مربوط به 
نشیمنگاه قسمت گرده واشر باید با روانکار مناسب روانکاري شود و دقت شود که محل شیار مربوط به پاشنه واشر 

روانکاري نگردد.

3- جا گذاري واشـر السـتیکی: براي جا گذاري واشر الستیکی درون سر کاسه ابتدا یک تا مطابق شکل زیر در 
آن ایجاد کرده، سـپس آن را به تدریج درون شـیار سرکاسـه جا می زنیم. در انتها قسـمت تا خورده به داخل شیار 

کوبیده می شود.

در سایزهاي بزرگتر بهتر است ابتدا واشر را در داخل شیار قرار داده و سپس آن را تا کرد. در این روش براي سایز 
هاي کوچکتر از 800 دو تا و براي سایزهاي بزرگتر از 800 چهار تا ایجاد می گردد.

شکل -4

شکل -5

شکل -6

گرده پاشنه

لوله و ماشین سازى ایران
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جاگذاري نادرست واشر الستیکی در درون نشیمنگاه آن باعث عدم آببندي اتصال آن می گردد.

واشـرها در دماي پایین و برودت زیاد سـخت می شـوند. لذا در مناطق سـرد سیر الزم است قبل از مونتاژ، واشر را 
در داخل آب گرم قرار داد تا دماي کل واشر به حدود        برسد

با اسـتفاده از یک طناب یا کمربند مطابق شـکل فوق دو لوله را هم راسـتا کنید. سـپس با اعمال فشار اسپیگات را 
به داخل سـر کاسـه به اندازه اي وارد کنید که خط اول پنهان گردد. بعد از مونتاژ طناب را باز کرده و توسـط یک 

فیلر مناسب وضعیت آب بندي واشر الستیکی را در دور تا دور لوله کنترل می کنیم.
الزم به ذکر است که کمربند یا طناب باالبر لوله نبایستی قبل از عملیات مونتاژ باز گردد. 

شکل -7

شکل -8

شکل -9

شکل -10

فیلر کنترلکمربند

درستنادرست

30C

5- مونتاژ اتصال: انتهاي اسپیگات یک لوله به نحوي داخل ساکت لوله بعدي قرار بگیرد که انتهاي اسپیگات به 
طور هم مرکز با واشر الستیکی تماس داشته باشد. در این حالت محور دو لوله بایستی در یک راستا باشد.

4- روانکاري واشـر و انتهاي لوله: سـطح داخلی واشر السـتیکی و انتهاي اسپیگات لوله ( به خصوص در ناحیه 
لب لوله ) بایستی با یک فیلم نازك روانساز، چرب شود.

لوله و ماشین سازى ایران
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6- انحراف زاویه اي: در صورت نیاز پس از عملیات مونتاژ مى توان با ایجاد انحراف زاویه اي، انتهاي لوله مونتاژ 
 10cm 6 به ازاى هر یک درجه انحـراف حدودmشـده را در تمـام جهـات جابجا کـرد. انتهاي لوله هاي به طـول

جابجا  مى گردند. حداکثر مقدار انحراف زاویه اي مجاز در جدول زیر ارائه شده است:

7- برش لوله: سـنگ برش فیبري وسـیله مناسـبى جهت برش لوله ها اسـت. انتهاي اسـپیگات لوله هاي بزرگ 
معموال پس از برش داراي دوپهنى هسـتند که باید مطابق دسـتورالعمل دوپهن گیري اصالح شـوند. همینطور لبه 
تیز اسـپیگات بایسـتى پس از برش مطابق مقادیرr جدول 2 پخ زده شود. انتهاي اسپیگات لوله نیز بایستى مطابق 

مقادیر x و y این جدول عالمت گذاري گردد.

حداکثر انحراف زاویه اي مجاز
درجه

80 - 300

350 - 400

500 - 1000

1100 - 1200

1400 - 2000

شکل -12

شکل -11

جدول 1

جدول 2

فاصله عالئم از انتهاي لوله و مقادیر شعاع پخ انتهاي لوله

الزم به ذکر است که لوله هایى که داراي رنگ زرد در پیشانى هستند، غیرقابل برش بوده و در صورت برش ممکن 
اسـت در هنگام مونتاژ با مشـکل مواجه گردند. لوله هایى که داراي رنگ قرمز در پیشـانى هستند، قابل برش بوده 

2و حداکثر تا        طول از سمت اسپیگات مى توانند بریده شوند.
3

لوله و ماشین سازى ایران
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100 x
(DM - dm)

(DM + dm)

8- اصـالح دو پهنـى لوله ها: از آنجا که احتمال دو پهن شـدن انتهاي اسـپیگات لوله هـا و اتصاالت در هنگام 
جابجایى، حمل و نقل و انبارش نامناسـب وجود دارد، الزم اسـت دوپهنى انتهاي لوله ها و اتصاالت قبل از مونتاژ 

کنترل شده و در صورت نیاز مطابق روش هاي زیر اصالح گردد.
مطابـق اسـتانداردهاي موجـود دو پهنـى مجاز انتهاي اسـپیگات لوله ها و اتصاالت بـرايDN80-200 در محدوده 
تلرانس آنها مطابق جدول 3 اسـت. براي DN250-600 حداکثر دوپهنى مجاز برابر با 1% و براىDN700 و باالتر 

حداکثر دوپهنى مجاز برابر با 2% است. دوپهنى لوله عبارتست از:

براي دو پهن گیري لوله هاي کوچکتر و مسـاوي DN400 مى توان از یک کمربند فشـاري که به دور اسـپیگات 
لوله بسته شده و لوله را در ناحیه با قطر بزرگ تحت فشار قرار مى دهد، استفاده کرد.

بـراي لولـه هـاي DN500 و باالتر مى توان از یک جک مکانیکـى یا هیدرولیکى که در داخل لوله قرار مى گیرد ، 
استفاده کرد. در این روش جک در امتداد قطر کوچک لوله قرار گرفته و به آن به طرف بیرون نیرو وارد مى کند. 
جهت جلوگیري از آسـیب دیواره سـیمانى بایستى بین فک هاي جک و دیواره داخلى لوله الیه محافظ چوبى قرار 

داد.

(mm) بزرگترین قطر لوله خارجى لوله =DM
(mm) کوچکترین قطر لوله خارجى لوله =dm

شکل -13

شکل -14

جدول 3

مقادیر حداقل و حداکثر قطر خارجى لوله ها

مقادیر حداقل و حداکثر قطر خارجى لوله ها

لوله و ماشین سازى ایران
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TIS - 11-3- مونتاژ اتصاالت گیردار

11-3-1- مراحل مونتاژ

هنگام مونتاژ اتصاالت گیردار TIS رعایت اصول و مقررات مربوط به لوله گذاري لوله ها و اتصاالت چدنى تایتون 
(یا لوله و اتصاالت فشاري) اساس کار محسوب میشود. عالوه بر این مقررات، عملیات زیر بایستى جهت مونتاژ این 

اتصاالت به ترتیب انجام شود.
1- انتهاي اسپیگات لوله یا فلنج اسپیگات از لحاظ داشتن پخ و نوار جوش و صحت آنها کنترل شود.

2- سـطوح تماس گلند و رینگ قفل کننده به دقت تمیز شـده و عاري از هرگونه تجمع مواد محافظ باشـد. این 
سطوح در شکل 15 با عالمت پیکان نشان داده شده اند.

3- مطابق شکل 16 به ترتیب گلند و رینگ قفل کننده را وارد لوله کرده و از نوار جوش رد کنید. از آنجا که قطر 
داخلى رینگ کمتر از قطر خارجى جوش اسـت. الزم اسـت قبل از اینکار رینگ قفل کننده را با یک ابزار V شـکل 

یا یک خار بازکن تا حدي باز کرد.

شکل -15

شکل -16

TIS رینگ قفل کنندهگلند

اسپیگات نوارجوش

لوله و ماشین سازى ایران
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4- مطابق شکل 17 دورتادور لوله عالمتى بفاصله b از نوار جوش ایجاد کنید . مقادیر b در جدول 4 نشان داده شده اند.

 5-مطابق روش مونتاژ اتصاالت فشاري، واشر الستیکى را در داخل سرکاسه لوله بعدي جا زده و یک الیه روانساز 
روي سطح داخلى واشر و سطح خارجى اسپیگات لوله بزنید. سپس انتهاي اسپیگات لوله قبلى را بداخل سرکاسه 
این لوله به اندازه اي وارد کنید که مطابق شـکل 18 فاصله نوار جوش از سرکاسـه در همه جا به اندازه b باشـد و 

دو لوله در یک امتداد قرار بگیرند.

نشانه گذارى

جدول 4

شکل -17

(mm)

100

20 25 30 35

150-200 250-400 500-1000

شکل -18

b

گیج

b
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6- مطابق شکل 19 با یک فیلر مناسب وضعیت آببندي واشر الستیکى را در دورتادور لوله کنترل کنید.

7- رینگ قفل کننده را روي انتهاي لوله بطرف جلو کشـیده تا بطور کامل با نوار جوش درگیر شـود. سـپس گلند 
را بطرف آن کشیده تا سطح داخلى آن با سطح خارجى رینگ بطور هم مرکز درگیر گردد. جهت سهولت در این 
عملیات مطابق شکل 20 میتوان از سه تکه چوب گوه اي شکل که به فواصل مساوي از همدیگر دورتادور لوله قرار 

میگیرند استفاده کرد.

شکل -19

شکل -20

فیلر

لوله و ماشین سازى ایران
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8- پیچها را از پشـت وارد گلند کرده و مهره شـان را تا حد امکان با دسـت سـفت کنید بطوریکه از درگیري مهره ها 
با گلند و سـطوح شـیبدار پیچها با پیشـانى سرکاسه مطمئن شوید. سـپس با آچار رینگى مهره ها را به ترتیب نشان 
داده شده در شکل 21 کامًال سفت کنید تا سطح تخت داخلى گلند با پیشانى ساکت کامًال درگیر شود. در این رابطه 
براي مهره هاي M22 از آچارSW30 و براى مهره هاىM27 از آچارSW36 باید اسـتفاده گردد در لوله گذاري هاي 
فشارباال توصیه میشود پیچ هايM22 با گشتاور 150Nm و پیچ هاىM27 با گشتاور 300Nm توسط آچارتر کمتر 

سفت شوند

الزم بـه تذکـر اسـت که کمربند یـا طناب باالبر لوله نباید قبـل از عملیات مونتاژ بازگردنـد. در صورت نیاز پس از 
عملیات مونتاژ میتوان با انحراف زاویه اي مجاز (جدول1) انتهاي لوله مونتاژ شده را مطابق شکل زیر جابجا کرد.

شکل -22

1 4

3 2

1 6

4

25

3

3

4 1

2

3

41

2
2

3

4

5 1

2

3

4

51

a

a

شکل -21
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11-3-2- برش لوله ها

در این بخش نیز، رعایت اصول و مقررات مربوط به برش و پخزنى لوله ها و اتصاالت چدنى تایتون (لوله و اتصاالت 
فشـاري) اسـاس کار محسـوب میشـود. عالوه بر موارد فوق، یک نوار از لبه برش خورده مطابق شکل 23 و با ابعاد 
جدول 5 ایجاد شود . براي a جوش به فاصله ایجاد یک تماس یکنواخت بین نوار جوش و رینگ قفل کننده بهتر 
اسـت از یک رینگ مسـى از انتهاي لوله a مطابق شـکل 23 استفاده کرد. این رینگ قبل از عملیات جوشکاري به 
فاصله روي آن بطور یکنواخت بسته شده و موجب تخت شدن و یکنواختى سطح لهیدگى جوش میگردد. استفاده 

از الکترود نیکل– آهن با تقریباً 55 % نیکل (مطابق با AWS-ENiFe ) توصیه میشود.

خرابیهاي پوشش لوله ناشى از عملیات فوق بازسازي گردند.

جدول 5

DN
100
150

200

250
300

350

400

500
600

700
800

900
1000

87
92

101

110
115

117

125

140
140

160
165

178
188

6
6

6

6
6

7

7

7
7

7

7

7
7

3
3

3

3
3

4

4

4
4

4

4

4
4

a±3 (mm) b±3 (mm) c±1 (mm)

c

a
b

شکل -23
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11-4- ابزارها و روش هاي مونتاژ لوله ها و اتصاالت فشاري

11-4-1- مونتاژ لوله ها
از ابزارهاي زیر مى توان جهت مونتاژ لوله هاي فشاري استفاده کرد.

(DN 80-100)  1- دیلم

(DN 80-300)  2- مکانیزم اهرم دار

3- وینچ هاي مکانیکى:  بسته به سایز لوله از یک تا چهار عدد وینچ به شرح زیر استفاده مى شود

(DN 150 -300) استفاده از یک وینچ کوچک با یک کابل و یک قالب -
(DN 350 - 600) استفاده از یک وینچ بزرگ با یک کابل و یک قالب -

(DN 700 -1200) استفاده از دو وینچ بزرگ به صورت قطري و دو کابل و دو قالب -
(DN 1400 -1600) استفاده از سه وینچ بزرگ با زاویه 120 نسبت بهم، سه کابل، سه قرقره، شش شگل و سه قالب -

(DN 1800 -2000) استفاده از چهار وینچ بزرگ با زاویه 90 نسبت بهم، چهار قرقره، هشت شگل و چهار قالب -

شکل -24

شکل -25

شکل -26
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4- وینچ هاي هیدرولیکى: این روش از لحاظ تعداد وینچ ها و نحوه اتصال آنها به دو لوله مانند روش مکانیکى 
اسـت. در روش هیدرولیکـى وینـچ هـا با نیروي حاصل از جک هاي هیدرولیک کار مـى کنند. در این روش توزیع 

نیروي مونتاژ بخوبى صورت مى گیرد.

5- بیـل مکانیکـى (DN 300-2000) :در این روش بایسـتى انتهاي لوله به آرامى و بصـورت یکنواخت درون 
سرکاسـه رانده شـود. به منظور جلوگیري از آسـیب رسـیدن به لوله یک تخته چوبى بین بیل و لوله باید قرار داده 

شود.

شکل -27

شکل -28

شکل -29

شکل -30

11-4-2- مونتاژ اتصاالت

ابزارهاي زیر جهت مونتاژ اتصاالت فشاري مناسب هستند.

(DN 80-100)  1- دیلم

(DN 80-300)  2- مکانیزم اهرم دار

لوله و ماشین سازى ایران
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3- وینچ هاى مکانیکى: در اینجا نیز مانند روش مونتاژ لوله ها بسته به سایز اتصاالت مى توان از یک تا چهار 
عدد وینچ مکانیکى استفاده کرد.

لوله و اتصاالتى که به تازگى مونتاژ شـده اندمعموال به سـادگى قابل جداسـازي از یکدیگر هسـتند. براي دمونتاژ 
اتصاالتى که در سرویس بوده و از مونتاژ آنها زمانى گذشته باشد، باید نیروي بیشتري صرف نمود. از ابزارهاي زیر 

مى توان جهت دمونتاژ لوله ها و اتصاالت فشاري استفاده کرد.

4- وینچ هاى هیدرولیکى: مطابق روش گفته شده در مورد مونتاژ لوله ها مى توان عمل نمود.

1- مکانیزم اهرم دار

2- گیره روبند و جک مکانیکى

3- طوقه و بست مخصوص

شکل -32

شکل -33

شکل -34

11-4-3- دمونتاژ لوله ها و اتصاالت فشاري

شکل -31
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11-5- ترمیم پوشش خارجى لوله ها
در صورتیکه در هنگام برش لوله و یا حمل و نقل آن قسمت هایى از پوشش خارجى لوله دچار آسیب شودضروري 

است که قبل از مونتاژ آن نسبت به ترمیم پوشش بر اساس دستور العمل زیر اقدام شود:
1- ابتدا محل آسیب دیده تمیز گردد.

2- سپس با استفاده از برس مویى و رنگ با پایه قیري محل آسیب دیده ترمیم شود.

لوله و ماشین سازى ایران
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12- مونتاژ اتصاالت با اتصال مکانیکى

لوله و ماشین سازى ایران
1-12



12-مونتاژ اتصاالت با اتصال مکانیکى

12-1- مقدمه
در این اتصاالت واشـر السـتیکى توسط تعدادى پیچ و مهره فشرده شده و آببندي اتصال تأمین مى شود. اتصاالت 

مکانیکى این شرکت شامل اتصاالت بولتدگلندي ( شکل - 1) و اتصاالت فلنجى ( شکل - 2) مى باشد.

گلند
پیچ و مهره

پیچ و مهره

واشر الستیکى

واشر الستیکى

شکل -1

شکل -2
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12-2- مراحل مونتاژ اتصال بولتد گلندي
عملیات زیر بایستى جهت مونتاژ این اتصاالت به ترتیب انجام بگیرد.

1- عملیات تمیز کاري: لبه جلویى گلند و سطح داخلى سر کاسه تمیز شوند. همینطور بایستى انتهاى اسپیگات 
را حداقل به اندازه 20 سانتیمتر با کاردك تمیز کرد.

2- عالمتگذاري: جهت سهولت در کنترل عمق جا زدن انتهاي اسپیگات درون سر کاسه توسط گچ روغنى روي 
اسپیگات را به فاصله L از انتهاي آن عالمت گذاري کنید. مقادیر L براي سایزهاي مختلف در جدول زیر ارائه شده 

است.

3- جازدن اسـپیگات درون سـر کاسه: ابتدا گلند و واشر الستیکى را به ترتیب در انتهاي اسپیگات انداخته و 
آنها را از خط عالمت گذاري شـده عبور میدهیم. سـپس انتهاي اسـپیگات را درون سرکاسه جا زده وعمق جا زدن 

را در دور تا دور اتصال کنترل میکنیم و بعد واشر الستیکى را در محل خود قرار مى دهیم.

انتهاي اسپیگاتلبه جلویى گلند

واشر الستیکى گلند

سطح داخلى سرکاسه (اتصال)

شکل -3

شکل -4

جدول 1

شکل -5
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4- مونتاژ اتصال: گلند را به سمت واشر الستیکى کشیده و جـهت هم مـرکز کردن آن با لـولـه دو عدد چوب 
گوه اي بین گلند و اسپیگات مطابق شکل زیر قرار مى دهیم. این عمل باعث سهولت بستن پیچ و مهره ها خواهد 

شد.

پیچ ها را درون سوراخ هاي گلند و فلنج سر کاسه قرار مى دهیم. سپس مهره ها را توسط آچار دستى تا حد امکان 
سفت میکنیم. حاال توسط دو آچار رینگى که به طور قطري مقابل هم قرار میگیرند مهره ها را به طور کامل سفت 

مى کنیم.

پیچ و مهره ها باید آنقدر سـفت شـوند که مطابق شـکل زیر گلند به اندازه 6 میلیمتر در واشر الستیکى نفوذ کند. 
این میزان نفوذ را میتوان با اندازه گیري فاصله واشر الستیکى تا پشت گلند توسط یک متر فلزي کنترل کرد که 

این فاصله بایستى 6 میلیمتر کمتر از ارتفاع گلند باشد.

میزان جازدگى بایستى حتى االمکان در محیط اسپیگات یکسان باشد. بنابراین در هر اتصال اندازه گیري سه نقطه 
ضروري است.

شکل -6

شکل -7

شکل -8

گوه چوبى

پس از مونتاژ اتصال این کمربند را باز کنید

ارتفاع گلند

فاصله واشر الستیکى
 تا گلند

لوله و ماشین سازى ایران
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5- انحـراف زاویـه اي: پـس از مونتاژ، این اتصاالت را می تـوان در تمام جهات حداکثر تـا 3 درجه جابجا کرد. 
انتهاي لوله هاي به طول 6 متر به ازاي هر یک درجه انحراف حدود 10 سانتیمتر جابجا می گردند.

6- خاکبرداري اطراف سر کاسه: در محلی که سر کاسه لوله قرار می گیرد جهت گردش ابزار در هنگام بستن 
پیچ و مهرها و سـهولت عملیات آب بندي در محل اتصال، خاك نواحی مذکور به طول 40  الی 60 سـانتیمتر و 

عمق حداقل 40 سانتیمتر باید برداشته شود.

7- جوشـکاري و ترمیم پوشش خارجی : جهت جوشـکاري یا ترمیم پوشش خارجی مطابق روش گفته شده 
در مورد لوله هاي فشاري ( بخش 11-5 ) عمل گردد.

شکل -9

لوله و ماشین سازى ایران
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12-3- مونتاژ اتصال فلنجى
در این اتصاالت از یک واشـر السـتیکى تخت جهت آببندي نمودن اتصال اسـتفاده مى گردد که بین پیشانى هاي 

دو فلنج توسط تعدادي پیچ ومهره فشرده مى شود.

12-3-1- گشتاور اعمالى
گشتاور اعمالى (MD) جهت سفت کردن پیچ و مهره ها به جنس واشر آببند، سایز و فشار نامى فلنج بستگى دارد 

و مى توان آن را از روابط زیر محاسبه کرد.
MD: PN 10 = DN/30 (daNm)                         
MD: PN 16 = DN/15 (daNm)                       
MD: PN 25 = DN/10 (daNm)                          
MD: PN 40 = DN/5   (daNm)

12-3-2- موقعیت سوراخ ها
مطابق یک قانون اساسى هیچ یک از سوراخ ها نباید روي محور عمودي فلنج قرار بگیرند. به منظور سهولت مونتاژ 
مى توان دو شـیار را به صورت مقابل همدیگر روي فلنج ایجاد نمود. هنگام عملیات نصب بایسـتى این دو شـیار 
دقیقاً در امتداد محور عمودي قرار داشـته باشـند تا شـیرها و سـایر تجهیزات هیدرولیکى به صورت عمودي قرار 

بگیرند.

(daNm) گشتاور سفت کردن پیچ و مهره ها =MD

(bar) فشار نامى فلنج =PN

DN= سایز نامى فلنج

عالمتگذاري فلنج

شکل -10

درست نادرست

لوله و ماشین سازى ایران
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13- مهارکردن لوله ها
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ابعاد بلوك هاي سیمانى با توجه به نکات زیر محاسبه مى گردد.

- زانویى ها و سه راهى ها به صورت افقى نصب شوند.
- بلوك سیمانى بایستى نسبت به اتصال مهار شده توسط آن متقارن باشد.

- برآیند نیرو هاي وارد بر یک اتصال که بایستى توسط بلوك سیمانى مهار شود به فشار داخلى، سطح مقطع و 
شکل اتصال بستگى دارد و از رابطه زیر میتوان آن را محاسبه کرد.

F = K.P.S 
(N) برآیند نیرو هاي وارد بر یک اتصال :F

(Pa) فشار تست :P
S: سطح مقطع ( سطح مقطع داخلى در مورد اتصاالت فلنجى، سطح مقطع خارجى در مورد سایر اتصاالت، سطح 

مقطع نافى در سه راهى ها )
K: ضریبى است که به شکل و ابعاد مؤلفه مهار شده بستگى دارد.

K=1: براي سه راهى ها و فلنج هاي کور

    K=1    سطح مقطع کوچکتر تبدیل وS سطح مقطع بزرگتر آن )

13-مهار کردن لوله ها

13-1- مقدمه

13-2- ابعاد بلوك هاي سیمانى

در صورتى که اتصاالت خط لوله گیر دار نباشند بایستى جهت جلوگیري از باز شدن اتصاالت در زانویى ها، تبدیل ها، 
سه راهیها، فلنج کورها از بلوك هاي سیمانى استفاده شود. بلوك هاي سیمانى در واقع خط لوله را در مقابل نیرو هاي 

هیدرولیکى مهار مى کنند. 

s
Ss)

K = 2 sin (    ): For bends with   angle    2
براي مثال نیروي وارد بر یک زانویى 500-90 و با فشار تست 15bar برابر است با :

K = 2.sin (     ) = 1.4142 

S =     .d2 = (    ) 0.5322 = 0.22228 (m2)                                

F = K.P.S = 1.4142* 15e5 * 0.22228 = 471541 (N)   

2
90

4 4
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F
0.5e5
58061

2
30

در شکل هاي زیر نیروهاي محوري وارد بر اتصاالت زانویى، سه راهى و تبدیل و برآیند آنها نشان داده شده اند.

پس از محاسبهF حداقل سطح لهیدگى بلوك را میتوان از رابطه زیر حساب کرد.

عـالوه بـر اینها با احتسـاب وزن خاك باالى بلوك سـیمانى مى توان سـطح لهیدگى آن را قـدرى کوچکتر در نطر 
گرفت. در این حالت بسته به استحکام خاك از جدول زیر مى توان جهت تعیین ابعاد بلوك سیمانى استفاده نمود.

تبدیلسه راهى زانویى

شکل -1

شکل -2

FA = σ

(m2) سطح لهیدگى بلوك سیمانى =A

σ= استحکام خاك - براي خاك با استحکام باال 

                         براي خاك با استحکام پایین
براي مثال حداقل سطح لهیدگى بلوك سیمانى براي زانویى200-30 و با فشار تست 30bar و خاك با استحکام 

پایین برابر است با :

σ= 1.0e5 (Pa)

σ= 0.5e5 (Pa)

K = 2 sin (     ) = 0.5

S =      d2 = (     ) 0.2222 = 0.039 (m2)

F = K.P.S = 0.5 * 30e5 * 0.039 = 58061 (N)

A =      =           = 1.161 (m2)   σ

لوله و ماشین سازى ایران
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خاك با استحکام باال: 
- زاویه اصطکاك داخلى

- استحکام
- چگالى

- ارتفاع خاك باالي لوله
- خاك بدون آب

Φ=40
σ= 1.0e5 (Pa)

= 2 t/m3

H=1.2 m

جدول 1

خاك با استحکام باال
فشار
آزمون

زانویى زانویى زانویى زانویى فلنج کورسه راهى
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خاك با استحکام باال: 
- زاویه اصطکاك داخلى

- استحکام
- چگالى

- ارتفاع خاك باالي لوله
- خاك بدون آب

Φ=30
σ= 0.5e5 (Pa)

= 2 t/m3

H=1.2 m

خاك با استحکام باال
فشار
آزمون

زانویى زانویى زانویى زانویى فلنج کورسه راهى

جدول 2
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13-3- استفاده از اتصاالت گیردار

روش دیگر جهت مهار اتصاالت در مقابل نیروهاي هیدرولیکی اسـتفاده از اتصاالت گیردار می باشـد. این اتصاالت 
نیروي محوري وارد بر یک مؤلفه خط لوله را به مؤلفه بعدي انتقال داده و در اثر نیروي محوري جدا نمی گردند.

در بعضی موارد که به علت مشـکالت مربوط به موقعیت مکانی و ضعیف بودن اسـتحکام خاك اسـتفاده از بلوك 
سیمانی میسر نمی باشد استفاده از اتصاالت گیر دار ضروري است.

در این روش طول مهار شونده توسط این اتصاالت بستگی به فشار تست، سایز لوله و مشخصات خاك دارد.

براي تعیین طول مهار شونده با فشار تست 10bar و با خاك داراي استحکام متوسط می توان از جدول 3 استفاده 
کرد.

در مورد اتصاالت زانویی باید هر دو طرف زانویی با این طول توسط اتصاالت گیر دار مهار شوند.

شکل -3

لوله و ماشین سازى ایران
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جدول 3

خاك با استحکام باال: 
- نوع زمین: شنى - ماسه اي، رسى. 

- زاویه اصطکاك داخلى
- استحکام

- چگالى
- ارتفاع خاك باالي لوله

- بدون پوشش پلى اتیلن

Φ=30
σ= 0.6e5 (Pa)

= 2 t/m3

H

زانویى زانویى زانویى زانویى سه راهى   فلنج کور

در مواردي که فشار تست 10bar نباشد، طول داده شده در جدول را در ضریب       ضرب کنید. 
در صورت استفاده از پوشش پلى اتیلن، طول داده شده در جدول را در ضریب 1/6ضرب کنید. 

P
10
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14- پوشش دادن لوله ها و اتصاالت با غالف پلى اتیلن
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14-پوشش دادن لوله ها و اتصاالت با غالف پلى اتیلن

14-1- مقدمه
خوردگى فلزات در آب یا خاك در اثر یک مکانیزم الکترو شیمیایى رخ میدهد. در اثر وجود آب داراي یونهاي محلول 

روي سطح فلز، الکترونها از سطح فلز به محیط آبدار منتقل شده و خوردگى اتفاق میافتد.
در شـرایط نرمال پوشـش هاي اسـتاندارد به حد کافى در مقابل خوردگى حفاظت میکنند. با این وجود در صورتى که 
لوله ها در مناطق با خاك هاي بسیار خورنده قرار بگیرند این پوشش ها نمى توانند جلوي خوردگى لوله ها را بگیرند 

که در این موارد ا ستفاده از پوشش پلى اتیلن توصیه میگردد.

14-2-تعیین میزان خورندگى خاك
مطابق استـاندارد ملى آمریکـــا جهت پوشش پلى اتیلن لوله هاي آب و سایر مایعات (AWWA C105-99 ) پنج 

ویژگى خاك بایستى مورد ارزیابى قرار بگیرند. این پنج ویژگى به شرح زیر مى باشند:

(Resistivity) مقاومت ویژه .I
(PH) میزان .II

(Oxidation-reduction potential) پتانسیل اکسایش کاهش .III
(Moisture content) میزان رطوبت .IV

(Sul�de content) میزان سولفید .V
بـا انـدازه گیـري هریـک از ویژگى هاي فوق یک نمره به هریک از آنها مطابق جدول زیر تعلق مى گیرد. در صورتى که 

مجموع ویژگى هاي خاك 10 یا بیشتر باشد حفاظت خوردگى توسط پوشش پلى اتیلن توصیه مى گردد.

لوله و ماشین سازى ایران
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1500 (ohm-cm)

pH

1500 - 1800 (ohm-cm)

1800 - 2100 (ohm-cm)

2100 - 2500 (ohm-cm)

2500 - 3000 (ohm-cm)

3000 (ohm-cm)

0 - 2

2 - 4

4 - 6.5

6.5 - 7.5

7.5 - 8.5

8.5

100 mV

50 -100 mV

0 - 50 mV

جدول 1

نمره 

ارزیابى خاك مطابق با 

کمتر از

بیش از

بیش از

بیش از

0 کمتر از

نفوذپذیري کم و کامال مرطوب

نفوذپذیري متوسط و نسبتا مرطوب

نفوذپذیري زیاد و کامال خشک

مشاهده شده باشد

اثر آن دیده شده باشد

وجود نداشته باشد

ویژگى خاكمیزان اندازه گیري شده

مقاومت ویژه

پتانسیل
اکسایش - کاهش

رطوبت خاك

میزان سولفید

AWWA C105-99

در این مورد اگر خاك داراي سولفید باشد و میزان پتانسیل اکسایش - کاهش کم یا منفى باشد. نمره 3 باید در نظر 
گرفته شود.

هنگامى که تعیین میزان خورندگى خاك عملى نباشد استفاده از پوشش پلى تیلن در شرایط زیر توصیه مى شود.
I. زمین هایى که با خاك داراي مواد آلى زیاد احیا شده اند.

II. جاهائى که فاضالب و آب هاي خورنده اسیدي در خاك نفوذ مى کند.
III. مناطق نزدیک به دریا که داراي آب هاي اشباع شده از نمک هستند.

لوله و ماشین سازى ایران
3-14



IV. زمینهاي داراي گوگرد.
V. زمینهاي رسوبى نزدیک به سواحل
VI. مناطق داراي ذغال سنگ نارس.

VII. زمینهاي خاك دستى یا ماسه.

پوشش دادن لوله ها با غالف پلى اتیلن کاري ساده، اقتصادي و مؤثر است. بازرسى یک لوله چدن داکتیل پوشش داده 
شده با پلى اتیلن در خاك بسیار خورنده نشان مى دهد که این لوله پس از 25 سال داراي شرایط خوبى مى باشد.

هنگام پوشش دادن لوله ها و اتصاالت الزامات اولیه زیر بایستى رعایت گردد.
I. قبل از پوشش دادن، سطح خارجى لوله از خاك مواد خارجى بایستى پاك شود.

II. مناطق صدمه دیده پوشـش کارخانه اي بایسـتى مرمت شـود.براى این کار ابتدا نواحى صدمه دیده را برس سیمى 
بزنید.سپس با یک مــاده ســازگار با پوشش اصلى آن را رنگ کنید. این کار تنــها در مورد سطح خارجى تنه لوله 

مى تواند انجام شود.
III. پوشش هاي آسیب دیده نباید مورد استفاده قرار بگیرند.

IV. پوشش بایستى روي تنه خارجى لوله به اندازه اي قرار گرفته باشد به گونه اي که نه تنگ و نه گشاد باشد.
V. تاخوردگیهاي ایجاد شده در پوشش هاي لوله اي شکل و روي هم افتادگیهاي ایجاد شده در پوشش هاي ورق هاي 
شکل بایستى در قسمت باالي لوله یا اتصال قرار بگیرند تا هنگام خاکریزي در گودال پوشش پلى اتیلن خراب نشود.
VI. آسـیب هاي جزئى پوشـش پلى اتیلن را مى توان با نوار چسـب هاي پالستیکى ترمیم کرد. همینطور پارگى هاي 

بزرگتر یا نقائص موضعى را مى توان با پوشش لوله اي شکل با طول کافى برطرف نمود.
VII. پوشش هاي پلى اتیلن نباید در معرض آفتاب نگهداري شوند.

VIII. قبل از پوشش دادن حتى االمکان لوله ها و اتصاالت بایستى خشک و عاري از خاك باشند. بین لوله و پوشش 

نبایستى خاك، شن و ماسه وجود داشته باشد.
IX. هم پوشانى پوشش ها باید به گونه اي باشد که حفاظت خط لوله به طور آببند تأمین گردد.

X. کف گودال و خاکى که روي لوله ریخته مى شود بایستى عاري از مواد مضر براى پوشش باشد.

XI. خاکریزي به روي لوله ها باید به گونه اي باشد که به پوشش آسیب نرساند. در این رابطه توصیه میشود پوشش 

پلى اتیلن با ماسه یا خاك بدون سنگ قبل از خاك ریزي در گودال پوشیده گردد.

14-3-الزامات

14-4- روش هاي پوشش دادن با غالف پلى اتیلن
معموالً از دو روش زیر جهت پوشـش دادن لوله ها و اتصاالت اسـتفاده میشـود. در اینجا روش اول را به خاطر داشـتن 

کاربرد بیشتر شرح میدهیم.
1. پوشش دادن تنه و ساکت به طور جداگانه.
2. پوشش دادن تنه و ساکت به طور یکپارچه.

لوله و ماشین سازى ایران
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14-5- پوشش دادن تنه و ساکت بطور جداگانه
در این روش تنه لوله با یک پوشش لوله اي شکل که عرض آن در جدول 2 درج شده است پوشیده مى شود. طول 
این پوشـش(L1) معادل طول تنه لوله منهاي سرکاسـه اسـت. پوشـش دادن سرکاسـه بعد از مونتاژ لوله و با یک 

پوشش صفحه اي شکل به طول و عرض مندرج در جدول 3 انجام مى شود. (به شکل 6 مراجعه شود).

14-5-1- پوشش تنه
قبل از قرار دادن لوله در داخل گودال بایسـتى آن را به صورت باالنس بلند کرده سـپس مطابق شـکل 1 پوشـش 

لوله اي شکل را از طرف اسپیگات روي آن کشیده و آن را به صورت چین خورده در یک طرف لوله جمع نمود.

طول پوشش
صفحه اي
L2-mm

عرض پوشش
صفحه اي
B2-mm

عرض پوشش لوله اى شکل
B1-mm

جدول 2جدول 3

لوله و ماشین سازى ایران
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شکل -1

شکل -2

شکل -3

سـپس لوله را مطابق شـکل 2 روى دو تکیه گاه قرار مى دهیم به طورى که سـاکت و اسـپیگات لوله روى آنها قرار 
بگیرند.حاال پوشش جمع شده را در امتداد تنه لوله کشیده و آن را یک تاى طولى در قسمت باالى لوله مى زنیم. 

به طورى که پوشش دور لوله کامًال فیت شده و هیچ گونه حالت کیسه شدن به وجود نیاید.

در مرحله بعد مطابق شـکل 3 با اسـتفاده از نوار چسـب قسـمت تا شده پوشـش را به تنه مى چسبانیم. فاصله نوار 
چسـب ها از همدیگر بایسـتى تقریبا 1mو عرض آنها حداقل 50mm باشـد. پوشـش پلى اتیلن بایسـتى حتى 
االمکان به طور صاف و یکنواخت روى سـطح خارجى لوله قرار بگیرد. سـپس دو انتهاي پوشـش را بایسـتى با نوار 
چسب محافظت کرد به گونه اى که نیمى از عرض نوار چسب روى لوله و نیمى دیگر روى پوشش پلى اتلین باشد 

و نوار به صورت سرتاسرى به دور لوله زده شود. بدین ترتیب یک پوشش آببند روى تنه لوله تأمین مى شود.

لوله و ماشین سازى ایران
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حاال مطابق شکل 4 لــوله را در داخل گودال گذاشته و آن را با تجهیزات مناسب این کار مونتــاژ مى کنیم به 
گونه اى که تاى پوشش به طرف پایین باشد.

براى پوشش دادن ساکت یک پوشش صفحه اى با طول و عرض مندرج در جدول 3 را به دور ساکت مطابق شکل 
5 مى پیچانیم. براى جلوگیرى از آسـیب دیدن پوشـش پلى اتیلن توسـط لبه ساکت یک بالشتک پلى اتیلنى روى 

لبه ساکت قبل از بستن پوشش پلى اتیلن قرار مى دهند.

دو لبه پوشش پلى اتیلن در قسمت باالى ساکت روى هم قرار گرفته سپس در 2 یا 3 نقطه روى آنها نوار چسب 
زده مى شـود. جهت صاف و مرتب شـدن پوشـش آن را با یک سـیم روکش پالسـتیکى مى بندیم. در اینجا نیز دو 
انتهــاى پوشش را بایستى به طور سرتاسرى آببندى کرد. در شکل 6 لوله هاى مونتـاژ و پوشش داده شده دیده 

مى شوند.

شکل -4

شکل -5

14-5-2-پوشش سرکاسه

بالشتک پلى اتیلن

لوله و ماشین سازى ایران
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1.5    

پوشش صفحه اى

50mm نوارچسب به عرض سیم روکش دار

(L1) طول پوشش لوله اى

پوشش لوله اى تنه

B
1

B
2

B2

B
2

L2

L2

L2

شکل -6

شکل -7

بـراي پوشـش دادن سرکاسـه اتصاالت مطابق روش پوشـش سرکاسـه لوله هـا باید عمل کرد و براي پوشـش تنه 
اتصاالت بسته به شکل آنها از پوشش هاي صفحه اي شکل مطابق با شکل تنه استفاده می گردد. مثًال براي پوشش 

اتصاالت زانویی و سه راهی مطابق شکل 7 عمل می شود.  

14-5-3-پوشش اتصاالت

لوله و ماشین سازى ایران
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14-6- خواص مورد نیاز فیلم پلى اتیلن
فیلم پلى اتیلن بر اساس DIN 30674-Part 5 باید داراى خواص زیر باشد.

1- ضخامت فیلم:
ضخامت نامى فیلم 0/2mm است که حداکثر مى تواند 0/02mm از مقدار نامى کمتر باشد.

 
2- طول فیلم:

پوشش هاى لوله اى شکل معموالً به صورت توپى و بطول50 متر یا 100 متر تهیه مى گردند.

3- جنس:
جنس فیلم بایستى از پلى اتیلن و عارى از مواد بازیافت شده، مواد نرم کننده، مواد پرکننده (Fillers) و افزودنى 

هاى رنگى به جز دوده باشد. مواد ضد اکسنده مى تواند تا 0/5 درصد وزنى اضافه شوند. میزان ناخالصى ها نباید 
بیشتر از 0/1 درصد وزنى باشد. فیلم بایستى عارى از هرگونه سوراخ، حفره و پارگى باشد.

4- چگالى
چگالى پلیمر بایستى بینg/cm3 0/91 و g/cm3 0/93 باشد.

5- شاخص سیالیت مذاب
شاخص سیالیت مذاب بر اساسDIN 53735  نباید از 2/5 گرم بر 10 دقیقه بزرگتر باشد.

6- استحکام کششى
استحکام کششى پلیمر در جهات طولى و عرضى نباید از 11N/mm2 بزرگتر باشد.

7-  ازدیاد طول شکست
ازدیاد طول فیلم در جهات طولی و عرضی در هنگام پاره شدن نباید از 300درصد کمتر باشد.

8-  کهنگى حرارتى
پس از 98 روز نگهدارى پلى اتیلن در دماى 100oc کاهش استحکام کششى و ازدیاد طول شکست نباید بیش 
از 25درصد مقادیر اولیه باشد . همینطــور نسبت مقادیر اندازه گیرى شده فوق بعد از 98 روز به مقادیر اندازه 

گیرى شده بعد از 70 روز باید بزرگتر از 0/8 باشد.

14-7- آزمایشات کیفى
کلیه خواص فوق بایستى توسط سازنده فیلم، سازنده لوله و آزمایشگاه هاى به رسمیت شناخته شده مطابق 

DIN30674 آزمایش شوند و توسط سازنده لوله تأیید گردند. براى دریافت اطالعات بیشتر در مورد پوشش دادن 

لوله ها با فیلم پلى اتیلن مى توانید به دستورالعمل پوشش دادن لوله و اتصاالت با فیلم پلى اتیلن شرکت لوله و 
ماشین سازى ایران (17)  مراجعه کنید.

لوله و ماشین سازى ایران
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15- تست هیدرواستاتیک خط لوله
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15-تست هیدرواستاتیک خط لوله

15-1- مقدمه

15-2- انتخاب و آماده سازى قسمت هایى که باید تست شوند

15-2-1- طول قسمتى که باید تست شود

خطوط لوله پس از مونتاژ باید طبق استاندارد تست شوند که در اینجا روش تست هیدرواستاتیک خطوط لوله مطابق 
استاندارد ISO 10802:92 تشریح مى گردد.

طول قسمتى ا زخط لوله که باید تست شود بایستى با توجه به مالحظات زیر تعیین گردد.
- شرایط منطقه.

- دسترسى به آب مناسب.
- تعداد اتصاالت و سایر متعلقات (مثل شیرها) خط لوله.

در مورد خطوط لوله تحت فشار به جز در موارد تعیین شده این طول نباید از 1500m بیشتر باشد.
در مورد خطوط لوله غیر فشارى طول خط لوله جهت انجام تست معموالً مجموع طول خط لوله بین دو نقطه متوالى 

بازرسى مى باشد.

15-2-2- مهار کردن و بستن خط لوله

در محل هایى مانند زانویى ها، سـه راهى ها، تبدیل ها و فلنج کور ها که خط لوله داراى تغییر مسـیر یا تغییر سـطح 
مى باشـد بایسـتى از بلوك سـیمانى یا اتصاالت گیردار (مطابق مطالب فصل قبل) جهت مهار خط لوله اسـتفاده کرد. 

طراحی این وسایل مهار کننده بایستى براساس فشار تست انجام گردد.
مجزا کردن قسـمت تسـت در خط لوله باید توسـط فلنج کور ها یا سایر وسایل کور کننده انجام شود. درصورتى که از 
شیرآالت جهت بستن قسمت تحت تست استفاده شود، فشار نامى شیرآالت نباید کمتر از فشار تست باشد. در ضمن 

در اینگونه موارد هنگام ارزیابى نشتى، باید نشتى مجاز شیرآالت در نظر گرفته شود.

لوله و ماشین سازى ایران
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شکل -1

شکل -2

در شکل زیر یک طرح کلی از تست خط لوله دیده می شود.

1- پمپ
2- مانومتر

3- لوله رابط
4- شیر تخلیه هوا

5- اتصاالت فلنج ساکت
6- اتصال فلنج اسپیگات

7- بلوك نگهدارنده
8- توده خاك   

در مورد خطوط غیر فشاري با توجه به پایین بودن فشار تست معموالً مهار خطوط ضرورتی ندارند.

15-2-3- خاك ریزي موضعی قبل از تست

خطوط لوله معموالً بعد از خاك ریزي تست می شوند. با این وجود در بعضی موارد خاص که تست قبل از اتمام خاك 
ریزي انجام می گردد بایستی به اندازه کافی روي تنه لوله و بین اتصاالت خاك ریزي صورت گیرد تا قسمت تست در 

مقابل نیروهاي هیدرولیکی مهار گردد.

15-2-4- پر کردن خط لوله با آب

پر کردن قسـمت تسـت خط لوله با آب باید از پایین ترین نقطه و با دبی کم جهت اطمینان از خروج کامل هوا انجام 
شـود. همینطور این قسـمت باید در باالترین نقطه داراي خروجی هوا باشـد. دبی پر کردن قسـمت تست نباید بیش از 
10 درصد دبی طراحی باشد. لوله هاي داراي پوشش داخلی سیمان پس از پر شدن بایستی مدت زمانی جهت جذب 

آب توسط الیه سیمانی نگه داشته شوند. 

لوله و ماشین سازى ایران
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15-3- روش تست

15-3-1- خطوط لوله تحت فشار
15-3-1-1- عملیات مقدماتى

بعد از پر شـدن قسـمت تسـت و قبل از اعمال فشا رتست، این قسمت باید به اندازه کافى تحت فشار کارى نگه داشته 
شود تا لوله ها نسبت به حرکات خطى، جذب آب توسط پوشش داخلى، ... به پایدارى برسند. در این حالت خط لوله 
باید مورد بررسـى چشـمى قرار گرفته و درصورت مشـاهده هرگونه اشکالى نسبت به اصالح آن پس از تخلیه آب اقدام 
گردد. درصورت رضایت بخش بودن نتایج بازرسى چشمى، باید به طور یکنواخت فشار تست افزایش یابد. فشار تست 

در پائین ترین نقطه نباید کمتر ازمقادیر ذکر شده در قسمت ها ى زیر باشد (هر کدام که بزرگتر است).
  آ) براى فشــارهاى کارى کمتر یا مسـاوى10bar معادل 1/5 برابر فشــارکارى و براى فشــارهاى کارى بیشتر از 

.5bar 10 معادل فشار کارى به عالوهbar

ب) حداکثر فشار کارى.
همینطور فشار تست نباید از مقادیر زیر بیشتر گردد.

- حداکثر فشار تست تعیین شده دراستاندارد هاى لوله ها، اتصاالت، فلنج ها و سایر متعلقات آنها.
- فشار طراحى مربوط به وسایل مهار کننده.

در ضمن فشار تست در باالترین نقطه از قسمت تحت تست، نباید کمتر از فشار کارى در این نقطه باشد.

15-3-1-2- آزمون فشار

15-3-1-2-1- آزمون افت فشار

آزمون فشار را به دو طریق زیر مى توان انجام داد.

فشار تست را توسط پمپ به مدت حداقل یک ساعت و با حداکثر تغییرات 0/1bar± ثابت نگه دارید. سپس پمپ را 
از سیستم جدا کرده و اجازه ندهید آب بیشترى به قسمت تحت تست وارد شود. حاال این قسمت را در این حالت در 

مدت زمان هاى زیر با توجه به سایزلوله تحت فشار نگه دارید.

پس از مدت زمان هاى فوق فشار را اندازه گیرى نمایید. حاال براى تعیین نشتى به دو طریق مى توان عمل کرد. 
- میزان آبى که باید به سیستم پمپ شود (با دقت 5% ± ) تا فشار ثابت بماند را اندازه گیرى کنید.

- فشار قسمت تحت تست را ثابت نگه داشته ( با حداکثر تغییرات 0/1bar ± ) و میزان آبى که باید ا زسیستم خارج 
شود تا افت فشار قبلى ایجاد گردد را اندازه گیرى کنید.

DN≤600 600<DN≤1400 DN>1400

شش ساعت               سه ساعت                  یک ساعت

جدول 1
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15-3-1-2-2-آزمون فشار ثابت
فشار تست را توسط پمپ به مدت حداقل یک ساعت و با حداکثر تغییرات  0/1bar± ثابت نگه دارید. سپس توسط 

پمپ فشار تست را در مدت زمان هاى مطابق جدول 1 با توجه به سایز لوله ثابت نگه دارید.
پس از مدت زمان هاي فوق میزان آب پمپ شده به سیستم را (با دقت 5%± ) اندازه بگیرید.

15-3-1-3- تصمیم گیري
اگر میزان نشتی بیش از میزان نشتی قابل قبول تعیین شده در بخش 15-4-1 باشد، آزمایش را تا رسیدن به پایداري 
کامل بایسـتی تکرار کرد. اگر نتایج تسـت قابل قبول نبود، بایسـتی نسـبت به اصالح و ترمیم مواضع معیوب تا رسیدن 

به نشتی قابل قبول اقدام الزم انجام شود.

15-3-1-4- تست کامل خطوط
پس از تسـت کلیه قسـمت ها و اطمینان از صحت آنها قسـمت هاي تسـت شـده به هم متصل شده و کل خط مطابق 

آزمون هاي بخش هاي قبلی ( 15-3-1-1 تا 15-3-1-3 ) بایستی تست شود.

15-3-2- خطوط غیر فشاري
1- پس از پر شـدن قسـمت تسـت و قبل از اعمال فشار تست، این قسمت بایستی به اندازه کافی براي مدتی نگه داشته 
شود تا جذب آب توسط پوشش داخلی صورت گیرد. در طی این مدت بایستی کلیه محل هاي اتصال دو مؤلفه و اتصاالت 
مورد بازدید چشمی قرار بگیرند و در صورت مشاهده هر گونه اشکالی نسبت به اصالح آن پس از تخلیه آب اقدام گردد.

2- از طریق پر کردن آب از منهول باال دست فشار را تا فشار مطابق مقادیر زیر باال ببرید.
آ) اگر حداکثر آببندي ضروري نمی باشد فشار تست نباید از مقادیر زیر بیشتر گردد.

- 0/4barدر تاج لوله متصل به منهول باال دست.
- 1/0barدر تاج لوله متصل به منهول پایین دست.     

ب) هنگامی که حداکثر آببندي ضروري است (مثًال به خاطر وجود ترازهاي باالي آبهاي زیر زمینی، چشمه ها یا چاه ها 
) فشار تست ممکن است تا 5bar باال برده شود.

3- سیستم را به مدت 2 ساعت تحت فشار نگه می داریم. سپس میزان آب مورد نیاز جهت رساندن لوله متصل به منهول 
باال دست به فشار اولیه را اندازه گیري می کنیم.

4- اگر میزان نشـتی بیش از میزان نشـتی قابل قبول تعیین شـده در بخش 15-4-1 باشـد، آزمایش را تا رسـیدن به 
پایداري کامل بایسـتی تکرار کرد. اگر نتایج تسـت قابل قبول نبود بایسـتی نسـبت به اصالح و ترمیم مواضع معیوب تا 

رسیدن به نشتی قابل قبول اقدام الزم انجام شود.

لوله و ماشین سازى ایران
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15-4- معیار پذیرش

15-4-1- خطوط فشاري
مقدار نشتی آب نباید از مقدار 0/001 لیتر بر ساعت براي هر کیلومتر خط لوله و براي هر میلیمتر از سایز نامی لوله 

و براي هر بار (bar) از فشار استاتیک (متوسط هد قسمت تحت تست) تجاوز نماید.
براي مثال حداکثر نشـتی مجازبراي هر کیلومتر خط لوله DN100 در فشـار نامی10barیک لیتر بر سـاعت می باشد. 
در مواردي که ارتفاع قسـمت هاي مختلف خط لوله به طور قابل مالحظه اي با هم اختالف داشـته باشـد، مقدار نشتی 

مجاز بایستی براساس متوسط وزنی فشار در طول خط تعیین گردد.

15-4-2- خطوط غیرفشاري
مقدار نشـتی آب در خطوط غیر فشـاري نباید از 0/1 لیتر بر سـاعت براي هرکیلومتر خط لوله و براي هر میلیمتر از 

سایز نامی لوله تجاوز نماید.
با این وجود چنانچه فشـار تسـت بیشـتر از 1bar باشـد، باید مطابق روش خطوط تحت فشـار نشتی مجاز را محاسبه 

نمود.
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1. THYSSEN, Ductile Iron Pipe Manual: 1991.
2. SAINT GOBAIN PAM, Water Mains.
3. EN545: 2006 - Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water 
piplines.
4. ISO 2531: 1998 - Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water 
or gas application.
5. DIN 28603: 2002 - Spigot and socket joints.
6. DIN 28602: 2000 - Ductile iron pipes and fittings – Bolted gland joints.
7. ISO 8180: 1985 - Ductile iron pipes – polyethylens sleeving.
8. DIN 30674 - P5: 1985 - External protection of ductile cast iron pipes.
9. AWWA C105 / A21.5: 1999 - Polyethylene encasement for ductile iron pipes.
10. ISO 4633: 2002 - Rubber seals - joint rings for water supply, drainage and sewer-
age pipelines specification for material.
11. ISO 2230: 2002 Rubber products - Guidelines for storage.
12. ISO 10802: 1992 - Ductile iron pipeline -  Hydrostatic testing after installation.
13. DIN EN 805: 2000 - Water supply - Requirements for systems and components 
outside buildings.

مراجع و استانداردها

14- راهنماي حمل و نقل، نگهداري و نصب لوله و اتصاالت چدن نشکن – شرکت لوله و ماشین سازي ایران.
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