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 فتارپیشگ 
گروه توليدي و بازرگاني آريا كاوان با احداث و بهره برداري از كارخانه آريا كاوان قشم واقع در منطقه *

 فعاليت خود را آغاز نمود. 4731آزاد تجاري قشم در سال 

 

و ساختماني، توليد و تجارت كاال هاي صنعتي توليدي و بازرگاني آريا كاوان، فعاليت اصلي گروه *

هيزات مرتبط با صنعت آب و فاضالب، نفت و گاز و صنايع و توليد تاسيسات و تج ، تهيهطراحي

 .شيميايي است

 

، بسپار سازه شرق و تجميع كارخانجات آريا كاوان توس، آرياكاوان اطلس با احداث و 4737در سال *

، انفريم - جاده مشهد 14كيلومتر ساير شركت هاي زير مجموعه در شهرک صنعتي كاويان واقع در 

 فعاليت گروه آريا كاوان وارد مرحله جديدي شد.

 
 

 

 

 



 شرق اطلس ایرانیان کاوان آریاشرکت                                                          GRP لوله و اتصاالت فنی  راهنمای

 

 ويرايش اول                                                            3

 

 و فعاليتهاي متنوع آن به شرح ذيل است:توليدي و بازرگاني آريا كاوان توليدات و محصوالت گروه * 
 

 لوله و اتصاالت فایبرگالس:  -1
، شود الت گروه آرياكاوان محسوب مي( كه يکي از مهمترين محصوGRPلوله و اتصاالت فايبرگالس )

و  ميليمتر 7333تا  733توسط كارخانه آريا كاوان اطلس و به دو روش الياف پيچي پيوسته در اقطار 

 توليد مي شوند. آک با نام تجاري ميليمتر 1333تا  43الياف پيچي ناپيوسته در اقطار 

طول ايتاليا توليد گشته و مزاياي عمده آنها عبارتند از  VEMاين محصوالت تحت ليسانس شركت 

عمر باال، حمل و نصب آسان، ظرفيت هيدروليکي باال به دليل زبري ناچيز، سفتي و مقاومت زياد، 

 انعطاف مناسب و مقاومت بسيار زياد فيزيکي و شيميايي. 

، آب دريا، ، آب خامجهت انتقال و توزيع انواع سياالت از قبيل آب شرب آکلوله هاي فايبرگالس 

 گاز و انواع مواد شيميايي كابرد دارند. فاضالب شهري و صنعتي، نفت و

و  GRE ، توانايي توليد انواع لوله هايGRPشركت آريا كاوان اطلس عالوه بر توليد لوله هاي 

GRVE   را نيز داشته و قادر است با توجه به سفارش مشتري نسبت به ساخت و توليد لوله و اتصاالت

 با مشخصات ويژه نيز اقدام نمايد.

 
 

 فایبرگالس:  ثقلی و اتصاالتلوله  -2

براي مصارفي نظير خطوط انتقال و شبکه هاي جمع آوري  آکلوله ها و اتصاالت ثقلي فايبرگالس 

و ...  ، خطوط انتقال و جمع آوري آبهاي سطحيفاضالب شهري و صنعتي، شبکه هاي آبياري و زهکشي

 توليد مي گردند.  لس ايرانيانآرياكاوان شرق اطدر كارخانه ميلي متر  1333الي  033در اقطار 
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 نیم لوله و نهرهای فایبرگالس:  -3
مي باشد  آرياكاوان شرق اطلس ايرانيانيکي ديگر از محصوالت توليدي شركت  آکنهرهاي فايبرگالس 

سبکي و آک  كه در مزارع سنتي و صنعتي قابل استفاده مي باشد. مزيت عمده نهرهاي فايبرگالس

بليت جابجايي و استفاده مجدد، جلوگيري از اتالف آب، مقاومت در برابر سايش سهولت حمل و نصب، قا

 و ضربه و همچنين عدم رويش گياه در جداره نهر است.

 

 فایبرگالس:  و آبده لوله های جدار چاهی -0
و لوله  آکلوله هاي جدار چاهي  آرياكاوان شرق اطلس ايرانيانديگر از محصوالت شركت  دو سري

د كه با طراحي وبژه ضمن قابليت تحمل بارهاي خارجي شديد از مقاومت بااليي در ني باشم های آبده

برابر خوردگي برخوردار بوده و و مشکالت لوله هاي فوالدي رايج در صنعت حفاري و بهره برداري 

 چاههاي عميق و نيمه عميق را برطرف نموده اند. 

 

  :مخازن قابل حمل فایبرگالس -0

ويژه نگهداري انواع سياالت نظير آب شرب، آب خام، فاضالب، مواد  ،متر 1تا قطر  مخازن قابل حمل

 نفتي و شيميايي و انواع مواد غذايي از ديگر محصوالت شركت آريا كاوان اطلس مي باشد.
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 مخازن بزرگ فایبرگالس: -6
حل پروژه در قطرهاي مخازن بزرگ فايبرگالس كه توسط شركت آريا كاوان اطلس و به روش توليد در م

متر مکعب( براي نگهداري انواع سياالت شامل  3333تا  433متر )احجام  44متر و ارتفاع تا  04تا  1

آب شرب، آب خام، فاضالب، مواد نفتي و شيميايي و مواد غذايي احداث مي گردند. الزم به توضيح است 

توسط شركت آريا كاوان اطلس صورت كه احداث مخازن بزرگ فايبر گالس براي اولين بار در ايران 

متر مکعبي در نقاط  433متر مکعبي در جزيره كيش و چند مخزن  4333پذيرفته است. )يك مخزن 

 مختلف ايران(.

در خصوص امتيازات مخازن فايبرگالس مي توان به طول عمر باال، مقاومت زياد در برابر خوردگي و 

 نصب و بهره برداري اشاره نمود.باالي سرعت 

 
 

 

 تونل تاسیسات شهری از جنس فایبرگالس:  -7
آريا كاوان بعنوان اولين مبتکر و مجري تونل تاسيسات شهري از  و بازرگاني گروه شركتهاي توليدي

ميلي متر را در  7333الي  0333متر تونل در اقطار  4033( در ايران تاكنون GRPجنس فايبرگالس )

د براي عبور تاسيساتي نظير خطوط لوله آب ،كابلهاي برق و بلوار اميرالمومنين )ع( شهر مقدس مشه

 0133مخابرات اجرا نموده است. يکي ديگر از تونلهاي فايبرگالس ساخته شده توسط اين گروه به قطر 

تونل براي كابلهاي متر در بلوار اردستاني شهر تهران احداث شده است.  4333ميلي متر و طول حدود 

م م از  0033تا  4333ق استان خراسان رضوي و روزنامه خراسان در اقطار برق براي شركت توزيع بر

 ديگر سوابق اين گروه مي باشد.
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 درب و پنجره فایبرگالس و شیشه دو جداره: -8
دانش فني و كارخانجات توليد درب و پنجره فايبرگالس را با  ،كاوان آرياتوليدي و بازرگاني گروه 

دايي در اختيار داشته و مي تواند درب و پنجره آماده و يا پروفيل درب و برخورداري از تکنولوژي كانا

هم اكنون توليد پروفيل هاي  پنجره بهمراه شيشه دوجداره را به هر يك از كشورهاي دنيا صادر نمايد.

توليدي و درب و پنجره فايبرگالس به روش پالتروژن در كارخانه بسپار سازه شرق وابسته به گروه 

 آريا كاوان صورت مي پذيرد. بازرگاني

از مهمترين امتيازات اين محصوالت وزن بسيار كم، عايق صوتي و حرارتي بسيار عالي، مقاومت در برابر 

 اشعه ماوراي بنفش، مقاومت بسيار خوب در برابر خوردگي و فشار هاي ناشي از زمين لرزه مي باشد.
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 م کوپلیمر:لوله واتصاالت بهداشتی پلی پروپیلن راندو -6
ميليمتر و مخصوص لوله كشي آب سرد و گرم بهداشتي و سيستم  404تا  03اين نوع لوله ها از قطر 

 هاي سرمايش و گرمايش توليد مي شوند. 

و شركت آريا كاوان  مي شد آلمان تهيه Basellمستقيما از شركت در گذشته مواد اوليه اين محصول 

وع لوله در ايران مفتخر است كه اين محصول را با كيفيت بسيار قشم بعنوان اولين توليد كننده اين ن

مناسب و كامال قابل رقابت با نمونه هاي مشابه خارجي به بازار ارائه نمايد. پروژه هاي متعددي از جمله 

سيستم  كيش از اين محصوالت براي سيستم هاي آب شرب و هتل داريوش هتل عباسي اصفهان و

)هم اكنون مواد اوليه از داخل كشور و با تاييد استاندارد و بهداشت  .ه اندگرمايش خود استفاده كرد

 تهيه مي شود.(

 

 
 

 

 کیت های انشعاب آب با استفاده از لوله، اتصاالت و شیرآالت پلی پروپیلن:  -7
هزار  033آريا كاوان به عنوان مبتکر انشابات آب شهري از جنس پلي پروپيلن، تا كنون بالغ بر  گروه

هزار كيت و  433شركت آب و فاضالب در كشور ارائه و بيش از  03عاب آب شهري را به بيش از انش

 مجموعه انشعاب را به خارج كشور صادر نموده است.
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 لوله واتصاالت پلی پروپیلن فاضالبی از نوع اورینگی پوش فیت: -8
توسط شركت آرياكاوان ميليمتر توليد مي شود. اين محصوالت  033تا  43اين نوع محصول از قطر 

د. اين نوع لوله يآلمان خريداري مي گرد  Basellاز شركتقبال توس توليد گشته و مواد اوليه مورد نياز 

ها داراي مزاياي بسياري مي باشند كه عمده آنها عبارتند از عدم ترک و نشت به ويژه در لرزشهاي 

)هم اكنون مواد  ربه پذيري و سهولت نصب.زمين، مقاومت حرارتي زياد، مقاومت در برابر يخ زدگي، ض

 اوليه از داخل كشور و با تاييد استاندارد تهيه مي شود.(

 

 
 

 

 کیت های انشعاب فاضالب شهری با استفاده از لوله و اتصاالت پلی پروپیلن فاضالبی: -9
يستم كيت انشعاب فاضالبي پلي پروپيلن كه در خارج ساختمانها جهت انتقال فاضالب منازل به س

 .استفاده مي شود فاضالب شهري
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 مقدمه 
آب در طبيعت، چرخه وسيعي را از گاز، مايع تا جامد طي مي نمايد و در هر مرحله رفتار آن از ديدگاه 

 مهندسي پيچيدگي هايي مربوط به خود دارد.

از همواره شرايط اقليمي، نا همواري هاي توپوگرافي، وسعت منطقه و دوري از آب هاي آزاد، از ديرب

ايرانيان را به انديشيدن در مورد نگهداري، تنظيم و هدايت آب، اين مايع حياتي، واداشته تا جايي كه 

گ اين سرزمين عالوه بر حرمت مادي، داراي شان معنوي نيز گرديده است. پل هاي دختر، آب در فرهن

سال، كه با  7333دمت بيش از معابد ميترا و آناهيتا، تاسيسات آبي معبد چغازنبيل )زيگورات(، به ق

 انحراف و هدايت آب رودخانه كرخه صورت گرفته، از جمله ثمرات اين انديشيدن است.

اگر آب را عنصري بدانيم كه هم خصلت زندگي بخش و هم اثر مخرب دارد، از هزاران سال قبل، فن 

 ر آن بکار برده اند.ساالران ايراني روش هايي را براي استفاده از آب و همچنين حفاظت در براب

فاضالب، زهکشي، سيالب و فرسايش از اثرات مخرب و تامين آب آشاميدني، كشاورزي، انرژي، 

 كشتيراني و ... خصايل زندگي بخش آب هستند.

  

  
در كشورمان حركت پويا و رو به رشد گذشته در صنعت به داليل گوناگون دو سده گذشته متاسفانه در 

و دفع  گ شده و هنگامي كه در ميانه قرن حاضر نياز به تنظيم و كنترل آبكم رنو فاضالب آب 

، بيش از پيش احساس گرديد، مردمي كه خود در تاريخ به عنوان پايه گذار و پديدآورندگان اين فاضالب

صنعت بشمار مي رفتند، به سبب فاصله گرفتن از فن شناسي گذشته خود و بازماندن از جذب فناوري 

ر براي مطالعه، تامين اجزا و اجراي طرح هاي آبي، دست نياز به سوي كارشناسان خارجي روز، ناگزي

 دراز نمودند.
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در سال هاي اخير با فراهم آمدن امکان حضور كارشناسان ايراني در عرصه اين صنعت از يك سو و 

ن فرصت ، به مهندسان كشورمااز سوي ديگربر كشور عزيزمان فشارهاي گوناگون سياسي و اقتصادي 

خوبي داد تا با تجهيز خود به فن آوري پيشرفته و ياري گرفتن از تجربيات پيشينيان، مبادرت به 

طراحي، ساخت و اجراي سازه هاي آبي زيادي بنمايند. در اين رهگذر، در عين ضرورت توجه به ريشه 

 د مغتنم شمرد.يابي ناهنجاري احتمالي، نتايج و تجارب ملي و بين المللي حاصل شده را نيز باي

و بهينه نمودن و جمع آوري و دفع فاضالب وسعت كشورمان ايجاب مي نمايد كه در انتقال و توزيع آب 

 طراحي، تامين اجزا و اجراي آن دقت ويژه اي مبذول شود.

ب، در اين شرايط انتخاب نوع لوله مورد استفاده براي انتقال و توزيع آب و يا جمع آوري و دفع فاضال

ود را نمايان مي سازد چرا كه انتخاب نادرست، مي تواند موجب بروز خسارات غير قابل جبران اهميت خ

 در كوتاه مدت و بلند مدت گردد.

   
 براي انتخاب مناسب تر بايد مسائل كليدي زير مورد توجه قرار گيرد:

آينده تامين آب و جمع آوري بهينه فاضالب يکي از مشکالت و حتي بحران هاي فعلي و  -4 

 زندگي بشر مي باشد.

كشور ايران جزو كشورهايي است كه منابع آب آن محدود بوده و استفاده از آب در آن  -0 

 بهينه نمي باشد.

 هنوز در بسياري از مناطق كشور شبکه هاي آب و فاضالب احداث نگرديده است. -7 

ازمند تعمير، بسياري از خطوط آب و فاضالب كشور به علت خوردگي و فرسودگي ني -1 

 بهسازي و يا نوسازي مي باشند.

ه هاي آب و فاضالب از تنوع فراواني روبرو لوله هاي قابل استفاده در خطوط انتقال و شبک -4 

 است.

خوردگي خاک پيرامون و امواج سرگردان الکتريکي لوله هاي فلزي زير زميني را از بيرون  -0 

 مي پوسانند.

ده نيز به تدريج بواسطه سيال جاري از درون فرسوده و خورده لوله هاي فلزي محافطت نش -3 

 مي شوند.
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لوله هاي بتني محافظت نشده فاضالبي به سرعت از درون بواسطه وجود محيط اسيدي و  -3 

 گازهاي خورنده، پوسيده مي شوند.

لوله هاي پالستيکي مختلف علي رغم مقاومت مناسب در برابر خوردگي در مقابل بارهاي  -9 

 خارجي داراي ثبات و مقاومت كافي نيستند.

در طرح هاي انتقال و توزيع سياالت به ويژه پروژه هاي آبرساني هزينه عمده سرمايه  -43 

 گذاري و بهره برداري مربوط به خطوط لوله است.

فاكتورهاي فراواني نظير محل اجراي طرح، نوع و درجه خوردگي سيال عبوري و خاک در  -44 

طول عمر لوله مورد استفاده، مقاومت لوله در برابر بار هاي خارجي و فشار داخلي، هزينه محل اجرا، 

  ، آن  و متعلقات  لوله  اتصال  نحوه، قابليت انجام سرويس و تعميرات خط لولهحمل و نقل و نصب لوله، 

در   آن  افزايش  حوهو ن  جدار داخلي  زبري  ميزان، محيط  حرارت  و درجه  برداري فشار كار، شرايط بهره

 ... در انتخاب نوع لوله تاثير گذارند. و  طرح  دوره  طول

امروزه فن آوري هاي جديد در روشهاي توليد لوله، امکان كسب عملکرد بهتر با هزينه كمتر را فراهم 

لوله هايي سبك و  – Glass Reinforced Plastic)  (GRPنموده است. لوله هاي فايبرگالس

ابر خوردگي مي باشند كه از كامپوزيت هاي پالستيکي پيشرفته توليد مي گردند و كاربرد مقاوم در بر

هاي بسيار متنوعي در صنايع مختلف دارند. مزاياي بي شمار اين لوله ها ضمن حذف مشکالت ذكر 

رين شده در فوق، باعث گرديده تا در نقاط مختلف جهان در بسياري از موارد آن را به عنوان اولين و بهت

گزينه براي احداث ساختارهاي زير بنايي نطير خطوط و شبکه هاي انتقال، توزيع و جمع آوري فاضالب 

 انتخاب نمايند.

   
 آک لوله های فایبرگالس 

شركت آريا كاوان اطلس يکي از شركت هاي وابسته به گروه توليدي و بازرگاني آريا كاوان مي باشد كه 

موفق به دريافت پروانه  4734تاسيس و در سال  4737در سال  04310به موجب پروانه تاسيس شماره 

از سوي سازمان صنايع و معادن گرديد و در همان سال پروانه ساخت و  03439/0بهره برداري به شماره

 گواهي بهداشت محصوالت توليدي خود را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اخذ نمود.
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ه تکنولوژي روز دنيا و ارائه آن به مشتريان داخلي و خارجي و با عنايت دف دستيابي باين شركت با ه

 به لزوم رشد، گسترش و خودكفايي صنايع داخلي و صدور دانش فني به كشورهاي ديگر با استفاده از 

دانش كارشناسان و مهندسان خبره داخلي در كنار متخصصين اروپايي و آسيايي، جايگاه خود را به 

توليدكنندگان معتبر و مهم لوله و اتصاالت فايبرگالس در خاور ميانه تثبيت نموده است و عنوان يکي از 

 بزرگ محصوالت مذكور در كشور ايران مي باشد.در حال حاضر جزو معدود توليدكنندگان 

شركت آرياكاوان اطلس با پشتوانه چندين ساله فني، بهره گيري از تجهيزات پيشرفته و دارا بودن كادر 

ايتاليا  VEMص و مجرب توانسته است انواع لوله و اتصاالت فايبرگالس را تحت ليسانس شركت متخص

 به بازار عرضه نمايد.  آکو با نام تجاري توليد 

-ISO9001عالوه بر دستيابي به استانداردهاي مديريتي مانند  آرياكاوان شرق اطلس ايرانيانشركت 

مراكز و موسسات مختلف داخلي و خارجي در خصوص  موفق به كسب تاييديه هاي گوناگون از 2000

مطابقت محصوالت توليدي خود با استانداردهاي توليد لوله و اتصاالت فايبرگالس شده است. از 

موسسات مذكور مي توان از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ايران، موسسه استاندارد و 

 م برد.انگلستان نا WRASموسسه و  تحقيقات صنعتي ايران
 

       
 

                    گستره توليدات اين شركت شامل انواع لوله هاي فايبرگالس پيوسته و ناپيوسته

(GRP-GRV-GRE)  4043بار و سفتي حلقوي  70تا  4ميلي متر، فشار كار  1333الي  43دراقطار 

د لوله هايي با مشخصات ديگر نيز پاسکال مي باشد، ليکن در صورت نياز خريدار امکان تولي 43333الي 

 وجود دارد. 

ف پيچي پيوسته و نا پيوسته سود مي ااز دو روش الي آک اين شركت جهت توليد لوله هاي فايبرگالس

جويد تا ضمن دستيابي به خواص فيزيکي و شيميايي گوناگون بتواند پاسخگوي نياز هاي گوناگون 

ره توليدات در كشور تتنوع و گس نظرضوع اين شركت را از كارفرمايان و مشتريان مختلف باشد و اين مو

 ايران منحصر به فرد نموده است.

، پيچش پيوسته الياف مي باشد كه سريع ترين روش آکتوليد لوله هاي فايبرگالس  هايروشيکي از 

 توليد لوله هاي فايبرگالس با كيفيت باال است. در اين روش كليه مشخصات فيزيکي و شيميايي لوله

نظير قطر داخلي، قطر خارجي، ضخامت جداره، سفتي بدنه و فشار كار لوله به صورت دقيق قابل كنترل 

بوده و فرآيند توليد كامال اتوماتيك مي باشد. همچنين اين شركت داراي خطوط توليد متعددي است 

  ند.به روش پيچش ناپيوسته الياف قابل توليد مي باش آک كه در آنها لوله هاي فايبرگالس
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جهت توليد لوله هاي  آرياكاوان شرق اطلس ايرانيانبطور خالصه سيستم هاي موجود در شركت 

 به شرح ذيل است: آک فايبرگالس

 

 ميليمتر 0333تا  733لوله هاي فايبرگالس به طريق الياف پيچي پيوسته در اقطار  خطوط توليد-الف
Continuous Filament Winding Polyester Pipes 
 

 ميليمتر 1333تا  43لوله هاي فايبرگالس به طريق الياف پيچي ناپيوسته در اقطار وط توليد خط -ب
Discontinuous Filament Winding Polyester Pipes 
 

( و بدون ماسه سيليسي RPMPلوله هاي ناپيوسته، اين شركت نيز در دو نوع داراي ماسه سيليسي )

(RTRP.قابليت توليد دارند )  ضيح است كه اين شركت تنها شركت ايراني است كه جهت الزم به تو

باال بردن ظرفيت باربري خارجي لوله هاي فايبرگالس قادر است در سيستم توليد ناپيوسته از ماسه 

 سيليسي استفاده نمايد.
RPMP: Glass fiber Reinforced Polymer Mortar Pipes 

RTRP: Glass fiber Reinforced Thermosetting Resin Pipes 
 

 GRVو  GRE ، توانايي توليد انواع لوله هايGRPشركت آريا كاوان اطلس عالوه بر توليد لوله هاي 

را نيز داشته و قادر است با توجه به سفارش مشتري نسبت به ساخت و توليد لوله و اتصاالت با 

 مشخصات ويژه نيز اقدام نمايد.
GRP: Glass Reinforced Polyester pipes 

GRE: Glass Reinforced Epoxy pipes 

GRV or GRVE: Glass Reinforced Vinylester pipes  
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 دامنه کاربرد 
داراي مزاياي بيشماري از جمله مقاومت بسيار باال در مقابل انواع  آک از آنجا كه لوله هاي فايبرگالس

چيز نگهداري و بهره برداري، خوردگي، باال بودن ظرفيت هيدروليکي، طول عمر باال، هزينه هاي نا

سهولت و سرعت حمل و نصب به دليل وزن اندک، عدم نياز به اندود داخل و پوشش خارج براي 

حفاظت در برابر خوردگي و برخورداري از تنوع توليد مي باشند، لذا كاربرد هاي بسيار گوناگوني براي 

 آنها وجود دارد كه عمده آنها عبارتند از:

 شبکه هاي توزيع آب خام و آشاميدني خطوط انتقال و -

 خطوط انتقال و شبکه هاي جمع آوري فاضالب خانگي و صنعتي -

 شبکه هاي آبياري و زهکشي و طرح هاي آبخيز داري بصورت لوله و نيم لوله )نهر( -

 شبکه هاي جمع آوري آبهاي سطحي به شکل لوله و نيم لوله )كانال( -

 تصفيه خانه هاي آب و فاضالب -

 انواع سيستم هاي انتقال آب دريا -

 انواع سيستم هاي آب شيرين كن -

 صنايع شيميايي، نفت و گاز و پتروشيمي -

 احداث تونل تاسيسات شهري -

 سيستم هاي سرمايش و گرمايش و اطفا حريق -

 استفاده در طرح هاي لوله راني -

 تعمير و تعويض خطوط لوله قديمي -

 جدار چاهي استفاده به عنوان لوله هاي -

 مصارف صنعتي -

 خطوط رو كار انتقال سياالت -

 خطوط انتقال پساب و باطله  -

 اضالبفالت و منهولهاي آاستفاده به عنوان حوضچه هاي شير -

 استفاده به عنوان قالب مدور در فرآيند بتن ريزي -
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 مزایا و ویژگی ها 

حلي مناسب با طول عمر باال و هزينه اندک را به  راه آکتکنولوژي پيشرفته لوله هاي فايبرگالس 

 به شرح ذيل است: آک مشتريان عرضه مي دارد. عمده ويژگي هاي لوله هاي فايبرگالس
 آک استفاده از لوله های فایبرگالس مزایای  آک ویژگی لوله های فایبرگالس

 مقاومت در برابر خوردگی

 ژیکی()انواع خوردگی های شیمیایی، مکانیکی و بیولو

 سال( 43)حداقل و حداكثر بهره وري اقتصادي عمر مفيد طوالني  -4

 عدم نياز به اندود داخل و پوشش خارجي و حفاظت كاتديك -0

 كم بودن هزينه هاي تعمير، نگهداري و بهره برداري -7

 ثبات مشخصات هيدروليکي در طول دوره  بهره برداري -1

 وزن کم

درصد وزن لوله های  20درصد وزن لوله های فوالدی ،  35)معادل 

 درصد وزن لوله های بتنی( 15چدنی و 

 سهولت و كاهش هزينه هاي بارگيري، حمل و تخليه -4

 امکان داخل هم قرار دادن لوله ها با اندازه هاي مختلف هنگام حمل -0

 سهولت نصب و كاهش هزينه هاي نصب و بهره برداري -3

 نصب روی کار یا مدفون
و مطابقت با شرايط ختلف نصب امکان نصب و بکارگيري در شرايط م -3

 ويژه هر پروژه

 متری 18الی  6شاخه های 

 كاهش تعداد اتصاالت و كاهش زمان نصب -9

 كاهش احتمال نشت به دليل كاهش تعداد اتصاالت -43

 امکان حمل لوله بيشتر در يك تريلر و كاهش هزينه هاي حمل -44

 صاف و کامال صیقلیبسیار سطح داخلی 

 يباال بودن ظرفيت هيدروليک -40

 كاهش هزينه هاي پمپاژ و انرژي مصرفي به دليل افت هد كمتر -47

كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه به دليل استفاده از لوله با قطر  -41

 كوچکتر

هيدروليکي ر سطح لوله و يکسان ماندن مشخصات عدم رسوبگذاري د -44

 در ابتدا و انتهاي دوره بهره برداري

در نتيجه كاهش هزينه  كاهش رسوبات جمع شده در سطح دداخلي و -40

 رسوب زدايي

 اتصاالت کوپلینگی و کاسه ای و اتصاالت کوپلینگی چسبی صلب

 اتصال مطمئن و آب بندي مناسب -43

 سادگي سيستم اتصال و كاهش زمان نصب -43

حذف زانويي ها با زاويه كم از طريق امکان ايجاد انحراف جزئي زاويه  -49

 اي در طول خط لوله

 ز نشست هاي نا متقارنمقابله با تنش هاي ناشي ا -03

 پروسه انعطاف پذیر تولید

 تنوع توليد لوله هاي فايبرگالس -04

 امکان تامين لوله در طول و اقطار مورد نياز خريدار -00

 امکان توليد هر گونه اتصاالت بر اساس سفارش خريدار -07

 امکان توليد لوله با خواص شيميايي و مکانيکي ويژه -01

 نیتولید تحت استاندارد های معتبر جها

 كيفيت باال و ثابت محصوالت -04

 اطمينان و اعتماد خريدار -00

 ضمانت و گارانتي -03

 تکنولوژی برتر تولید
امکان استفاده از لوله با فشار كاري كمتر نسبت به ساير لوله ها به  -03

 واسطه پايين تر بودن سرعت موج ناشي از ضربه آب

 دريايي امکان نصب زيرزميني، روكار، شناور و يا زير -09 تنوع روش تولید

 
 



 شرق اطلس ایرانیان کاوان آریاشرکت                                                          GRP لوله و اتصاالت فنی  راهنمای

 

 ويرايش اول                                                            16

 

 استانداردها 

شامل استاندارد ملي ايران  آکاستانداردهاي مهم در توليد، تست و اجراي لوله هاي فايبرگالس 

ISIRI ،AWWA  وASTM  مي باشند اما از ساير استانداردها نيز با توجه به نياز خريدار و شرايط

 پروژه استفاده مي شود.

 ISIRIاستاندارد ملی ایران  

لوله هاي رزين گرما سخت تقويت شده با "تحت عنوان ISIRI 43309استاندارد شماره  در حال حاضر

با  ISIRI 43373و استاندارد شماره  "الياف شيشه قابل كاربرد در تاسيسات آبرساني تحت فشار

لوله هاي رزين گرما سخت تقويت شده با الياف شيشه قابل كاربرد در شبکه جمع آوري فاضالب "عنوان

وسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه و تدوين شده است و كليه محصوالت اين ت "ثقلي

 شركت با توجه به استاندارد هاي مذكور توليد و تست مي شوند.

الزم به توضيح اينکه در تدوين استانداردهاي ملي ايران از نکات مثبت اكثر استانداردهاي موجود در 

كور تا حد زيادي برطرف شده است، از ذضعف هاي استانداردهاي م سطح جهان بهره گرفته شده و

طرف ديگر از آنجا كه در هنگام تهيه و تدوين استانداردهاي مورد نظر، نمايندگاني از كليه طيف هاي 

درگير در صنعت آب و فاضالب كشور )كارفرمايان و مشتريان، مهندسان مشاور و توليدكنندگان( در 

د لذا استانداردهاي ملي ايران در زمينه لوله هاي فايبرگالس تا حد زيادي تامين جلسات حضور داشته ان

 رات و خواسته هاي تمامي دست اندر كاران اين صنعت مي باشد.ظكننده ن

 عمده استانداردهاي ملي ايران در مورد لوله و اتصاالت فايبرگالس به شرح ذيل مي باشد:

 

 43309ستاندار ملي ا لوله هاي تاسيسات آبرساني تحت فشار

 43373استاندار ملي  لوله هاي تاسيسات فاضالب ثقلي

 44177استاندار ملي  لوله هاي صنعتي تحت فشار

 44170استاندار ملي  اتصاالت لوله هاي فايبرگالس

 

را با شرايط و خود توليدي محصوالت ، آرياكاوان شرق اطلس ايرانيانالزم به ذكر است كه شركت 

تاندارد ملي ايران تطبيق داده و موفق به دريافت گواهي استاندارد براي محصوالت خود گشته الزامات اس

 است.
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  ASTMاستاندارد  

در خصوص لوله هاي فايبرگالس تدوين و  ASTMهم اكنون چندين شماره مختلف از استاندارد 

زمون هاي كنترل منتشر شده است. استاندارد هاي مذكور شامل ويژگي هاي فيزيکي، مکانيکي و آ

كيفي بوده و شركت آريا كاوان اطلس توانسته است تمامي الزامات استاندارد هاي ذيل را در محصوالت 

 خود رعايت نمايد. 

 ASTM D 3262 لوله هاي ثقلي فاضالبي

 ASTM D 3517 لوله هاي آب تحت فشار

 ASTM D 3754 لوله هاي فاضالبي تحت فشار

 

 AWWAاستاندارد  

يکي از جامعترين استانداردهاي تهيه شده در خصوص لوله هاي  AWWA M45ارد استاند

فايبرگالس مي باشد و شامل مباحث كاملي در خصوص روشهاي توليد، حمل، نصب و تست هاي كنترل 

لوله هاي فايبرگالس با  AWWA C950كيفي لوله هاي فايبرگالس است. بعالوه در استاندارد 

ف شده و مشخصات آنها بيان گرديده است. كليه محصوالت آريا كاوان كاربردهاي تحت فشار تعري

 اطلس مطابق استانداردهاي فوق توليد مي شوند.

 AWWA M45 راهنماي طراحي لوله هاي فايبرگالس

 AWWA C950 لوله هاي تحت فشار فايبرگالس

 سایر استانداردها

ي كاملي براي لوله هاي فايبرگالس تدوين  نيز دستورالعملها ISOو  BSI ، DINساير استانداردها نظير

نموده اند. شركت آريا كاوان اطلس با توجه به نياز خريدار و شرايط پروژه، توليدات خود را تا حد امکان 

منافاتي نداشته باشد، منطبق ساخته  ASTMو  ISIRI ،AWWAو تا آنجا كه با استاندارد هاي 

 است.
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 NSFاستاندارد  

برگالس آريا كاوان اطلس براي انتقال آب شرب و ساير مواد غذايي كامال مناسب بوده و لوله هاي فاي

ضمن دارا بودن گواهينامه بهداشت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، كليه پارامترهاي مهم 

 دد.در تمامي مراحل توليد اعم از تهيه مواد اوليه و ساخت آنها رعايت مي گر NSFمد نظر استاندارد 
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 آزمایش ها 

 (Quality Control)آزمون های کنترل کیفی  -

 يهمواد اول

از آنجا كه كيفيت مواد اوليه نقش عمده و اساسي در توليد لوله هاي فايبرگالس آک دارد، بنابراين مواد 

مصرف مورد نياز با دقت و از منابع مطمئن تهيه و تست ها و آزمون هاي الزم بر روي آنها قبل از اوليه 

عمليات خريد و تهيه مواد اوليه طبق روش  آرياكاوان شرق اطلس ايرانيانصورت مي پذيرد.در شركت 

اجرايي مربوطه انجام شده و مسئوليت بخش هاي مختلف مشخص گرديده است. خريد و تهيه مواد 

دهاي شركت و اوليه از منابع مورد تاييد انجام مي گيرد و بدين ترتيب كيفيت توليدات مطابق استاندار

تضمين مي گردد.عالوه بر آن آزمايشات كيفي مناسب بر روي  آک مشخصات فني لوله هاي فايبرگالس

 مي آيد. لمواد اوليه در ابتداي ورود به كارخانه، مطابق با برنامه كنترل كيفيت شركت، بعم

  
 عبارت است از: آکمواد اوليه مورد استفاده در توليد لوله هاي فايبرگالس 

 الياف شيشه - 

 رزين - 

 كاتاليست - 

 ماسه سيليسي - 

 ساير افزودني ها - 

 الياف شيشه*

 TEXالياف شيشه مصرفي صرف نظر از نوع بافت و يا شکل ظاهري با استفاده از شاخصي بنام 

 متر طول از الياف بر حسب گرم مي باشد.  4333شناسايي مي شوند كه نشانگر وزن 

، پارچه (Strand Choppedانواع الياف كوتاه يا خرد شده ) ،آکفايبرگالس  و اتصاالتدر ساخت لوله 

 Mat)           (، پارچه الياف سوزني با الياف پيوستهMat Strand Choppedالياف نمدي ياسوزني )

Strand Continues)( تيشو ،Mat - Veil - Tissue،) ارچه هاي بافته شدهپ                 (

Roving Woven)  و نخهاي شيشه(Yarn ( و الياف نتابيده )Roving با تکس هاي مختلف و )

گريد د. نجهت دستيابي به استحکام شعاعي و محوري مورد نظر در لوله، مورد استفاده قرار مي گير
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مي باشد كه با توجه به ساختمان لوله از انواع مختلف آن E و  Cالياف شيشه مصرفي به طور عمده 

از قبيل تمامي الياف خريداري شده قبل از ورود به كارخانه مورد آزمايشات متعدد . استفاده مي گردد

قرار گرفته و صالحيت هر محموله جهت ساخت لوله ارزيابي مي استحکام كششي، درصد رطوبت و.. 

 شود.

 رزين*

ع با دو ، رزين پلي استر غير اشباآکرايجترين نوع رزين مورد استفاده در ساخت لوله هاي فايبرگالس 

گريد ايزوفتاليك و اورتوفتاليك مي باشد. رزين هاي مورد نياز از شركت هاي معتبر داخلي و خارجي 

خريداري شده و درون بشکه و يا توسط تانکر به محل كارخانه حمل مي شوند. دماي معمولي براي 

و دماي محيط و  درجه سانتي گراد مي باشد. بسته به نوع رزين، شرايط ساخت لوله 04كاربرد رزين 

جهت دستيابي به ويسکوزيته مورد نياز و مطابق دانش فني موجود، ممکن است مقدار مشخصي 

كليه رزين هاي وارد شده به كارخانه قبل از انتقال به تانك هاي ذخيره  استايرن به رزين افزوده شود.

 مورد آزمايشات كيفي قرار گرفته و كيفيت آنها بررسي مي شود.

  
 

 ليستكاتا*

كيورينگ صحيح رزين درست قبل از ريزش رزين بر روي قالب، به مقدار مشخصي از كاتاليست براي 

 رزين افزوده مي شود. تنها كاتاليست هاي مورد تاييد، مورد استفاده قرار مي گيرند.

 

 ماسه سيليسي*

اسه مصرفي با عيار با توجه به ساختمان لوله توليدي و در صورت نياز به استفاده از ماسه سيليسي، م

در صد از معادن داخل كشور تهيه مي شود. هر محموله از ماسه سيليسي قبل از مصرف  93بيش از 

 مورد ارزيابي دقيق از نظر دانه بندي، مقدار رطوبت و درصد خلوص قرار مي گيرد.
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 افزودني ها*

از منابع معتبر مورد آزمايش افزودني هايي نظير شتاب دهنده ها، مواد ضد اشعه و ... پس از خريداري 

 قرار گرفته و پس از تصديق كيفيت آنها مورد استفاده قرار مي گيرند.

  
 محصوالت نهايي

 كليه لوله و اتصاالت توليدي در موارد ذيل مورد بازرسي و اندازه گيري قرار مي گيرند:

 بازديد چشمي لوله -

 سختي باركل -

 ضخامت جداره -

 طول شاخه -

 قطر -

 و باالتر( PN6برابر فشار نامي براي لوله هاي  0ست فشار هيدرواستاتيك )ت -
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 خواص مکانيکي

و حلقوي لوله و اتصاالت توليد شده به عنوان اساسي ترين آزمايشات  تعيين ظرفيت تحمل بار محوري

ز توسط اين واحد كنترل كيفيت مطرح مي باشد. عالوه بر آن بررسي ساختار و تركيب اجزاي لوله ني

 واحد مورد بازرسي قرار مي گيرد.

بر روي نمونه هاي انتخابي كه بر اساس استانداردهاي مربوطه بصورت تصادفي مورد نمومنه برداري قرار 

 گرفته اند آزمايشات ذيل صورت مي پذيرد:

 تست سفتي حلقوي لوله -

 انحراف از حالت اوليه بدون شکست در ساختار لوله -

 ري و حلقويتست كشش محو -

 تست سوزاندن و تعيين مقدار مواد مصرفي -
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 (Qualification Tests)آزمون های احراز صالحیت  -

آزمون هاي احراز صالحيت اين موضوع كه توليد كننده لوله از دانش فني توليد لوله هاي فايبرگالس 

رفتار لوله در بلند مدت مطابق است كه  و بازگو كننده اين مطلبرا اثبات مي نمايد  برخوردار مي باشد

  ؟نيازهاي كارفرما و يا مشتري مي باشد يا خير

ي كه جهت اثبات طراحي لوله انجام مي شود، الزامي نيستند، مگر اينکه توافقي بين طرفين يتست ها

 . وجود داشته باشد

عنوان نماينده  هكار خاص ب الزم به توضيح است كه اين آزمون ها بر روي يك نمونه لوله با قطر و فشار

كل محصوالت توليدي، صورت پذيرفته و نتايج آن به ساير محصوالت تسري داده مي شود و بنابراين 

 تست هاي ذيل از اين جمله هستند: براي هر پروژه نيازي به انجام آزمايشات جداگانه نخواهد بود. 

 (Hydrostatic Design Basic - HDBتست دراز مدت هيدرو استاتيك )

 آزمون اين در از مهمترين آزمون هاي احراز صالحيت، آزمون دراز مدت هيدرواستاتيك مي باشد.يکي 

آزمايش  اين اصلي مرجع گيرد. مي قرار بررسي مورد لوله خزشي بر رفتار سيال داخلي فشار تأثير

 فشار آزمايش مورد نمونه لوله 43بايد  حداقل آزمايش اين باشد. در مي ASTM D2992استاندارد 

 خارجي سطح برروي سپس و گيرد مي قرار خاص داخلي فشار يك تحت لوله گيرند. هر قرار داخلي

 متصل اطالعات ثبت كامپيوتري دستگاه به ها سنج كرنش شود. مي سنج نصب كرنش سري يك لوله

 از پس كند. مي ثبت را لوله جدار در كرنش تغييرات زمان با گذشت و متناوب صورت به كه باشند مي

 زودتر شکست زمان باشد باالتر اوليه فشار چه هر و شود مي خزش دچار لوله معيني زمان مدت گذشت

 منحني يك بر نقاط اين رسم و شکست زمان و شکست زمان در كرنش ثبت با. افتد مي اتفاق

 سال 43 از پس مشابه لوله يك شکست باعث كه كرنشي، خطي لگاريتمي رگرسيون انجام و لگاريتمي

 نامگذاري مي كنند. HDBاين كرنش را به نام  و گردد مي محاسبه شود مي

 43برابر فشار اسمي لوله در زمان عمر طراحي  3/4معادل  HDBبا ضريب  آکلوله هاي فايبرگالس 

 43بار پس از عمر  43بار، قابليت تحمل فشار  43ساله، طراحي مي گردند. براي مثال لوله با فشار نامي 

 ه خود را دارا مي باشد.سال



 شرق اطلس ایرانیان کاوان آریاشرکت                                                          GRP لوله و اتصاالت فنی  راهنمای

 

 ويرايش اول                                                            24

 

  
 (Strain Corrosion Testing) خوردگي تحت تنشتست 

جهت انتقال فاضالب ثقلي مورد استفاده قرار مي گيرند،  كهيکي از مهمترين آزمون هاي لوله هاي 

انجام مي شود. در  ASTM D3681تست خوردگي تحت تنش مي باشد. اين آزمون مطابق استاندارد 

تنش مشخص همراه با يك نوع لوله مشخص انتخاب شده و تحت نمونه از  43حداقل  اين آزمون نيز

در محيط اسيدي قرار مي گيرند. سپس مدت زمان تخريب )نشت( هر نمونه اندازه  معينتغيير شکل 

آزمونه هاي تهيه شده هنگامي كه در معرض  گيري و ثبت مي شود و پس از انجام رگرسيون هاي الزم،

ك يك نرمال قرار داده مي شوند، بدون تخريب جداره بايد حداقل قادر به تحمل تغيير اسيد سولفوري

 باشند.ه شده است، ئكه در استانداردهاي مربوطه اراساله  43شکل حلقوي به ميزان كرنش 

  
 (Long Term Ring Bendingشکل درازمدت ) تست تغيير

 بررسي مورد لوله مقطع شدن بيضوي ميزان قتحقي در يا جانبي خمشي بارگذاري تأثير آزمون اين در

انجام مي   ASTM D5365استاندارد در شده ارائه العمل دستور براساس آزمون قرار مي گيرد. اين

 قرار تست تحت اند شده تهيه همسان هاي لوله از كه مشابه هاي رينگ سري يك آزمون اين شود. در

 به توجه باشوند. مي  فشاري بارگذاري موازي فحهص دو توسط نظر مورد هاي نمونه رينگ .گيرند مي

 يا مقطعي شکل تغيير دچار نظر مورد هاي رينگ شود مي وارد هر نمونه به كه اي اوليه بار ميزان

شود.  مي گيري اندازه قائم جهت در داخلي قطر با كاهش شدن بيضوي ميزان كه شوند مي بيضوي

 سري يك ها نمونه داخل باشند. در در آب مغروق بايد ها نمونه كليه شده اشاره استاندارد براساس

 ديجيتالي اطالعات دستگاه ثبت توسط را زمان با كرنش تغييرات كه است شده نصب سنج كرنش

 مي ثبت صورت جداگانه به سنسور يك توسط نيز داخلي قطرعمودي كاهش كنند. همچنين مي ذخيره
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 منحني رشد شيب يا شود شکست دچار ولهل جداره كه شود مي فرض زماني قطعه شکست گردد.

 .شود 04/3مساوي يا بزرگتر لگاريتمي منحني روي بر زمان گذشت با عمودي قطر كاهش تغييرات

 رسم با و شوند مي ثبت جداگانه صورت به شکست زمان و شکست در زمان شده ثبت كرنش نهايت در

 در قطعه شکست باعث كرنش گاريتميل خطي رگرسيون انجام و لگاريتمي منحني يك برروي اين نقاط

 .گردد مي مشخص سال پنجاه از پس حلقوي بارگذاري خمشي اثر

  
تحت آزمايشات  آرياكاوان شرق اطلس ايرانيانعالوه بر تست هاي مذكور لوله هاي توليدي شركت 

 قرار مي گيرند به عنوان نمونه از آزمايشات ذيل مي توان نام برد:ديگري نيز 

 ندي اتصاالتتست آب ب -

 تست سفتي حلقوي دراز مدت -

 تست تير -

 آزمايشات دراز مدت جهت احراز صالحيت براي انتقال آب شرب و بهداشت -
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ه منظور دستيابي به محصوالتي با بهترين كيفيت و مطابقت با استاندارد بهمانطور كه قبال ذكر شد 

در زير در آزمايشگاه مورد تست قرار مي گيرند.  هاي جهاني، مواد اوليه و محصوالت توسط متد مختلفي

 :ارائه شده استبرخي از تستهايي كه انجام مي گيرند  خالصهشرح 

 
 استاندارد محصوالت استاندارد مواد اولیه

 ASTM D2992 هيدرو استاتيك بلند مدت تست ASTM D2471 زمان و دماي پيك اگزو تروميك

 ASTM D1599 يك كوتاه مدتهيدرو استات تست ASTM D792 دانسيته

 ASTM D2412 حلقوي سفتي ASTM D4212 سيکوزيته رزينو

 ASTM D3517 خمش سه نقطه و چهار نقطه ISIRI 2783 درصد مواد جامد رزين

 مقاومت كششي طولي - رزين Shrinkageميزان 
ASTM D638 

 مقاومت كششي محيطي ASTM D1639 رزين عدد اسيدي
ASTM D2290 

 ASTM D256 ضربه - الياف TEXتعيين 
 ASTM D2583 سختي باركول ASTM D2343 مقاومت كششي الياف
 ASTM D2563 بازرسي چشمي ISO 2113 دانسيته سطحي الياف
 ASTM D570 جذب آب ISO 3344 مقدار رطوبت الياف

 ASTM D543 خوردگي ISO 18177 مقدار مواد آلي الياف

 ASTM D2584 رصد الياف شيشهد ISO 565 بندي ماسه سيليسي دانه

 

 ASTM D3567 )قطر، طول، ضخامت...( كنترل ابعادي

 ASTM D3754 كنترل شکست در سطوح داخلي تحت اثر بار

 ASTM D5365 كرنش خمش دراز مدت

HDT - 
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  محدوده تولیدات و مقادیر مشخصه 

 فشار كار و سفتي حلقوي توليد در گستره بسيار وسيعي از نظر طول، قطر،  آک لوله هاي فايبرگالس

 مي شوند كه در ذيل شرح مختصر آنها ارائه شده است:

 

 (DN)قطر 

ميليمتر و مطابق جدول ذيل توليد مي شوند،  1333الي  43با قطرهاي نامي  آکلوله هاي فايبرگالس 

 ليکن امکان توليد لوله با اقطار ديگر طبق سفارش مشتري وجود دارد.

 (mm) آکهاي فايبرگالس لوله  (DN)قطر اسمي 
250 200 150 100 80 50 
600 500 450 400 350 300 
1300 1200 1000 900 800 700 
1900 1800 1700 1600 1500 1400 
2600 2500 2400 2200 2100 2000 

AK Pipe 4000 3400 3000 2800 
ثابت در نظر گرفته مي  با توجه به سيستم و روش توليد هنگام ساخت لوله، قطر داخلي و يا خارجي

 شود و ضخامت جداره لوله تغيير مي يابد.
 

    
 

 (LN)طول نامي 

متر است، ليکن با توجه به نياز خريدار امکان توليد  40و  0 آکطولهاي استاندارد لوله هاي فايبرگالس 

 لوله هاي فايبرگالس در طولهاي كمتر يا بيشتر از مقادير فوق وجود دارد.

ميليمتر و كوچکتر،  733متر و براي قطرهاي  40ميليمتر،  733براي قطرهاي بزرگتر از  طول استاندارد

 متر است. 0
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 (PN)فشار نامي 

مطابق جدول ذيل است. ليکن در صورت نياز خريدار امکان  آکرده بندي فشاري لوله هاي فايبرگالس 

 د.توليد لوله با فشار هايي غير آنچه در ذيل ارائه شده است، وجود دار

 فشار نامي
PN (bar) 

1 
 32 25 20 16 12 10 9 6 )ثقلي(

 حداكثر قظر
DN (mm) 

4000 4000 3000 3000 3000 3000 1400 1400 1400 

بر اساس حداكثر فشار در زمان كاركرد تعيين مي شود و به  آک رده بندي فشاري لوله هاي فايبرگالس

اكثر عمق ممکن، تغييري در رده بندي عمق دفن وابسته نيست. حتي در صورت دفن لوله در حد

فشاري روي نمي دهد. براي اطمينان از سرويس دهي طوالني خط لوله اجرا شده، بايد به حدود فشاري 

 ذيل دقت شود:

 هيدروتست

 حداكثر فشار تست در كارخانه بر اساس استاندارد
ASTM D3517 – AWWA C950 

2.0*PN 

 PN*1.5 حداكثر فشار تست در محل نصب

 ضربه قوچ

 PN*1.4 فشار حداكثر

 (SN)سفتي حلقوي 

در سفتي هاي حلقوي ذيل توليد مي شود، ليکن در صورت سفارش امکان  آکلوله هاي فايبرگالس 

پاسکال بر  4043ساخت لوله هايي با سفتي حلقوي غير از مقادير ارائه شده وجود دارد. سفتي حلقوي 

 حسب سفارش قابل توليد است.

 استاندارد
ISO 

SN 

 )رده سفتي(
Pa (N/m2) 

1250 2500 5000 10000 

 استاندارد
ASTM 

حداقل سفتي 

 قابل تحمل
kN/m2 

70 148 256 496 

  سرعت جريان

متر بر ثانيه مي باشد و اين سرعت در صورت عدم  7 آک سرعت مجاز سيال درون لوله هاي فايبرگالس

 يابد. متر بر ثانيه افزايش 4وجود ذرات ساينده مي تواند تا 
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 ضريب پواسان 

براي بارهاي  آک اين ضريب وابسته به ساختار لوله مي باشد. ضريب پواسان در لوله هاي فايبرگالس

و براي بارهاي محوري و عکس العمل حلقوي اندكي  09/3تا  00/3حلقوي و عکس العمل محوري بين 

 كمتر از مقادير مذكور است.

 شقاومت در برابر اشعه ماوراي بنفم

اثر منفي ندارد. همچنين تا كنون  آکنور خورشيد بر روي خواص مکانيکي لوله هاي فايبرگالس 

مشاهده  آک مدركي دال بر اثر تخريبي اشعه ماوراي بنفش بر عمر سرويس دهي لوله هاي فايبرگالس

 نشده است. ليکن احتمال رنگ پريدگي تدريجي سطوح خارجي لوله وجود دارد ولي اين تغيير رنگ

با استفاده از  آکهيچ اثري در خواص لوله نخواهد داشت. در صورت درخواست لوله هاي فايبرگالس 

 برخي افزودني ها مانند دي اكسيد تيتان در برابر تغيير رنگ مقاوم خواهند شد.

در برابر اشعه ماوراي بنفش كامال مقاوم مي باشند ليکن جهت  آک علي رغم اينکه لوله هاي فايبرگالس

ل اطمينان خاطر براي خريدار، اين شركت در توليد لوله هاي فايبرگالس، از رزين مقاوم در برابر حصو

 اشعه و يا افزودني هاي ضد اشعه استفاده مي كند.

 دماي كاركرد

 433با توجه به نوع رزين موجود در تركيب خود قابليت انتقال سيال تا دماي  آکلوله هاي فايبرگالس 

دارا مي باشند. دماي مجاز سيال در لوله هاي استاندارد كه در تركيب آنها از رزين  درجه سانتيگراد را

درجه  14هاي متداول پلي استر استفاده گرديده است )بدون طبقه بندي مجدد رده فشار( حداكثر 

درجه سانتي  03تا  43سانتي گراد مي باشد. توصيه مي شود كه براي كاركرد پيوسته در دماي بين 

استفاده  43PNبار از لوله  0رده فشاري يك پله باالتر در نظر گرفته شود. مثال در فشار كاري گراد، 

درجه سانتي گراد، با اين شركت مشورت نماييد تا در ساخت لوله از  03گردد. براي دماهاي بيش از 

 رزين و مشخصات مخصوص استفاده گردد. 

 ضريب انبساط حرارتي

در جهت محوري حدود                                  آک هاي فايبرگالس ضريب انبساط حرارتي در لوله

24*10
-6

-30*10
-6

 mm/mm/C  برابر فوالد  0تا  4/4مي باشد. اين ضريب در جهت محوري حدود

است. البته در طراحي و ساخت كوپلينگ ها و اتصاالت كاسه اي در مصارف دفني، ضريب مذكور مورد 

بدين ترتيب كه انبساط و انقباض لوله در كوپلينگ و يا اتصال كاسه اي جبران  توجه قرار گرفته است.

 مي شود و در نتيجه تنش هاي بوجود آمده به علت افزايش و يا كاهش طول لوله حذف مي شود.

در مصارف روي كار چنانچه اتصال لوله ها بصورت جوشي انجام پذيرد، استفاده از اتصاالت و يا حلقه 

 الزامي است.هاي انبساط 
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 بريظرفيت بار

مطابق با استانداردهاي رايج از مقادير ذيل براي ظرفيت تحمل نيروي كششي  آکلوله هاي فايبرگالس 

 بهره مي جويد. (Axial)و حداقل تحمل نيروي كششي محوري  (Hoop)حلقوي 

 اطلس ايرانيان آرياكاوان شرقميليمتر با شركت  7333براي تعيين ظرفيت بارگذاري اقطار بزرگتر از 

 تماس بگيريد.

 
 مقاومت در برابر سايش

در برابر سايش مقاوم مي باشند. ضريب مقاومت ساييدگي مي تواند تاثير شن  آک لوله هاي فايبرگالس

و ذرات ديگر شبيه به آن را در سطح داخلي لوله پيش بيني كند. بر اساس آزمايش هاي انجام شده 

 دوران كامل مي باشد. 433333ميليمتر در  71/3حدود  آکبرگالس ساييدگي ميانگين لوله هاي فاي

 خواص الکتريکي

در مقابل جريان الکتريسيته عايق مي باشند. برحسب سفارش مي توان لوله  آک لوله هاي فايبر گالس

. اين نوع لوله ها جهت انتقال مواد هايي توليد كرد تا امکان دفع بار الکتريسيته ساكن را داشته باشند

 نفتي پااليش شده بکار مي روند.
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 هيدروليکي  مشخصات

افت فشار در خطوط لوله به دليل وجود اغتشاش در جريان سيال )افت داخل سيال( و اصطکاک سيال 

فشار  با ديواره داخلي لوله به وجود مي آيد. روش هاي گوناگوني براي اندازه گيري و يا مدل سازي افت

در خطوط لوله مورد استفاده قرار مي گيرد و در هر يك از آنها از يك معيار خاص براي بيان وضعيت 

 صافي سطح لوله استفاده مي شود.

 نام معادله کاربرد مشخصه زبری
C= 150-160 لوله هاي تحت فشار با مقطع پر Hazen-Wilams 

n= 0.009 لوله هاي ثقلي با سطح آزاد Manning 

e= 0.00518 
mm 

 Darcy-Weisbachِ تمامي انواع جريان ها

k= 0.29 
mm 

 Colebrook - Whiteِ تمامي انواع جريان ها

نمودارهايي تهيه شده اند. معموال افت فشار در  آکبراي تخمين افت فشار در لوله هاي فايبرگالس 

 مي شود.اتصاالت بر حسب طول معادل آن محاسبه شده و به طول كل خط لوله اضافه 

در مقايسه با لوله هاي فلزي مي توان به پايين بودن زبري  آکاز جمله مزاياي لوله هاي فايبرگالس 

داخلي اشاره كرد كه در خطوط انتقال سياالت باعث صرفه جويي بسياري مي گردد. عمده مزاياي زبري 

 به شرح ذيل است: آک كم لوله هاي فايبرگالس

 از اصطکاک كاهش مقدار افت فشار ناشي - 

 كاهش هزينه انرژي مصرفي در ايستگاه هاي پمپاژ - 

 كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري به دليل استفاده از قطر لوله كوچکتر - 

 افزايش ظرفيت عبور سيال  - 

همچنين بايد توجه نمود كه زبري جدار داخلي لوله هاي فلزي به مرور زمان افزايش مي يابد، در 

 در طول مدت بهره برداري ثابت خواهد ماند. آک اي فايبرگالسحاليکه زبري لوله ه
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  آکفرآیند تولید لوله های فایبرگالس 

 روشهاي گوناگوني جهت توليد لوله هاي فايبرگالس وجود دارد كه عمده آنها عبارتند از:

 توليد لوله از طريق الياف پيچي پيوسته -الف

 پيوسته توليد لوله از طريق الياف پيچي نا -ب

 توليد لوله از طريق ريخته گري گريز از مركز -ج
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در تمامي روش هاي توليد لوله هاي فايبرگالس، قالبهاي فلزي و يا قالب هاي فنري فلزي نقش اساسي 

دارند. همواره در فرآيند توليد لوله، حاصل كار به شکلي است كه در جداره لوله توليدي اليه همگن ولي 

يد. اليه مياني كه از تراكم الياف و فيلر بيشتري برخوردار است وظيفه ايجاد متفاوتي بوجود مي آ

را بر عهده داشته و اليه هاي دروني و بيروني با وظيفه اصلي  يمقاومت فشاري، خمشي و كشش

 .در افزايش مقاومت خمشي و كششي نيز موثر هستند UVمحافظت از لوله در برابر خوردگي و اشعه 

   
كاوان اطلس جهت ايجاد تنوع توليد و تامين كليه نيازهاي فني مصرف كنندگان از        شركت آريا 

و نا پيوسته  (Continuous)دستگاه هاي توليد لوله هاي فايبرگالس به هر دو روش پيوسته 

(Discontinuous) بهره مي گيرد. 

 روش تولید پیوسته

ر اساس فرآيند تمام اتوماتيك الياف پيچي ميليمتر ب 0333الي  733اين شركت در اقطار  محصوالت

 پيوسته، توليد مي شوند. 

پيوسته به لوله هايي گفته مي شود كه براي توليد آنها از يك قالب فنري متغير و  فايبرگالسلوله هاي 

سانتي  1تا  7فنري با عرض در اين سيستم تسمه هاي  .سيستم الياف پيچي پيشرفته استفاده مي گردد

 مي گيرند كه يك قالب به طول معين به وجود مي آيد، سپس الياف ه اي در كنار هم قرارمتر به گون

، رزين و ماسه سيليسي بر روي قالب پيچيده و ريخته مي شود و فنر فلزي، از انتهاي لوله بصورت شيشه

ه طول مورد خودكار باز شده و در ابتدا مجددا بسته مي شود. پس از خروج لوله از زير آخرين فنر، لوله ب

 .نياز برش مي خورد

 (Chop)اين فرآيند امکان استفاده از الياف پيوسته شيشه در پيرامون لوله به همراه الياف بريده شده 

كه در جهات مختلف در تركيب لوله قرار مي گيرند را فراهم مي سازد. بکارگيري الياف پيوسته در 

حمل بارهاي شعاعي داخلي و خارجي مي گردد. در جهت شعاعي لوله باعث افزايش استحکام و قابليت ت

اين روش با استفاده از فن آوري روز دنيا، از سه نوع مواد اوليه اصلي جهت ايجاد اليه اي فشرده و با 

حداكثر كارايي استفاده مي شود. عالوه بر رزين، الياف شيشه اي پيوسته و الياف بريده شده با هم براي 

  و تقويت استحکام محوري بکار مي روند.ايجاد استحکام حلقوي باال
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ماسه سيليسي نيز براي افزايش سفتي حلقوي لوله و در نزديکي محور خنثي استفاده مي شود. بهره 

بسيار باال براي گيري از دو محل ريزش رزين امکان داشتن يك اليه داخلي رزين خاص با مقاومت 

 مقابله با خوردگي شديد را فراهم مي كند.

لوله هايي با در طولهاي دلخواه بوده و مي توان اين نوع لوله ها در سرعت توليد و امکان توليد اهميت 

 سفتي حلقوي بسيار باال توليد نمود.
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 روش تولید ناپیوسته

ناپيوسته به لوله هايي اطالق مي شود كه براي توليد آنها الياف شيشه، رزين و  فايبرگالسلوله هاي 

صورت نياز( بر روي يك قالب فلزي دوار با ابعاد هندسي مشخص و ثابت پيچيده مي ماسه سيليسي )در 

متر( و  40و 0شوند. كلمه ناپيوسته به اين مفهوم است كه لوله تنها به اندازه طول قالب توليد گشته )

سته توليد لوله پيوسته نمي باشد. اين شركت تنها شركت ايراني است كه مي تواند در روش توليد نا پيو

 جهت دستيابي به خواص مکانيکي مورد نياز از ماسه سيليسي استفاده نمايد. 

 ميليمتر مي باشد. 1333الي  43گستره توليدات اين شركت در روش توليد ناپيوسته شامل اقطار 

اهميت اين نوع لوله ها در اين است كه مي توان با افزايش ميزان مواد اوليه به مقدار مورد نياز، لوله 

 يي با فشار كار بسيار باال توليد نمود.ها
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  ضربه آبفشارهای گذرا و 

شوک هاي داخلي كه شناخته شده ترين آنها ضربه قوچ است، در اثر تغيير ناگهاني در سرعت سيال 

درون سيستم ايجاد مي گردد. در شرايط خاصي اين نيروي ضربه مي تواند آنقدر زياد باشد كه سيستم 

فشار گذرا با سرعت موج در سيستم حركت مي كند و قادر است با توجه به منبع و  را متالشي نمايد.

دن سريع شيرآالت و يا روشن و شجهت حركت موج باعث افزايش و يا كاهش فشار گردد. باز و بست 

خاموش شدن ناگهاني پمپ ها بخاطر تبديل سريع انرژي جنبشي به انرژي پتانسيل و بالعکس مي تواند 

فشاري كند. اين موج در سيستم حركت مي كند و مي تواند در محلي بسيار دورتر از منبع  ايجاد موج

 . نمايدآن ايجاد خطر 

 از بعد مثال براي آيد؛ مي وجود به لوله خط در آب جريان سرعت ناگهاني تغيير از قوچ ضربه پديده

 سرعتي با لوله خط نتهايا طرف به تلمبه طرف از فشار كاهنده موج تلمبه، يك ناگهاني شدن خاموش

 فشار لوله، خط انتهاي به حركت با فشار موج اين آيد، مي در حركت به لوله خط در موج سرعت معادل

 تلمبه طرفه يك شير به تا شود مي منعکس اوليه سامانه فشار با مسير انتهاي از و دهد مي كاهش را

 سيکل اين شود و مي منعکس ثبتم فشار موج صورت به طرفه يك شير با برخورد از پس و برسد

 كاهنده، عوامل ساير و لوله خط اصطکاک علت به تکرارشدن هر با ولي شود مي تکرار بار چندين تناوب

 ميالدي 4393 سال برسد. در ساكن حالت به تا شود مي كاسته آن فشار يا از قدرت مقداري

 كرد، ارائه سرعت ناگهاني تغييرات از ناشي تغييرات فشار حداكثر محاسبه براي اي رابطه ژوكوفسکي

 :از است عبارت ضربه قوچ از ناشي فشار تغيير حداكثر رابطه اين طبق

 

 
 اين هاي فايبرگالس لوله در مثال است متفاوت موج انتشار سرعت استفاده، مورد لوله نوع به بسته

 ارتفاع خط لوله، طول دهد مي نشان رابطه اين كه چنان .تر از لوله هاي فلزي استكم بسيار سرعت

 فشار افزايش يا و كاهش مقدار يا و وجود آمدن به در تاثيري هيچ لوله خط طولي پروفيل و استاتيك

 قوچ ضربه مقابله با تجهيزات حجم و ابعاد نوع، تعيين در عوامل اين ولي ندارند، آب قوچ ضربه از ناشي

 خط طول چه هر بلندي، و پستي فاقد و اختيکنو لوله خط پروفيل يك در مثال طور دارند. به تاثير

 چه هر يا و شود مي تر بزرگ فشار تحت گير ضربه مخزن حجم يا و لنگر چرخ باشد، ابعاد بيشتر لوله

 و دودكش ارتفاع يا و فشار تحت گير ضربه جداره مخزن ضخامت باشد تر بيش سامانه استاتيك ارتفاع

 .دشو مي تر بيش اطمينان شيرهاي كار فشار يا
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 :آيد مي دست به زير معادله طريق از پيوستگي، اصل به توجه با موج حركت سرعت

 
 

 

 
مقدار ضربه قوچ بستگي به خصوصيات و سرعت با توجه به دو رابطه فوق مي توان نتيجه گرفت كه 

 و شدت تغيير مومنتم سيال دارد.قطر لوله  ،سيال، مدول االستيسيته لوله، ضخامت لوله

باعث توانايي باال در دفع نيروي موج و كاهش تاثير  آک يسيته كم در لوله هاي فايبرگالسمدول االست

مخرب موج در سيستم مي شود. شدت موج فشاري در لوله هاي فلزي بخاطر باال بودن مدول 

حدودا نصف  آکاالستيسيته آنها بيشتر است. بدين ترتيب شدت ضربه قوچ در لوله هاي فايبرگالس 

 شرايط مشابه در لوله هاي فوالدي يا چدني مي باشد. شدت آن در 

ميليمتر، فشار كار  3/40ميليمتر، ضخامت جداره  4333به عنوان مثال براي يك لوله فوالدي به قطر 

متر بر ثانيه و براي يك  4333گيگاپاسکال سرعت موج حدود  033بار و مدول االستيسيته حدود  04

 433بار و مدول االستيسيته  04ميليمتر، فشار كار  4/47جداره لوله چدني با قطر مشابه، ضخامت 

متربر ثانيه خواهد بود در حاليکه سرعت موج براي لوله  4313گيگاپاسکال سرعت موج حدود 

 متر بر ثانيه مي باشد. 403حدود پاسکال  4333مشابه و سفتي حلقوي فايبرگالس با قطر و فشار كار 

وچ بطور مستقيم با سرعت موج مرتبط است لذا با نصف شدن سرعت موج بنابر اين از آنجا كه ضربه ق

 مقدار شدت ضربه قوچ نيز نصف خواهد شد.

درصد بيش از فشار نامي  13در هر رده فشاري قادر به تحمل ضربه قوچ تا  آک لوله هاي فايبرگالس

 بر ضربه قوچ مقاوم است. بار در برا 41بار تا فشار  43خود مي باشند. براي مثال لوله با قشار كاري 

 يل استخراج نمود.ذرا مي توان از جدول آک سرعت موج فشاري در لوله هاي فايبرگالس 
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 سرعت موج فشاري در لوله هاي فايبرگالس آک )متر بر ثانيه(
AK Pipe DN50-250 DN300-400 DN450-800 DN900-3000 

SN2500 

PN6 - 365 350 340 

PN10 - 435 420 405 

PN16 - 500 490 480 

SN5000 

PN6 - 405 380 370 

PN10 - 435 420 410 

PN16 - 505 495 480 

PN25 - 575 570 560 

SN10000 

PN6 540 420 415 410 
PN10 560 435 425 415 
PN16 610 500 495 485 
PN25 - 580 570 560 

PN32 - 620 615 615 

قابله با ضربه آبي منتقال و ارائه مشخصات سيستم هاي كاهش و ضربه آبي در خطوط او آناليز تحليل 

  توسط كارشناسان اين شركت با استفاده از نرم افزارهاي مربوطه امکان پذير مي باشد.
 

  
 

 محاسبه  و روش  انتقال وطخط  هیدرولیك   

  معين  دبي  انتقال  براي گيرد. مي  صورت  قطر و فشار كار لوله  منظور تعيين  به  خطوط آبرساني  طراحي

  به  امر با توجه  قرار بگيرند. اين  ها مورد محاسبه  لوله  اندازه  آن  تبع  در خطوط و به  جريان  سرعت بايد

  ، فرمولهاي افت  اين  آوردن  بدست  باشد. براي  پذير مي  امکان  لوله  فشار در درون  افت  ميزان  محاسبه

  فرمولها اشاره  دو مورد از اين  به  در ادامه  وجود دارد كه  علمي  و يا محاسبات  ياتتجرب  بر مبناي  مختلفي

 .شود  مي
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 Darcy - Weisbach  وايسباخ  دارسي  معادله

 به صورت ذيل مي باشد: يه اداير  مقطع  با سطح ييها  لوله  براي دارسي وايسباخ فرمول 

g

V

D

L
fh

2

2



 
:h (رمت)فشار   افت 

:D (متر)  قطر لوله 

:L متر( لوله  طول(  

V :متر بر ثانيه  جريان  سرعت( ) 

:g (متر بر مجذور ثانيه) ثقل  شتاب 

f: (بعد  ي)ب  اصطکاک  ضريب 

  هر نوع  باشد و براي  مي  ابعادي  پيوستگي  ، داراي آمده  بدست  علمي  محاسبات  بر طبق  فرمول  اين

  بلکه  نيست  وابسته  زبري  تنها به f  ضريب  فرمول  باشد. در اين  مي  استفاده  قابل، گاز و ...(  )روغن سيال

( از  آن  بودن  يا توربوالنس  ) آرام جريان  رژيم  به  با توجه  دارد و مقدار آن  رينولدز نيز بستگي عدد  به

 آيد.  مي  بدست  مربوطه فرمولهاي

  Hazan - Williamsويليامز -  هيزن  معادله

 :گردد  مي  زير بيان  بصورت SI  در سيستم هيزن ويليامزمعادله 

LD
C

Q
h ..)(68.10

87.4852.1 
 

D متر(: قطر لوله( 

Qمتر مکعب بر ثانيه( : دبي جريان( 

L متر(: طول لوله( 

Cضريب زبري : 

خطوط   حيدر طرا  اخير كاربرد بسيار زيادي  سال 03در   باشد كه  مي  تجربي  فرمول  يك  فرمول  اين

  از اين  توان  نمي  مثال  عنوان  باشد. به  مي  نقاط ضعفي  . اما داراي است  پيدا كرده  آب  و توزيع  انتقال

  رژيم  بودن  آشفته  در صورت  فرمول  اين  عبارتي  به ،نمود  استفاده  جريان  مختلف  حاالت  درتمامي  فرمول

  كاسته  فرمول  اين از دقت قطر  موجود و با افزايش  قطرهاي از  بازه  در يك  هم  باشد آن  مي  صادق  جريان

 شود.   مي

  علت  بهمعموال و   موردنظر بوده  دقت  دارايدر اغلب طرح هاي آبرساني ويليامز  -  هيزن  رابطهبطور كلي 

 .گيرد  قرار مي  فشار در طراحي  افت  محاسبه  مالک  ،خطوط انتقال  در محاسبات  بودن  متداولسادگي و 
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  انتخاب رده لوله 

 بر اساس سفتي حلقوي و فشار كار صورت مي پذيرد. آکانتخاب رده لوله هاي فايبرگالس 

 تعيين سفتي حلقوي

از يکي از سه رده سفتي كه در ذيل آمده است استفاده مي شود. اين رده ها، براي انتخاب سفتي لوله 

امکان توليد لوله با  نشان مي دهد. (EI/D3)لوله را بر حسب نيوتن بر متر مربع حداقل سفتي اوليه 

 پاسکال بر حسب سفارش وجود خواهد داشت. 4043سفتي 

ISO Standard 

(N/m2) 
ASTM Standard 

(kN/m2) 
Stiffness Class 

(SN) 
2500 148 2500 
5000 256 5000 
1000 496 1000 

 ر انتخاب مي شود كه عبارتند از:سفتي لوله بر حسب دو پارامت

 شرايط دفن كه شامل خاک محل، نوع خاک جانشين و ضخامت خاكريزي مي باشد. - 

 فشار منفي در صورت وجود. - 

 صورت مي پذيرد. ASTM D1586خاک محل بر اساس آزمايش نفوذ استاندارد طبقه بندي 

گروه خاک 

 محلي

تعداد 

 ضربات
 Enمقدار 

(MPa) 

سبنده )دانه خاک هاي غير چ

 اي(
 )ريزدانه( خاک هاي چسبنده

 شرح
 زاويه اصطکاک

 )درجه(
 شرح

مقاومت محدود 

 نشده فشاري
(kPa) 

 192-384 خيلي محکم 33 متراكم 34.5 >15 1

 76-192 محکم 30 كمي متراكم 20.7 15-8 2

 48-96 متوسط 29 سست 10.3 8-4 3

 24-48 نرم 28 خيلي سست 4.8 4-2 4

 12-24 خيلي نرم 27 خيلي سست 1.4 2-1 5

 0-12 بسيار نرم 26 بسيار سست 0.34 1-0 6

جدولي از انواع خاک جهت جانشيني در ترانشه ارائه شده است، تا اين امکان را فراهم آورد كه  ادامهدر 

 بصورت مدفون انتخاب گردد.آک اقتصادي ترين روش براي هر گونه عمليات نصب لوله هاي فايبرگالس 

سياري از موارد مي توان از همان خاک محل براي عمليلت خاكريزي و پركردن منطقه لوله گذاري در ب

درصد در  4استفاده نمود. با فرض ساخت ترانشه استاندارد و دو پهن شدگي دراز مدت مجاز به ميزان 

كثر عمق درصد براي لوله هايي با قطر كمتر، حدا 1ميليمتر و بيشتر و  733مورد لوله هاي به قطر 
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مجاز دفن )ارتفاع خاكريزي از روي تاج لوله( با در نظر گرفتن بار ترافيکي براي سه رده سفتي حلقوي 

 شش گروه مختلف از خاكهاي محلي به شرح جدول ذيل ارائه شده است. رد
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 (AASHTO H20))متر( در ترانشه استاندارد با در نظر گرفتن بار تراقيکي لوله حداكثر عمق دفن 

مدول  گروه خاک محلي

خاک 

 جانشين
(MPa) 

سفتي 

 حلقوي
(Pa) 

6 5 4 3 2 1 

- - 7.0 11.7 18.0 23.0 20.7 

2500 

- - 6.0 10.0 15.0 18.0 13.8 
- - 5.5 9.0 13.0 15.0 10.3 
- - 5.0 7.5 10.0 11.0 6.9 
- - 4.0 6.0 7.5 8.5 4.8 
- - 3.5 5.0 5.5 6.0 3.4 
- - - 4/7 4/7 3.5 2.1 
- - - - - - 1.4 
- 3.0 7.0 12.0 18.0 23.0 20.7 

5000 

- 2.4 6.5 10.0 15.0 18.0 13.8 
- 2.4 6.0 9.0 13.0 15.0 10.3 
- - 5.0 8.0 10.0 11.0 6.9 
- - 4.5 6.5 7.5 8.5 4.8 
- - 4.0 5.0 6.0 6.0 3.4 
- - 3.2 3.5 4.0 4.0 2.1 
- - - 2.2 2.4 2.4 1.4 
- 3.5 8.0 12.0 19.0 24.0 20.7 

10000 

- 3.5 7.0 11.0 16.0 19.0 13.8 
- 3.0 6.5 10.0 13.0 15.0 10.3 
- 3.0 5.5 8.5 10.0 12.0 6.9 
- 2.5 5.0 7.0 8.5 9.5 4.8 
- - 4.5 5.5 6.5 7.0 3.4 
- - 3.5 4.0 4.5 4.5 2.1 
- - 2.8 3.0 3.0 3.0 1.4 
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فشار منفي مي باشد. علت عمده ايجاد  آک شاخص براي انتخاب رده سفتي لوله هاي فايبرگالس دومين

فشار منفي در خطوط لوله، بروز پديده ضربه قوچ، وجود افت فشار زياد در خط لوله و يا تالقي خط تراز 

 انرژي با پروفيل خط لوله مي باشد. 

منفي و عمق هاي دفن گوناگون و با شرايط جدول زير نشان مي دهد كه كدام سفتي در فشارهاي 

خاک محل و استفاده از خاک جانشين معمولي، مناسب است. سفتي حلقوي انتخاب شده بايد برابر و يا 

 بزرگتر از آنچه كه براي شرايط دفن و فشار منفي تعيين مي گردد، باشد.

 حداكثر عمق دفن لوله )متر( در صورت وجود فشار منفي

درصد  93با تراكم  Cو خاک جانشين  7ي پايين تر از كف ترانشه با خاک محل گروه سطح آب زيرزمين

 پروكتور استاندارد )شرايط خشك(

 فشار منفي
(bar) 

 سفتي حلقوي
(Pa) 

2500 5000 10000 
-0.25 10.0 10.0 11.0 

-0.50 8.5 10.0 11.0 

-0.75 6.5 10.0 11.0 

-1.00 4.0 10.0 11.0 

درصد  93با تراكم  Cو خاک جانشين  7باالتر از كف ترانشه با خاک محل گروه  سطح آب زيرزميني

 پروكتور استاندارد )شرايط اشباع(

 فشار منفي
(bar) 

 سفتي حلقوي
(Pa) 

2500 5000 10000 
-0.25 5.5 5.5 6.0 

-0.50 4.0 5.5 6.0 

-0.75 1.8 5.5 6.0 

-1.00 - 4.0 6.0 

 تعيين فشار نامي

رده فشاري، رويه خاص و استاندارد شده اي وجود ندارد، ليکن روش رايج در تعيين رده براي تعيين 

فشاري بدين صورت است كه مقدار فشار كار لوله با توجه به مالحظات هيدروليکي و پس از انجام 

درصد اضافه فشار به عنوان سهم بخشي از ضربه آبي، به  03محاسبات هيدروليکي الزم، با احتساب 

فشار نامي لوله انتخاب مي گردد. الزم به توضيح است كه در تعيين رده فشاري لوله الزاماتي  عنوان

 نظير دماي كاركرد لوله و ... نيز بايد مد نظر قرار گيرد.
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  کار گذاری و نصب 

 را مي توان در مکانهاي مختلف و به طرق گوناگون نصب كرد. آکلوله هاي فايبرگالس 

، )پنتون( )مدفون(، روي زمين )روكار(، زير آب )مستغرق(، نصب بصورت شناوردر زير زمين نصب  

نصب درون تونل بدون حفر ترانشه )ترانشه بسته(، نصب بصورت نيمه مدفون و همچنين اجرا در سطوح 

 مي باشند.آک شيب دار، از جمله روشهاي متنوع نصب و كاربرد لوله هاي فايبرگالس 

ر نسبت به نصب استاندارد لوله در زير خاک، تمهيدات خاصي را طلب برخي از روش هاي نصب مذكو

 مي كنند، لذا فن آوري هاي جديد دستورالعمل هاي خاصي براي هر يك از شرايط فوق ارائه داده است. 

لطفا جهت اطالع از جزئيات نصب در هر يك از موارد فوق و دريافت اطالعات تکميلي و دستورالعمل 

 تماس حاصل فرماييد. آرياكاوان شرق اطلس ايرانيانكت هاي مربوطه با شر

  لوله های مدفون 

لوله هاي عمر طوالني و كارايي خوب  ،ويژگيها و خواص شيميايي، فيزيکي و مکانيکي منحصر به فرد

تنها هنگامي كه بصورت صحيح و طبق دستور العمل هاي فني ارائه شده، نصب و مورد  آک فايبرگالس

 ر گيرند، آشکار خواهد گرديد. بهره برداري قرا

بگونه اي طراحي شده است  آکذكر اين نکته از اهميت فراواني برخوردار است كه لوله هاي فايبرگالس 

كه بخشي از استحکام الزم را از خاک متکي در اطراف خود، كسب مي نمايد. بنابراين ضرورت استفاده 

 کاران و مهندسين مشاور محرز مي باشد.كارفرمايان، پيمان اياز روشهاي توصيه شده نصب بر

متخصصين امر پس از كسب تجارب فراوان دريافته اند كه مصالح شني با تراكم مناسب براي بستر 

كامال مناسب مي باشند زيرا كه لوله و خاک  آکسازي و خاكريزي اطراف و روي لوله هاي فايبرگالس 

 داراي كارايي باال را تشکيل مي دهند. لوله –پيرامون آن به همراه يکديگر يك سيستم خاک 

اطالعات زير مرور مختصري بر روش هاي نصب لوله داشته و به هيچ عنوان اين اطالعات جايگزين 

 دستورالعمل هاي نصب نمي باشند.

 حفر ترانشه

جزئيات ترانشه استاندارد بصورت شکل زير است. هميشه ترانشه بايد آنقدر عريض باشد تا مکان و فضاي 

 افي جهت خاكريزي و متراكم سازي وجود داشته باشد و تکيه گاه مناسبي براي لوله مهيا شود. ك

برابر قطر نامي در نظر گرفته شود به عبارت ديگر حداقل فاصله لبه  4/4حداقل عرض ترانشه مي تواند 

ر هر صورت درصد شعاع لوله در نظر گرفت كه د 34خارجي لوله تا ديواره ترانشه را مي توان معادل 

 ميليمتر كمتر باشد. 443نبايد از 

هنگامي كه به سنگ، بستر محکم، خاک نرم، سست، ناپايدار يا خاكهاي با قابليت تورم زياد دركف 

ترانشه بر خورد شود، ممکن است براي دست يابي به تکيه گاهي كه در امتداد طولي يکنواخت عمل 

 كند نياز به افزايش عمق اليه بستر باشد. 
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بايد اجازه عبور و كاركرد صحيح تجهيزات تراكم و  ر هر صورت بايد توجه نمود كه عرض ترانشهد

پوشش دهي مناسب محوطه كناره لوله ها را فراهم نمايد لذا ممکن است در عمل به عرض ترانشه 

بيشتري نسبت به آنچه كه در شکل نشان داده شده است نياز باشد. جهت دريافت راهنمايي هاي خاص 

 و تغييرات در طرح ترانشه حتماً با كارشناسان شركت آريا كاوان اطلس تماس حاصل فرمائيد.

 34/4جدول مربوط به ضخامت خاک پوششي كه در اين راهنما ارائه شده است بر اساس عرض ترانشه 

 برابر قطر اسمي لوله مي باشد. 

 
 DN/2*0.75برابر است با  "A"حداقل فاصله 

 ميليمتر كمتر باشد. 443بايد از ن "A"حداقل فاصله 

 بستر سازي

زمانيکه كف ترانشه آنقدر كوبيده شد تا تکيه گاه مناسبي ايجاد گرديد، بايد مصالح بستر بر روي آن 

ميلي  443و حداكثر   DN/4ريخته شود. بستر تمام شده بايد صاف، همتراز و داراي حداقل ضخامت

ميلي متر براي لوله هاي با اقطار بزرگتر يا  033ميلي متر و  0433متر براي لوله هاي با اقطار كمتر از 

ميلي متر بوده و بتواند تکيه گاه ممتد و يکساني در تمام نقاط براي لوله ايجاد نمايد.  0433مساوي 

بستر بايد در محل استقرار كوپلينگ ها كمي بيشتر حفاري شود تا لوله داراي تکيه گاه يکنواخت بوده و 

 گ ها تکيه نداشته باشد. روي كوپلين

 مصالح خاكريزي

لوله رضايت بخش بايد از مصالح خاكي مناسب جهت دفن لوله -براي بدست آوردن يك سيستم خاک

استفاده كرد. اكثر خاكهاي درشت دانه )سيستم طبق بندي خاک به روش يونيفايد( خاک هاي قابل 

 مي باشد. قبولي براي بستر سازي و پر كردن منطقه لوله گذاري شده

در مکان هايي كه طبق دستورالعمل مي توان از خاک محل جهت پر كردن ترانشه استفاده كرد بايد 

كامال مراقب بود تا در خاک محل تخته سنگ، كلوخه هاي خاكي بزرگ، نخاله، ضايعات و مواد يخ زده و 

 آلي وجود نداشته باشد.
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 وانند مورد قبول باشند ارائه شده است.در جدول زير خاكهايي كه به عنوان خاک جانشين مي ت

 طبقه بندي يونيفايد شرح مصالح
ASTM D287 

A  درصد ريزدانه 40سنگ يا شن شکسته با كمتر از GW,GP,GW-GM,GP-GM 

B  درصد ريزدانه 40شن و ماسه، ماسه با كمتر از GW-GC,GP-GC,SW,SP,SW-SM, 

SP-SM,SW-SC,SP-SC 
C  درصد ريزدانه و  74 تا 40شن سيلتي و ماسه باLL<40% GM,GC,GM-GC,SM,SC,SM-SC 

D  درصد ريزدانه و  43تا  74ماسه سيلتي رسي باLL<40% GM,GC,GM-GC,SM,SC,SM-SC 

E  درصد ريزدانه و  33تا  43سيلت ماسه اي رسي باLL<40% CL,ML,CL-ML 

F  خاک ريزدانه با پالستيسيته اندک وLL<40% CL,ML,CL-ML 
ن مدول مصالح خاكريزي و انواع مصالح خاكريزي براي چند نمونه تراكم نسبي رايج در جددول  رابطه بي

 ذيل ارائه شده است.

 مدول مصالح خاكريزي در شرايط خشك )مگا پاسکال( 

 تراكم نسبي
 مصالح

95% 90% 85% 80% 
22 20 18 16 A 
19 16 11 7 B 
17 14 9 6 C 
10 9 6 3 D 
10 9 6 3 E 
10 9 6 3 F 

 مدول مصالح خاكريزي در شرايط اشباع )مگا پاسکال( 

 تراكم نسبي
 مصالح

95% 90% 85% 80% 
15 14 13 12 A 
12 10 7 5 B 
4 4 3 2 C 

3.1 2.8 2.4 1.7 D 
2.4 2.1 1.7 NA E 
2.1 1.7 1.4 NA F 

 بررسي لوله هاي نصب شده

ري شود. حداكثر دو پهني آني مجاز )تغييدر قطدر   پس از نصب هر لوله بايد تغيير قطر قائم آن اندازه گي

 قائم لوله( پس از نصب نبايد از مقادير جدول زير تجاوز نمايد.

 حداكثر دو پهن شدگي آني مجاز
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DN<=300 DN>300 
2.5% 3% 

همچنين حداكثر دو پهني طوالني مدت مجاز )تغيير قطر قائم لوله( از مقادير جدول زيدر نبايدد تجداوز    

 م به توضيح است كه اين مقدادير شامل تمامي رده هاي سفتي مي باشد.الزنمايد. 

 مدت مجاز حداكثر دو پهن شدگي دراز

DN<=300 DN>300 
5% 4% 

تغييرات اوليه يا دراز مدت نظير فرورفتگي، بيرون زدگي و سطوح تخت شده يا ديگر تغييدرات ناگهداني   

محدوديت هاي فدوق نصدب نشدده اندد ممکدن اسدت       ديواره لوله مجاز نمي باشد. لوله هايي كه مطابق 

 كارايي مناسبي نداشته باشند.

 روش هاي نصب

عموماً چهار روش نصب استاندارد كه به خصوصيات خاک محلي، مصالح جانشين، عمق الزم براي دفن، 

 بار ترافيکي و سفتي حلقوي لوله بستگي دارد، مورد استفاده قرار مي گيرند.

بکار مي روند  آکاستاندارد كه بطور متداول در خصوص لوله هاي فايبرگالس  نوع نصب دوتصاوير زير 

 را نشان مي دهد.

 
 

 4نصب نوع  -

ميليمتر باالي لوله مدفون سازيد، بگونه اي كه مصالح به  733كل محيط كنار لوله را تا  -

 تراكم الزم رسيده باشند.

درصد و يا ماسه  33دانسيته نسبي مصالح مورد استفاده براي اين كار مي تواند گراول با 

 درصد پروكتور استاندارد باشد.93متراكم شده با تراكم 

خاک روي لوله ميليمتر  733مي توان از ريزش و تراكم  (PN<1 bar)براي لوله هاي ثقلي  -

 صرف نظر كرد.

ميليمتر باالي تاج لوله مي توان از خاک سرند شده محل جهت پر  733بعد از خاكريزي  -

 ردن ترانشه استفاده نمود.ك

 0نصب نوع  -

 33گراول با دانسيته نسبي درصد قطر لوله را با مصالح جانشين با تراكم مناسب ) 33تا  -

 ( پر نماييد.درصد پروكتور استاندارد93درصد و يا ماسه متراكم شده با تراكم 

سرندي محل با تراكم ميليمتر باالي تاج لوله را توسط خاک  733درصد قطر لوله تا  33از  - 

 مگاپاسکال( پر كنيد. 1/4درصد پروكتور استاندارد )حداقل مدول خاک متراک شده  93 
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 ميليمتر به پايين( عملي نيست. 733براي لوله هايي با اقطار پايين )قطر  0روش نصب  - 

 در صورت وجود بار ترافيکي سنگين بر روي لوله مناسب نمي باشد. 0روش نصب  - 

 
 يژهنصب و

با استفاده از روشهاي ديگري هم صورت مي گيرد، از  آکدر شرايط خاص، نصب لوله هاي فايبرگالس 

جمله حفاري ترانشه عريض، سپركوبي، تثبيت خاک توسط سيمان، مسلح كردن خاک توسط 

در  آرياكاوان شرق اطلس ايرانيانژئوتکستايل و ژئوگريد و غيره. براي جزئيات بيشتر به راهنماي شركت 

 رابطه با نصب لوله هاي مدفون مراجعه فرماييد.

 بارهاي ترافيکي

در مواقعي كه بايد  لوله از جاده عبور نمايد و يا هنگامي كه حركت ممتد وسايط نقليه از روي لوله پيش 

بيني مي شود، مصالح جانشين را بايد تا سطح تمام شده زمين متراكم كرد ) در اين رابطه مي توانيد به 

 نامه هاي راه سازي مراجعه كنيد.(  آيين

حداقل عمق نصب لوله و به تبع آن حداقل ارتفاع خاک روي لوله را مي توان بواسطه تمهيدات خاصدي  

مانند استفاده از دالهاي بتني و يا غالفهاي فلزي كاهش داد. جدول زير حداقل عمدق نصدب لولده هداي     

 ف را نشان مي دهد .فايبرگالس با توجه به وجود بارهاي ترافيکي مختل

 حداقل عمق نصب لوله هاي فايبرگالس با توجه به بارهاي ترافيکي

 نوع بار
 حداقل عمق دفن بار ترافيکي ) وزن چرخ(

(KN ) (lb) (m) 

AASHTO – H20 ( C ) 72 16000 )1.0 )كاميون 

BS – 153 – HA ( C ) 90 20000 )1.5 )كمپرسي 
ATV – LKW – 12 ( C ) 40 9000 1.0 
ATV – SLW – 30 ( C ) 50 11000 1.0 
ATV –SLW – 60 ( C ) 100 22000 1.5 

COOPER E 80 3.0 راه آهن 

مگاپاسکال تهيه شدده   9/0الزم به توضيح است كه جدول مذكور با فرض وجود خاک جانشين با مدول 

 است.
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Pipe stiffness

Soil load/burial depth

Backfill soil 

type and 

degree of 

compaction

Native soil 

type and 

density

Surface loads Live load

 
 

 فشارهاي باال

ميق تر لوله وجود دارد تا بتوان از حركدت لولده و   بار( نياز به دفن ع 40در فشارهاي كاري باال )بيش از 

متر و لوله هداي   0/4ميليمتر و بزرگتر بايد در عمق  733باال آمدن آن جلوگيري كرد. لوله هاي با قطر 

 متر )فاصله سطح ترانشه تا روي تاج لوله( دفن شوند. 3/3كوچکتر در عمق 

 آب زيرزميني باال

خالي به هنگام باال آمدن سطح آب زيرزميني نياز به پوششي برابدر  براي جلوگيري از شناوري لوله هاي 

 قطر نامي لوله، مي باشد. 34/3با حداقل 

  لوله های رو کار 

 مشخصات فيزيکي

مشخصات لوله هاي روي كار با لوله هاي دفني متفاوت است. لوله هاي روي كار بسيار مقاوم تر از لولده  

ا مقاومدت كدافي جهدت تحمدل نيروهداي كششدي در راسدتاي        هاي دفني ساخته مي شوند. اين لوله ه

 محوري را دارا مي باشند و مشخصات فيزيکي اين لوله ها در جدول زير ارائه شده است.

امکان استفاده از كوپلينگ صلب با چسب عالوه بر استفاده از روشهاي رايج جهت اتصال اين نوع لوله ها 

 كسي و اتصاالت قفلي در اقطار مختلف وجود دارد.اپوكسي و يا اتصاالت كاسه اي با چسب اپو
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 تحليل تنش

در لوله هاي روكار تنش ناشي از انبساط و انقباض حرارتي مي تواند موجب بروز آسيب در خطوط لولده  

گردد، از طرف ديگر طراحي غلط تگيه گاه هاي لوله باعث شکست خطوط لوله خواهد شد. بندابراين در  

له روكار انجام محاسبات تحليل تنش ضروري بدوده و بايدد عدالوه بدر طراحدي      هنگام طراحي خطوط لو

با استفاده از حلقه هاي انبساطي و يا اتصاالت قابدل انبسداط تدا حدد امکدان       ،صحيح تکيه گاه هاي لوله

 تنش هاي حرارتي را به حداقل رساند.
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 تکيه گاه ها

ود را دارند. فاصله بين تکيه گاه ها بر اسداس  تکيه گاه هاي مخصوص خ آک لوله هاي فايبرگالس روكار

محاسبات انعطاف پذيري تعيين مي گردد. تحليل انعطاف پذيري بايد در مورد بارهاي حرارتي و فشاري 

همچنين در انتهاي هر شاخه لوله، زانويي و ساير اتصاالت خصوصا بدراي شداخه هداي لولده     انجام شود. 

 رشي انجام شود.داراي طول كم حتما بايد تحليل تنش ب

بصورت كوپلينگي و يا كاسه اي مي باشد كه بطور معمدول در جهدت    آک اتصاالت لوله هاي فايبرگالس

تکيه گاهها در  ستييبا ،طولي مهار نشده اند. براي به حداقل رساندن نيروهاي وارده بر لوله و تکيه گاهها

ركت و مسير ح، در هنگام نصب .نگردند جهت طولي به لوله اجازه حركت داده و مانع انبساط طولي آنها

لوله بايد به دقت كنترل شود تا لوله بطور ثابت و پايدار باشد و حركت در جهت طولي آن از حدد مجداز   

 تجاوز نکند.

كوپلينگ هاي مهار نشده بايستي انعطاف پذير باشند و اين مسئله بسيار حائز اهميت است كه كليه اجزا 

)تکيه گاهها( محکم و ثابت شده باشند. هر لوله بايستي حداقل توسدط دو   و اتصاالت توسط ساپورت ها

( در يکي از زين ها مهار شده باشد بطوريکه مانند شکل يکي از زين ها anchorزين و يك بست ثابت )

عمل نموده و به لوله اجازه انبساط طولي را بدهد ولي از حركت هاي  guide)به عنوان بست معمولي )

 .جلوگيري نمايد جانبي لوله

براي لوله هاي مهار شده با بيش از دو زين بايستي زيني كه به لوله نزديك تر مي باشدد توسدط بسدت    

( مهار شود. بست هاي ثابت بايسدتي طدوري محکدم شدوند كده انبسداط طدولي بطدور          (anchorثابت

 نمايد.متر تجاوز  40يکنواخت روي اتصاالت رخ دهد. فاصله بين دو بست ثابت نبايد از 

  
استفاده از دستورالعمل هاي نصب روزميني لولده  ي خاص نصب لوله هاي روكار گي هابا توجه به پيچيد

ضروري مي باشد و قبل از اقدام به هر اقدامي حتمدا بدا كارشناسدان ايدن شدركت       آکهاي فايبرگالس 

 تماس حاصل فرماييد.
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  اتصال لوله ها 

كده رايدج تدرين آنهدا      بده يکدديگر وجدود دارد    آکله هاي فايبرگالس روشهاي مختلفي جهت اتصال لو

 اتصاالت كوپلينگي )لوله هاي پيوسته( و اتصاالت بل و اسپيگات )لوله هاي ناپيوسته( مي باشد.

 بطور كلي اتصاالت زير در خطوط لوله فايبرگالس كاربرد دارنذ:

 اتصال كوپلينگي )مانشون( - 

 و ماذه و يا كاسه اي(اتصال بل و اسپيگات )نر  - 

 (پيچياتصال جوشي )اليه  - 

 اتصال فلنجي - 

 اتصال مکانيکي )جانسون كوپلينگ( - 

 كوپلينگ فوالدي -

 كوپلينگ چسبي - 
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 اتصال كوپلينگي )مانشون(

بده  با قابليت تحمل نيدروي شدعاعي،   معموالً با استفاده از كوپلينگ )مانشون(  آکلوله هاي فايبرگالس 

مي گردند. با توجه به شرايط پروژه و نيداز خريددار، ممکدن اسدت لولده و كوپليندگ هدا         يکديگر متصل

بصورت مجزا فرستاده شوند و يا اينکه هر لوله به همراه يك كوپلينگ كه در انتهاي آن نصب شده است 

 ارسال گردد. 

بنام اسدتاپر  هر كوپلينگ داراي دو واشر الستيکي پيوسته براي آب بندي و يك سري قطعات الستيکي 

 مي باشد كه از برخورد انتهاي دو لوله به يکديگر جلوگيري مي كند.

اين شركت عالوه بر توليد كوپلينگ به روش مذكور قادر به توليد كوپليندگ هدايي بدا واشدر السدتيکي      

 يکپارچه نيز مي باشد.

 و يدا   EPDMاز ندوع  با توجه بده سدفارش خريددار    جنس كليه قطعات الستيکي و واشرهاي مصرفي 

SBR .مي باشد 

  

New pipe 

section

Gasket Gasket

Coupling

 
حداكثر انحراف زاويه اي )كج شدگي( در محدل اتصدال هدر دو لولده     در هنگام نصب اتصاالت كوپلينگي 

در هنگدام نصدب، لولده هدا بايدد در يدك راسدتاي         .بيشتر گردد زيرنبايد از مقادير ارائه شده در جدول 

 .صال مطابق شکل به آنها زاويه داده شودمستقيم به يکديگر متصل گردند و در صورت نياز پس از ات
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 حداكثر انحراف زاويه اي مجاز در كوپلينگ

 قطر نامي لوله

(mm) 

 فشار كار

(bar) 

PN ≤16 PN20 PN25 PN32 

DN ≤500 3.0 2.5 2.0 1.5 

500 <DN ≤900 2.0 1.5 1.3 1.0 

900 <DN ≤1800 1.0 0.8 0.5 0.5 

1800> DN 0.5 - - - 

 و اسپيگات )نر و ماذه و يا كاسه اي(اتصال بل 

( از آن دسته اتصاالتي هستند كه همراه با خود لوله توليد شدده و  Bell and Spigotاتصاالت كاسه اي )

جزئي از لوله بشمار مي روند. در اين روش اتصال يك طرف لوله بصورت ماده و طرف ديگر بصدورت ندر   

وله در انتهاي لوله ديگر، آب بندي با جايگدذاري دو عددد   ساخته مي شود و پس از استقرار ابتداي يك ل

 اورينگ الستيکي در دو شيار محيطي موازي واقع در سر نر اتصال، محقق مي گردد. 

اتصال بل و اسپيگات معمولي توانايي تحمل بارهاي شعاعي را دارا بوده و جهت مقاوم نمودن آن در برابر 

 استفاده كرد. (Locking Key)بارهاي محوري مي توان از اتصال قفلي 

  
 در جدول زير انحراف زاويه اي مجاز براي لوله هاي داراي اتصاالت كاسه اي ارائه گرديده است.

 انحراف زاويه اي مجاز براي اتصاالت كاسه اي

 قطر نامي
(mm) 

 زاويه انحراف

 درجه

DN ≤500 3 
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500 <DN ≤900 2 
900 <DN ≤1800 1 

1800> DN 0.5 

 

 
 صال جوشي )اليه پيچي(ات

اين نوع اتصال از الياف شيشه و رزين تشکيل شده است. اتصال جوشي عمومدا بده هنگدام تعميدرات يدا      

زمانيکه نياز باشد خط لوله، نيروهاي محوري پديد آمده به دليل فشارهاي داخلي را بده تنهدايي تحمدل    

يد براي تحمل نيروي كششدي طراحدي و   كاربرد دارد. در صورت بروز چنين شرايطي جدار لوله با نمايد،

 ساخته شود.

طول، قطر و ضخامت اليه جوشکاري به عواملي نظير قطر و فشار داخلي لوله وابسته مي باشد. اين ندوع  

سيستم اتصال، نيازمند شرايط كنترل شده و خاص خود مانند عدم وجود رطوبت، دماي مناسدب، عددم   

توسط پرسنل آموزش ديده و مجرب اجرا گردد. در صدورت  آلودگي محل جوش و غيره مي باشد و بايد 

استفاده از اين نوع سيستم اتصال بايد دستورالعمل هاي ويژه مربوطه را از كارشناسان شركت آرياكداوان  

اطلس دريافت نماييد. ذكر اين نکته ضروري است كه اتصاالت جوشي مي تواند بصورت نر و ماده يا لب 

 به لب صورت پذيرد.
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 ل فلنجياتصا

اسدتاندارد رايدج در   اتصاالت فلنجي قابليت تحمل بدار در هدر دو راسدتاي شدعايي و محدوري را دارندد.       

در صدورت  مي باشد ولي ساير استانداردها نيز قابل تامين مدي باشدد.    ISO7005سوراخکاري فلنج ها 

 يکديگر متصل شوند:فلنجهاي فايبرگالس بايستي طبق دستورالعمل ذيل به  ،استفاده از اتصاالت فلنجي

 سطح فلنج و شيار اورينگ را به دقت تميز كنيد. -

 از تميز و سالم بودن اورينگ اطمينان حاصل نماييد و هرگز از واشرهاي آسيب ديده استفاده نکنيد. -

 اورينگ را در جاي خود قرارداده و با استفاده از باريکه هايي از نوار چسب آنرا ثابت كنيد. -

 با يکديگر هم راستا نماييد. دو فلنج را -

پيچ و مهره، واشرها و گسکت هاي آب بندي را در جاي خود قرار داده و از تميدز و سدالم بدودن آنهدا      -

تناسب بدا فشدار كدار خدط لولده      اطمينان حاصل كنيد. كليه فلنج هاي فايبرگالس بايد داراي گسکت م

 .باشند

، اردهاي مربوط به بستن پيچ و مهرهو مطابق استاند( Torque Wrenchبا استفاده از آچار گشتاور ) -

ميلدي متدر حددود       733)براي لوله هاي با قطر كدوچکتر از   N.m 74همه مهره ها را با گشتاور حدود 

N.m 04.محکم نماييد ) 

 733براي لوله هدايي بدا قطدر كدوچکتر از      N.m433 (N.m 74را با افزايش گشتاور تا مذكور روند  -

ادامده دهيدد. اعمدال نيدروي      ،ا هنگامي كه لبه داخلي فلنجها به يکديگر تماس پيدا نمايندميلمتر( يا ت

 بيش از ميزان فوق ممکن است باعث بروز خسارت هاي دائمي به فلنجها گردد.

( نيروي موجود در پيچ و مهره ها را يك ساعت پدس از  Torque Meterبا استفاده از گشتاور سنج ) -

 اصالح نماييد. قبلآنرا تا مقادير ارائه شده در بند  ل نموده و در صورت لزومآنها كنترمحکم كردن 

هنگامي كه دو فلنج فايبرگالس به يکديگر متصل مي شوند، تنهدا يکدي از فلنجهدا بايدد داراي شديار       -

مخصوص اورينگ باشد. همچنين چنانچه تصميم به اتصال فلنج فايبرگالس با فلنجهايي با جنس ديگدر  

راي دستيابي به نتيجه مناسب حتما رعايت همسان بدودن اسدتانداردهاي سداخت هدر دو فلدنج      داريد ب

 ضروري بوده و بايد با كارشناسان شركت آرياكاوان اطلس تماس حاصل نماييد.

فلنج هاي فايبرگالس مي تواند فاقد شيار اورينگ باشند، در اين صورت براي انجام آب بندي مناسدب   -

 فاده مي شود.از واشرهاي تخت است
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 اتصال مکانيکي )جانسون كوپلينگ(

اتصاالت مکانيکي براي اتصال دو قطعه كامال صلب به يکديگر و يا اتصال لوله فايبرگالس به لوله هايي با 

در هنگدام اسدتفاده از كوپليندگ هداي مکدانيکي بدراي اتصدال لولده هداي           جنس متفاوت كداربرد دارد. 

 يل توجه شود:فايبرگالس بايد به نکات ذ

 .هت جلوگيري از بروز خوردگي دارندفوالدي مکانيکي معموال نياز به تمهيدات ويژه اي ج اتصاالت -

 اتصاالت مکانيکيمحدوديت هاي فشار و انحراف زاويه اي بايد مطابق مقادير ارائه شده توسط سازنده  -

 باشد.

نظدر مدارک و مددل مدي باشدد مشداوره بدا        مکانيکي خاصدي از   اتصالاگر خريدار مايل به استفاده از  -

 د لوله موكدا به او توصيه مي شود.مهندسان شركت آرياكاوان اطلس پيش از خري

  
 كوپلينگ فوالدي

بايدد بده لولده هدايي از      آکفدايبرگالس  و يا زماني كه لوله هداي  در هنگام انجام تعميرات، اخذ انشعاب 

ستند، متصل شوند استفاده از كوپليندگ هداي قابدل    جنس ديگر كه داراي قطر هاي خارجي متفاوتي ه

انعطاف توصيه مي گردد. اين كوپلينگ ها از يك غالف فوالدي و واشرهاي السدتيکي داخلدي بدراي آب    

 بندي مناسب تشکيل شده اند. 

  
 كوپلينگ چسبي

لده هداي   اين نوع اتصال قابليت تحمل بارهاي شعاعي و محوري را داشته و عمدتا بدراي نصدب روكدار لو   

بکار مي رود. شکل ظاهري اين نوع اتصال شبيه كوپلينگ هاي معمدولي اسدت بدا ايدن      آک فايبرگالس
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بدنه كوپلينگ كه با چسب اپوكسي به لولده متصدل   و  تفاوت كه وظيفه آب بندي را واشرهاي الستيکي

وپليندگ  ، ضمن اينکه چسب اپوكسي بين لوله و كوپلينگ باعث صلب شدن كشده است، انجام مي دهد

روش ديگر اتصال لوله  .گشته و در نتيجه اتصال حاصل در برابر نيروهاي كششي بسيار مقاوم خواهد بود

 كه شبيه روش فوق مي باشد، استفاده از اتصال بل و اسپيگات چسبي است. آک هاي فايبرگالس
 

 
 اتصاالت 

راهدي، فلدنج، ندازل، تبدديل و      كليه اتصاالت از جنس فايبرگالس از قبيل زانويي در زواياي مختلف، سه

آرياكداوان شدرق اطلدس    غيره در اندازه هاي استاندارد و يا ساير ابعاد مورد نياز خريدار توسدط شدركت   

 قابل توليد است.  ايرانيان

توليدد   (Mitered)ميليمتر بصورت يکپارچه و در اقطار باالتر بصورت فارسي بدر   433اتصاالت تا قطر 

ه به روش فارسدي بدر توليدد مدي گردندد، چنانچده زاويده هداي بدرش مطدابق           مي شوند. در اتصاالتي ك

دستورالعمل استاندارد رعايت گردند در مقايسه با اتصاالت يکپارچه، افت فشدار چندداني مشداهده نمدي     

 شود.
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 ت شیمیاییممقاو 

شوند ليکن با توجه د مي در شرايط استاندارد با استفاده از رزين پلي استر تولي آک لوله هاي فايبرگالس

 نوع سيال عبوري، دما، روش نصب لوله و ... امکان تغيير نوع رزين مصرفي وجود دارد. به شرايط محيط، 

بايدد  جهت راهنمايي اوليه در انتخاب رزين مصرفي در ساخت لوله جدول ذيل آماده شده است، لديکن  

راي تعيين نوع مواد اوليده مناسدب سداخت    توجه نمود كه جدول مذكور صرفا جنبه راهنمايي داشته و ب

 مشورت فرماييد. آرياكاوان شرق اطلس ايرانياناكيدا توصيه مي شود با كارشناسان فني شركت لوله، 

)ساخته شده با رزين پلي استر( براي انتقال تمدامي مدوادي كده بدا      آکلوله هاي استاندارد فايبرگالس 

ر صورت استفاده از رزين وينيل استر مي توان عالوه بر رنگ سبز مشخص شده اند، مناسب مي باشند. د

موادي كه ذكر شد، كليه موادي كه با رنگ آبي مشخص شده اند را با استفاده از لوله هداي فدايبرگالس   

 منتقل نمود. آک

براي انتقال موادي كه با رنگ قرمز مشخص شده اند نمي توان از رزين هاي رايج پلي استر و يدا وينيدل   

 تفاده كرد.استر اس
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 مقادیر و اندازه های ابعادی 

همدراه بدا انددازه هداي مربدوط بده        آک در اين قسمت خالصه مشخصات ابعادي لوله هداي فدايبرگالس  

كوپلينگ، زانويي ها، سه راهي ها و ساير اتصاالت ارائه شده است. الزم به توضيح است كه اطالعات ارائه 

ريا كاوان اطلس اين حدق را بدراي خدود محفدو  مدي دارد كده       شركت آ شده صرفا جهت اطالع بوده و

متناسب با رشد دانش فني و اهداف اقتصادي، ضمن بهبود خواص مکانيکي و شيميايي لوله و اتصداالت  

 توليدي، نسبت به تغيير ابعاد و مشخصات لوله و اتصاالت بدون اخطار قبلي اقدام نمايد. 
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 خدمات پس از فروش 

 نصب لوله

رعايت يك  آک،براي بهره برداري مناسب و مطمئن از خطوط لوله اجرا شده با لوله هاي فايبرگالس 

مجموعه نکات فني در حين عمليات نصب ضروري است. لذا در صورت درخواست خريدار، شركت 

و تکنسين هاي فني، نظارت بر عمليات نصب را انجام با اعزام كارشناسان  آرياكاوان شرق اطلس ايرانيان

 خواهد داد.

 مشاوره و آموزش

 آرياكاوان شرق اطلس ايرانيانبراي اطمينان از كاركرد طوالني مدت لوله هاي فايبرگالس آک، شركت 

نسبت به برگزاري دوره هاي كارورزي، سمينارها و كالس هاي آموزشي براي پيمانکاران و كارفرمايان 

 بط مي نمايد.ذير

در اين دوره هاي آموزشي مواردي از قبيل نگهداري، نصب، تعميرات و ساير موضوعات مهم به پرسنل 

 بهره بردار و يا مجري طرح آموزش داده مي شود.

 


