
 

 

 
  روش نگهداري و نصب و جابجائي لوله هاي پلي اتيلن


  مشخصات لوله ها پلي اتيلن

 تجاري صورت به ماده اين .شود مي تهيه اكسيدان آنتي دوده مراهه اولفين و اتيلن پليمريزاسيون از اتيلن پلي
 چه هر .شود مي عرضه بازار ،به زياد مخصوص وزن و متوسط مخصوص كم،وزن مخصوص ،وزن نوع درسه
 به توجه با همراه بايد لوله خطوط طراحي .است بيشتر آن ،مقاوم باشد اتيلن بيشتر موادپلي خصوصم وزن

 .گيرد صورت زماني مقطع هر در مختلف توليدات

 گرم را مواد اين خودكار طور به دستگاه و شود مي استفاده اكسترودر دستگاه ،از اتيلن پلي هاي لوله توليد در
 دستگاه از لوله صورت به شدن سر از پس كه دهد مي عبور مخصوص ،ازقالب فشار با ه وكرد شكل وخميري

  .ميشود خارج
 
  

  : موارد استفاده از محصوالت پلي اتيلن 
  شبكه هاي آبرساني شهري و روستائي  
  شبكه هاي فاضالب شهري و روستائي  
  شبكه هاي گاز رساني  
  شبكه هاي زهكشي  
  صنعتي سيستم هاي مايعات و فاضالب  
  قطره اي و باراني(شبكه هاي آبياري تحت فشار (  
  سيستم هاي آبياري متحرك  
  پوشش كابلهاي مخابراتي و فيبر نوري  
  پوشش كابلهاي برق  
  پوشش لوله هاي فلزي  
 بعنوان كانالهاي تهويه 
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سازندگان لوله هاي پلي اتيلن

 الزم توليد، ظرفيت و اتصال نوع متعلقات، قطر، ار،ك فشار نظر از اتيلن پلي هاي لوله توليد محدوديت عل به
 نيازهاي با و مشخص ها محدوديت اين مربوط، سازندگان با تماس ضمن لوله، قطعيت انتخاب از قبل است
  .شوند داده انطباق طرح

  
متعلقات و پلي اتيلن لوله هاي وجابجايي حمل

 اي صدمه تا آورد، عمل به را احتياط و دقت نهايت متعلقات، و لوله تخليه و بارگيري در است موظف پيمانكار
  .نيايد وارد آنها به

 
 با ي ها كاميون از نيز، حمل زمان در .شود انجام آرامي به بايد متعلقات، و لوله گذاشتن پائين و كردن بلند

  .شود استفاده برنده و تيز سطوح از و عاري ميخ بدون و  صاف سطح
 توسط كردن آنها بلند موقع در شوند، مي عرضه و تهيه كارخانه در بندي هبست صورت به ها لوله چنانچه
 اجتناب سخت سايل و ساير يا قالب، زنجير، بردن كار به از و شود استفاده پهن هاي تسمه از بايد جرثقيل،

 نيرو كننده توزيع تيرهاي از متر، 6 از بيش طول با هاي لوله-  نشان را ها بسته اين جابجايي براي نحوه. گردد
www.p  .شود استفاده
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 براي نبايد پيمانكار .بغلطاند سخت زمين روي را آنها اتيلن، پلي هاي لوله كردن جابجا براي نبايد پيمانكار
 جابجايي هنگام در كند دقت بايد و سردهد چوبي الوارفلزي يا  ريل روي را تر،آنها پائين سطح به ها لوله انتقال
 از بايد حال درعين. نيايد وجود به آنها در ساييدگي و خراش يا و نشده واردا آنه هب اي ضربه متعلقات، و لوله

 شود، نميا هه جدار شدن كنده يا و بريدگي موجب تيز،كه هاي سنگ و فلزي متعلقاتبا  لوله جدار تماس
 .گرددري جلوگي

 لوله كه كند دقت بايد انكارپيم شود، مي انجام درجه صفر زير دماي در متعلقات و لوله جابجايي كه درصورتي
 .شود مي آنها شكستگي باعث زيرا نكنند، سقوط يا و نكرده برخورد سخت اجسام با متعلقات و

 صدمه ها، لوله سطح بودن لغزنده علت به كه شود دقت يخبندان، يا مرطوب شرايط در نقل و حمل درصورت
 .نشود وارد ها لوله حمل موقع در افراد به

 سخت سطح روي بازكردن، درموقع شوند، مي انبار رول صورت به كه هايي لوله كه نمايد دقت بايد پيمانكار
  .برندارد تاب و نخورده پيچ لوله رول كه شود انجام صورتي به آنها، بازكردن و نشوند باز و كشيده

  
  بسته بندي محصوالت 

امات درخواست كننده محصول به اصوال لوله هاي پلي اتيلن با توجه به شرايط توليد و طول و ساير الز
توانند بصورت انباشته بروي هم قرار گيرند و  ها مي كه كالف.شود  دو صورت كالف و يا لوله توليد مي

  .شوند  هاي مرسوم بروي كفي بارگيري مي ها نيز با مهار كننده لوله
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 باشد اينچ مي  40يبا ها در اكثر مواقع مرسوم است تقر طول استانداردي كه عموما براي بارگيري لوله
هاي حمل و  مقطع عرضي معمول در سيستم.اينچ نيز توليد شده است  60هائي با طول  لوله دهر چن
چند اين قوانين بصورت يك استاندارد جامع نيست و با شرايط محلي و  هر. باشد  اينچ مي 20نقل 

ها مورد توجه قرار نگيرد  در صورتيكه اين محدوديت.قوانين مكان پروژه ممكن است تغيير نمايد 
  .گردد  هاي حمل مي هاي ناشي از نقض قوانين باعث باال رفتن هزينه جريمه

هاي وزني نيز كه از جمله موارد محدود كننده در انتقال محصوالت بشمار مي آيد با توجه  محدوديت
يشه مورد توجه قرار افتد اما اين نكته نيز بايد هم اتيلن كمتر اتفاق مي هاي پلي به سبكي وزن لوله

  .گيرد 
دهد هرچند  اي عمومي از روش بار گيري و حمل و شرايط بسته بندي رانشان مي نمونه 1شكل 

اتصاالت كوچك عموما در كارتون و يا .ممكن است شرايط واقعي با مثال عنوان شده متفاوت باشد 
شود كه از  زياد باشد توصيه مي ها  شوند كه اگر مقدار اين كارتون بندي مي هاي قابل حمل بسته بسته
  .هاي مخصوص جهت بارگيري و جابجائي آن استفاده گردد  پالت

هاي كوچك اتصاالت را در ميان  توان بسته شوند مي ها بصورت كالف بارگيري مي كه لوله در مواقعي
  .كالف قرار داد 

بروي كفي  بارگيري و حمل ها ، منهول و يا قطعات بزرگ و يا كامال سفارشي هميشه بطور مجزا  تانك
 .شود  مي
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  تائيديه بارگيري و حمل 
كند نبايد  كارهاي پيشنهادي كه نگارنده مطرح مي توجه به اين نكته ضروريست كه مطالب عنوان شده و راه

هاي جاري سيستم شما تعويض گردد بلكه اين نقطه نظرات به عنوان مكمل بايد مورد نظر  با دستورالعمل
  .رفرمايان قرار گيرد مديران و كا

هائي براي شمارش و يا تحويل گيري اجناس دارند كه فقط الزم  ها عموما دستورالعمل مجريان و مديران پروژه
است اشاره شود كه حتما بايد بارنامه و درخواست خريد از نظر تعداد قطعات و شرح اجناس با هم همخواني 

  داشته باشد 

.  
هاي دريافتي با درخواست خريد و يا مدارك طراحي بايد  ارش و تطابق كاالاوليه شم لپس از انجام مراحا

اجناس از نظر كيفيت و سالمت نيز بازرسي شوند كه ممكن است در زمان بارگيري و حمل دچار صدمه و يا 
  .ايراد خسارت شده باشد 

،كنده شدن ، يا پارگي ايراداتي كه بصورت ظاهري مشهود باشد مثل ايجاد برش عميق ، سائيدگي ،خراشيدگي 
  .و يا سوراخ شدگي بايد بدقت بازرسي و بررسي گردد 
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  گزارش رسيد شدن بارنامه و گزارش خسارات احتمالي 
اي كه كاال را تا محل مقصد حمل نموده است بايد از تحويل گيرنده اجناس بخواهد كه بارنامه و يا  راننده

گونه ايراد و اشكال در تعداد و يا شرح و يا خسارات ناشي از  ردرخواست خريد را تائيد نمايند و وجود ه
  .بارگيري و حمل در اين تائيديه عنوان گردد 

هاي فراموش شده و مدارك و مستندات  هاي وارد شده به محموله ، بسته تي حمل و نقل مثل خسارتالمشك
تامين كننده و مدير پروژه گزارش گردد مربوط به اختالفات درخواست خريد و بارنامه بايد در كمترين زمان به 

س جلوگيري شود و به اتاخيرهاي زماني در اجرا و يا تامين اجن زشود از برو سرعت عمل در اين كار باعث مي.
  .گيرد هاي اضافي را در اين موارد مي هنوعي جلوي هزين

  آموزشهاي تخليه بار 
ن نكات در ساده و ابتدائي جلوه كند اما اي هشود بنظر خوانند شايد مواردي كه در اين مبحث عنوان مي

هاي  هاي زماني و مادي پروژه ههاي اجرائي به كرات تجربه شده است و توجه به آنها از افزايش هزين پروژه
  .هاي جاني نيز بشود  نمايد و چه بسا عدم رعايت اين نكات بديهي باعث ايجاد خسارت جلوگيري مي

مورد  نآن شويم كه سطح صافي به اندازه تقريب حجم بار وجود دارد كه در قبل از تخليه محموله بايد مطمئ
تجهيزات و وسائلي كه براي .هاي آن نيز با موانع فيزيكي مهار گردد  حتما بايد تريلر با زمين تراز باشد و چرخ

ين حيث با ا باشد و ازگيرند بايد توانائي تخليه ايمن و امكان جابجائي بار را داشته  تحليه مورد استفاده قرار مي
  .بار همخواني داشته باشد  ژظرفيت و تنا

تخيله و يا بارگيري بايد در شرايط كامال ايمن طرح ريزي و عملياتي گردد كه اگر اين تمهيدات  :توجه 
ي ير ضروردر اين مورد الزم است افراد غ.هاي مالي و جاني نخواهد داشت  اي جز خسارت انديشيده نشود نتيجه

چ وجه در محل بارگيري و يا تخليه حضور نداشته باشند و استفاده از نفرات آموزش ديده و با تبحر كافي يهبه 
  .شود  در اين فرآيند  اكيدا توصيه مي

  ضروريات محل تخليه بار 
كه قبال نيز گفته شد محل تخليه بار بايد كامال صاف و مسطح باشد و به اندازه كافي وسعت داشته   همانطوري

  .د تا امكان حركت وسائل حمل بار و همينطور جاي كافي جهت تخليه موقت اجناس در آن موجود باشد باش
هاي  اما در مورد لوله.شوند  ها عموما از يك طرف تريلي و بوسيله ليفتراك تخليه مي ها و پالت ها ، بسته لوله

شوند هر چند اين قطعات  ل تخليه ميها بوسيله جرثقي ها و تانك بسته بندي نشده اتصاالت حجيم و يا منهول
  .قبال بايد توسط تسمه و يا طناب ها محكم و ثابت شده باشند 

هاي مهار كننده بايد با ميزان وزن بار و توانائي جرثقيل مطابقت داشت باشد و  ها و يا كابل ها و طناب تسمه
  .شود  هاي مستعمل و پاره توصيه نمي استفاده از كابل
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هاي جامع و كاملي وجود دارد كه  ها و بارگيري و تخليه بوسيله آن دستورالعمل از جرثقيل در مورد استفاده
را در  هاي  شما اجراي اين دستورالعمل .كنيم حتما قبل از استفاده آنرا مطالعه و بدقت اجرا كنيد توصيه مي

  .نمايد  برابر خطرات احتمالي مصون مي
  تجهيزات بارگيري 

مورد  هاي آن باشد و در اين ناسب بارگيري و تخليه بايد مطابق ظرفيت بار و اندازهاستفاده از تجهيزات م
  .هاي ايمني الزم و ضروريست  استفاده و توجه به توصيه

ها نبايد از روي تريلر به پائين غلتانده و پرت شود رعايت اين نكته در مورد اتصاالت ،  توجه شود كه لوله
  .است و الزم است جهت عدم آسيب ديدگي ز پرتاب آنها جلوگيري گردد ها نيز ضروري  ها و تانك منهول

هاي مطابق با ظرفيت  شود بايد از تسمه و كابل ها براي بلند كردن بار استفاده مي كه از چرثقيل در زماني
د بايد دار ها مطابق با مركز ثقل بار تنظيم گردد و ليفتراك كه بار را از روي كفي بر مي و تسمه استفاده گردد

متعادل  توجه كند كه حتما اين مركز ثقل در وسط دو شاخ ليفتراك قرار گيرد و از حمل بارهاي لغزان و نا
قبل از باال بردن بار توسط ليفتراك بايد توجه شود كه حتما شاخك ها كامال زير بار قرار گيرد  .خودداري نمايد

  .راك توجه نمايد و راننده ليفتراك به مقدار ظرفيت بار و توانائي ليفت

  
  تخليه قطعات بزرگ منهول ها و تانك ها 

ها بايد با استفاده از تسمه و يا كابل هاي مستحكم و قوي تخليه  ها و تانك اتيلن ، منهول پليلوله قطعات بزرگ 
استفاده از .شوند تسمه بايد در قسمت باالي منهول و يا محل تعبيه شده در باالي تانك ها بسته شود 

  .هاي محصوالت ممنوع مي باشد  ايمن و يا سوراخ هاي نا دستك
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كنترل ورود لوله و متعلقات به كارگاه


 هاي كنترل .گرفت خواهند قرار موردكنترل توليد، نظركيفيت از تأييد مورد هاي روش با كارخانه، درمحل لوله

 هاي لوله تحويل موقع در است فموظ پيمانكار. شود انجام مستقال بايد و بوده مشخصات اين از خارج توليد
 مشاور مهندس با را موارد ايراد، هرگونهد وجو صورت در و نموده توجه زير عمده نكات به كارگاه به اتيلن پلي

 .نمايد جلسه صورت

 گردد كنترل بارنامه با مقدار نظر از شده حمل مقاديركاالي مجموع. 

 شود درج رسيد برگ در احتمالي، هاي سارتخ ليست با همراه متعلقات، يا لوله كمبود مقدار هر. 

 شود اعالم و تهيه فوراً شده حمل محموله در نواقص ليست و ديده آسيب هاي لوله ليست.  

 
  

نگهداري لوله ومتعلقات پلي اتيلن


 به ميشود گذاشته او اختيار در پيمان موضوع عمليات انجام براي كه را متعلقاتي و لوله است موظف پيمانكار

 صورت، هر درشود و  جلوگيري آنها به صدمه و خسارت آمدن وارد از كه كند،ي نگهدار و كرده انبار ينحو
 توسط زير عمده نكات رعايت مورد، اين در .بود خواهد متعلقات و لوله سالم نگهداري مسئول پيمانكار
 : است الزامي پيمانكار
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 انبارداري مدت كه درصورتي .شوند نگهداري آفتاب مستقيم تابش از دور به و خنك محل در متعلقات و لوله -
  شوند پوشانيده تيره پارچه با متعلقات و ها باشد،لوله طوالني

 گرم هواي تجمع از و بوده مناسب تهويه درمعرض كه شوند داده قرار انبار از محلي در متعلقات و لوله-
 .شود جلوگيري ومتعلقات لوله دراطراف

 .شوند انبار موتورخانه يا و بخار ديگ بخاري، نظير داغ، وسايل يا و حرارتي منابع از ورد بايد متعلقات و لوله -

 دوپهن و شدن خم از جلوگيري منظور به ميشوند، قرارداده يكديگر روي اتيلن پلي هاي لوله كه درصورتي -
 متر يك از نبايد شوند، مي انبار ترتيب اين به كه هايي لوله ارتفاع و بوده يكديگر موازي كامالً بايد ها لوله شدن،
 .نمايد تجاوز

  
  هنحوه انباركردن لوله هاي جدا شد

 به كردن انبار بايد بزرگ، هاي لوله متعلقات مورد در و چيد مرتب طور به قفسه در بايد نيز را متعلقات -
 .نشوند قرارداده هم روي متعلقات باشدكه صورتي

 .شوند نگهداري مضر شيميايي مواد از دور به بايد اتيلن پلي متعلقات و لوله -

 .گردد جلوگيري شيرآالت و متعلقات لوله، داخل به خارجي مواد و خاك ورود از الزم، تمهيدات با -

 مورد و بريده طوركامل به بايد ديده صدمه قسمت ببيند، آسيبها  لوله نامناسب، انبارداري اثر در چنانچه -
 .نگيرد قرار استفاده

 به زودتر كه  اجناسي باشدكه طوري بايد شيرآالت متعلقات و ها لوله انواع براي انبار فضاي و جا اختصاص -
 به نياز بدون و آساني به انبار، از آنها كردن خارج كه نحوي به و قرارداده جلوتر هاي درقسمت رسند، مي مصرف
 انبارداري براي منظمي برنامه بايد كارپيمان منظور، اين تأمين براي.باشد امكانپذير اجناس بقيه كردن جابجا
 .باشد اجرايي عمليات پيشرفت برنامه با مناسب بايد برنامه اين و كند تهيه شيرآالت و متعلقات و ها لوله

 يكديگر روي تخت صورت به توانند مي ميشوند، نگهداري كويل صورت به كه تر قطركوچك هاي لوله -
ذيل  درشكل كويلها، حداكثر ارتفاع و نگهداري نحوه .شوند داده قرار ارانب در تخته لبه روي يا و قرارگيرند

  .است
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 باشند،اين شده حمل كارگاه به ها آلودگي ورود از جلوگيري براي خاص درپوشهايي با ها لوله چنانچه -

  .بمانند باقي لوله روي انبار انتهاي تا بايد ها درپوش

  
 

  بسته بندي دركارخانه تحويل ميشود نحوه انباركردن لوله هايي كه به صورت
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 هاي پلي اتيلن خم كردن لوله

 حرارت درجات در لوله سرد كردن خم براي. كرد زيرخم شرح به روش دو به توان مي را اتيلن پلي هاي لوله
 .نمايد دريافت مشاور مهندس از را كار انجام مجوز بايد پيمانكار لوله، گرم كردن خم يا و پائين

  
  ردخم كردن س

 خم راحتي به بزرگ هاي درقوس آنرا توان ومي داشته زياد پذيري انعطاف قطركم، با اتيلن پلي هاي لوله
 خم را لوله شاخه يك زانويي از استفاده بدون لوله، خط زاويه يا مسير تغيير براي دارد امكان بنابراين.كرد
  .آورد دست به را نظر مورد زاويه و كرده
 سازنده كارخانه كه حدي از نبايد و است آن قطر و جداره ضخامت مخصوص، وزن ه،لول جنس قوس،تابع شعاع
ازخم  كه زانويي.باشد مي لوله قطر برابر 20 تا 12 درحدود حداقل خم، ًشعاع معموال .باشد كرده،كمتر تعيين
   .باشد برآمدگي و زايده يا و ترك بدون بايد آيد، مي بدست لوله قطعه يك كردن

 نظر مورد امتداد تغيير نباشد، امكانپذير لوله كردن خم طريق از نظر مورد زاويه به زانويي ايجاد كه درمورادي
   .شود ايجاد اتيلن پلي هاي لوله سازندگان ساخت استانداردي ها زانويي از باتركيبي بايد لوله درخط
 .باشد داشته لهفاص مجاور متعلقات و شيرآالت از لوله، قطر برابر ده حداقل بايد خم، نصب محل

  
  گرم كردن خم
 براي .شود انجام بايد شعله بدون حرارتزاي تجهيزات وسيله به كمتر، هاي باشعاع اتيلن پلي هاي لوله كردن خم

 شود دقت بايد .كرد استفاده داغ روغن حمام يا و داغ هواي دمنده هاي دستگاه از توان مي منظور، اين تأمين
 .شود اجتناب موضعي دادن حرارت از و بوده لوله،يكنواخت خم محل سرتاسر در حرارت توزيع كه

 حرارت مدت درتمام .است سانتيگراد درجه 140 تا 105 اتيلن، پلي هاي لوله كردن خم براي نياز مورد دماي
 نرمشدن،ازشكل دماي در لوله زيرا،جداره.شود اجتناب نرمشدن دماي از بيش دما افزايش از بايد دهي،

 .گردد مي استفاد غيرقابلو شده خودخارج

 قطعات يا و گرم ماسه با را لوله توان مي كردن، خم هنگام در لوله شدن ازمسطح جلوگيري منظور به
 .پركرد مناسب مواد ساير يا و كننده، خم فنرهاي الستيكي،يا

 افزايش ورتدرص.باشد نظر مد بايد اتيلن پلي هاي لوله كم ماييد هدايتگر لوله،ضريب دادن حرارت روند رد-
 ايجاد نامناسب هاي وتغييرشكل آمد خواهد وجود به اتيلن پلي لوله در رنگ تغيير لوله، حرارت حد از بيش

 ايجاد سبب زيرا باشد، نمي صحيح لوله كردن خم مشخص، مقدار از پائينتر هاي حرارت درجه در.شد خواهد
 .گرديد خواهد خم محدوده در نامناسب تنشهاي
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 تا و كرده ثابت اي ساده قالب دور به را لوله.شد گرم مناسب درجه تا يكنواخت طور به لوله كه اين از پس -
 سرد لوله اينكه از بعد كه باشد صورتي به بايد نظر، مورد قالب .شود نگهداري حالت همين به آن، شدن سرد
 .برسد ظرن مورد زاويه به و شده داده برگشت اول حالت به حدودي تا برجهندگي، اثر در و شد

 قطر با هاي لوله درمورد.برابرقطرباشد پنج الي دو از دراقطاركوچك هاي لوله براي خم شعاع كه ميشود توصيه -
 وزن با اتيلن پلي لوله جنس تناسب به بايد كردن، قطرخم هرصورت،انتخاب به.يابد افزايش بايد شعاع اين زياد

  .شود انجام سازنده كارخانه توصيه براساس و كم يا زياد مخصوص
  

  گذاري لوله از قبل بازرسي
 بازرسي و بازديد دقت به نصب از قبل را شيرآالت و متعلقات و لوله هاي شاخه تمام است موظف پيمانكار
 براي معيني محل در و كرده باشند،عالمتگذاري معيوب يا و ديده صدمه كه را اقالم اين از هريك و نموده
 نظر مورد قطعه نقص و ياعيب صدمه ارزيابي از پس مشاور، مهندس.دكن نگهداري مشاور مهندس بازديد
  .شود تعويض اينكه يا و مربوط،تعمير قطعه دهدكه دستور مورد، حسب است ممكن

 
  لوله برش
 هاي لوله شاخه از كوتاهتر لوله قطعه به كه آيد مي پديد مواردي اتيلن، پلي هاي لوله از استفاده با گذاري درلوله
 .شود پيدا زنيا موجود

 به بايد لوله برش .ساخت را نظر مورد لوله قطعه موجود، شاخه طول از قسمتي بريدن با بايد موارد، دراين
 .نيايد وارد لوله به وآسيبي بوده سالم و برش،كامل از حاصل هاي سرلوله شودكه انجام طريقي

 )نجاري اره( درشت دندانه اره از نبايد ه،لول برش براي. باشد لوله محور بر ًعمود بايدكامال لوله، برش مقطع
 ميليمتر 100 تاقطر اتيلن پلي هاي لوله برش براي ،فقط)آهنبر(ريز دندانه دستي اره از استفاده.كرد استفاده

 هاي لوله برش مخصوص ابزارهاي و ها ماشين از مورد، حسب بايد بزرگتر، هاي لوله برش براي. مجازاست
 گيره عمل زيرا شود، استفاده گيره از نبايد لوله، نگهداشتن ثابت براي برش، گامهن. شود استفاده پالستيكي

 .شود مي گيره درمحل آن جداره آسيب و لوله شدن جمع ،باعث

 تجهيزات سازنده هاي توصيه و دستورالعمل است اتيلن،الزم پلي لوله مخصوص ابزار با برش ماشين با كار در
 .شود رعايت ايمني،كامالً نكات و تجهيزات ينا از استفاده نحوه درباره مزبور

 اتمام از پس.كند ايجاد محل در را تراشه و براده حداقل شودكه استفاده دستگاههايي از بايد لوله، برش براي
 كرد جدا را تراشه و براده تمام و كرده مسطح كامالً را برش سطح مناسب، ازسوهان استفاده با است برش،الزم

  .شود لب به لب وشج براي آماده تا
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  تميزكردن لوله و متعلقات
 تميز وكامالً خشك پارچه با بايد متعلقات، سر و لوله هاي ازشاخه يك هر ساده سر وخارج داخل نصب، از قبل
 .شود

  
  متعلقات و لوله نصب

 و شاخه عدادت به را شوند نصب ترانشه داخل بايد كه هايي لوله قبلي، موارد كليه بارعايت است موظف پيمانكار
 كنار در و كرده تعيين مشاور مهندس تأييد و نظر با را مربوط متعلقات مورد، حسب و نياز مورد اقطار در

 .نمايد شوند،ريسه بايدنصب كه ترتيبي ترانشه،به

 بايد منظور، اين تأمين براي.شود انجام ترانشه درخارج بايد ومتعلقات ها لوله لب به لب جوشي هاياتصال
   .باشد داشته آماده كارگاه در و كرده تهيه كافي تعداد به مناسب طول و عرض ضخامت، به الوارهايي رپيمانكا

 كه شوند گذاشته نحوي به ترانشه، امتداد بر عمود درجهت و ترانشه روي معين فواصل به بايد الوارها، اين
   .باشند تراز يك در كامالً

 اين روي آزاد صورت به بايد شوند، داده جوش يكديگر به ستا قرار كه را اتيلن پلي هاي لوله سپس،شاخه
 شاخه هر زير و بوده امتداد دريك اتصال درمحل لوله شاخه دو هر محور شوندكه گذاشته صورتي الوارها،به

 دتعدا ابعاد،. گردد خود وزن اثر بر لوله شاخه انحناي از مانع كه شود داده قرار فواصلي به الوار كافي تعداد لوله،
 نظر مورد مسير در است قرار كه داشت خواهد هايي لوله شاخه وزن و طول قطر، به بستگي الوارها، فواصل و

 .شوند نصب

 و لوله داخل زايد، مواد هيچگونه كه شود دقت بايد مذكور، الوارهاي روي به متعلقات و لوله انتقال هنگام در
 شد، گذاشته الوارها روي خود جاي در متعلقات از هريك و لوله شاخه هر كه اين از پس .باشد نشده متعلقات

 خارجي اشياي از عاري و تميز لوله داخل كه گردد حاصل واطمينان گرفته قرار بازديد مورد بالفاصله بايد
 به را نظر مورد مسير در گذاري لوله عمليات خود، امكانات و محلي شرايط به توجه با تواند مي پيمانكار.است
 متصل يكديگر به قطعه هر در دارد نظر در كه را متعلقاتي و لوله شاخه تعداد و كرده قسيمت قطعه چند

 دهد قرار عمل مالك مشاور مهندس تأييد اخذ از پس و كرده تعيين الوارها فواصل و تعداد ابعاد، با كند،همراه
 تمام شوند،تا انجام يگريد از پس يكي تيب،تر بهاتصاالت  و شده شروع مسير يكطرف از بايد اتصال عمليات

 .گردد برقرار شوند، مي نصب مسير يك در كه متعلقاتي و ها لولهتصاالت ا

 را لوله خط از قطعه يك ميشوند، يكپارچه و متصل يكديگر به فوق شرح به كه متعلقاتي و ها لوله شاخه
 مناسب آالت ماشين از بايد ظورمن اين تأمين براي.شود داده قرار ترانشه در آرامي به بايد كه دهند مي تشكيل

 ماشين، دستگاه هر مقابل در و شود استفاده شده، داده قرار لوله خط قطعه اين طول در معيني فواصل در كه
  .كرد شده،آويزان وصل جرثقيل چنگك به و كرده عبور لوله زير از كه اي تسمه از استفاده با را لوله خط قطعه

 يكي بايد را الوارها سپس. شوند جدا الوارها از را لوله خط قطعه تا برده باال را اه لوله ها جرثقيل حالت، اين در
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 ترانشه دركف آرامي به را لوله خط قطعه جرثقيل، از استفاده وبا نموده خارج خط قطعه زير از ديگري از پس
 .داد قرار

 شاخه انتهاي به باشد نظر در و باشد نشده ختم فلنجي اتيلن پلي تبديل به لوله خط قطعه انتهاي كه درصورتي
 قرارداد،بلكه ترانشه داخل در را لوله خط قطعه انتهاي نبايد شود، داده عمليات،اتصال بعدي مرحله از هاي لوله

 اتصال عمليات و بماند است،باقي شده گذاشته ترانشه روي كه الواري روي بر بايد لوله خط قطعه اين انتهاي
 .شود انجام قبلي طعهق نظير لوله، خط بندي قطعه

 لوله خط قطعه طول كه است ميسر شد،زماني اشاره كه شرحي به لوله خط قطعه يك انتهاي نگهداشتن خارج
 .باشد داشته شدن خم براي كافي انعطاف لوله، خط قطعه كه باشد درحدي لوله قطر و نظر مورد

 كمك به را لوله خط ماشين،قطعه از فادهاست جاي به است ممكن كم، نسبتاً وزن و كوچك قطر به هاي لوله در
 ترانشه داخل در آرامي به دارند، دردست است كرده عبور لوله زير از كه را اي تسمه يك هر كه كارگر چند
  .داد قرار

  نصب شيرآالت و متعلقات
 اين بنص.باشد فلنجي نوع از شده گرفته نظر در اتيلن پلي لوله درخط نصب براي كه شيرآالتي اتصال چنانچه

 اين اتصالي كه درصورتي.باشد مي ديگر فشاري لوله خطوط در شيرآالت نصب نظير عيناً شيرآالت نوع
 فلنجي اتصالي به تبديل را اتصالي اين كه اتيلني پلي تبديل از ميتوان صورت درآن باشد ديگري ازنوع شيراالت
  .كرد استفاده مي كند

 
بتني مهارهاي و بندها پشت

 .است فشاري لوله سايرخطوط پشتبندهاي ًنظير فشاري،عينا اتيلن پلي لوله خطوط بتني رهايمها و پشتبندها

  
  خاكريزي مقدماتي روي لوله هاي نصب شده

 باخاك لوله روي و اطراف است ،الزم آغازشود شده نصب لوله خطوط هيدرواستاتيك آزمايش كه آن از قبل
 آزمايشات، انجام ضمن داخلي فشار اثر بر و مانده ثابت ودخ درجاي لوله تاخط گردد، متراكم و پرشده مناسب
 درمحل اتصاالت تمام است الزم لوله خط هيدرواستاتيك آزمايش هنگام اينكه بر نظر .نخورد تكان خود ازجاي

  .پيداكرد آساني به را نشت محل بتوان آن از آب نشت درصورت تا باشند رؤيت قابل ومتعلقات شيرآالت
 شيرآالت و متعلقات و اتصاليها مشودكه انجا طوري بايد هيدرواستاتيك آزمايش انجام از لقب خاكريزي لذا

 .ميشود ناميده مقدماتي گرفته،خاكريزي انجام ترتيب بدين كه خاكريزي.باشند رؤيت قابل

 هندسم به را شيرآالتي و متعلقات و اتصاليها تمام محل مقدماتي، خاكريزي انجام از قبل است موظف پيمانكار
 متعلقات، و شيرآالت اتصاليها، نوع به خاص توجه و آن گرفتن نظر در با مشاور مهندس تا كند اعالم مشاور

 پيمانكار به و كرده تعيين قرارگيرند، مقدماتي خاكريزي پوشش زير ميدهد اجازه راكه لوله ازخطب محلهاي
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 مقدماتي زيرخاكريز لوله شاخه هر بدنه كرد،كه خواهد تعيين طوري را محلها اين مشاور مهندس.كند ابالغ
 .باشد مقدماتي خاكريز از خارج آن هاي اتصالي ولي قرارگيرد،

 تعيين پيمان موضوع عمليات لوله خط براي كه بسترسازي نوع به مربوط نكات است مقدماتي،الزم درخاكريزي
 .گردد است،رعايت شده
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