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 ٍ زیگط UVلَلِ ٍ هراظى فایثطگالؼ زض هؼطو اقؼِ ی 

 خَی ٍ ذاضخی اظ ًقطِ ًظط اؾتاًساضزّای تیي الوللی ػَاهل
 

 خَاز آذًَسظازُ 
                           167هكْس قطکت آضیاکاٍاى اطلؽ/هكْس تلَاض تؼثت پالک   - 1                      

 
 

 چکیسُ

ٍ ػَاهل خَی هقاٍم ّؿتٌس ٍ چِ توْیساتی تطای هقااٍم تاط ؾااذتي آًْاا تایؿاتی تاِ        UVاؾت کِ لَلِ ٍ هراظى فایثطگالؼ تا چِ اًساظُ زض  هقاتل اقؼِ  زض ایي هقالِ ًكاى زازُ قسُ

ای زض هَضز لَلِ ٍ هراظى فایثطگالؼ زض هؼطو  کاضتطزُ قَز ٍ چِ آظهایكاتی تطای تؼییي هیعاى  هقاٍهت آًْا پیف تیٌی قسُ اؾت ٍ زض یک کالم ، اؾتاًساضزّای تیي الوللی چِ ػقیسُ

اٍضای تاٌشف هَخاَز زض ًاَض    ٍ زیگط ػَاهل خَی ٍ ذاضخی زاضًس . ایي زض حالیؿتکِ تهَض ػوَهی ایي اؾت کِ فایثطگالؼ هاًٌس زیگط پالؾتیکْا تِ قست تحت تاثیط اقؼِ ها  UVاقؼِ 

َ  هحهَل فایثطگالؼ تحت اقؼِ فطا تٌشف فقط زچاض ترطیة ؾطحی هی قَز ذَضقیس تِ ؾطػت ترطیة هی قَز زض حالیکِ طثق اؾتاًساضزّا یک ل ًشاَش  ٍ ایي ترطیة تِ ػوق هحها

 ًویکٌس ٍ هقاٍهت آى ضا کاّف ًویسّس. ٍ زض ایي ذهَل تِ ًتایح تحقیقات ٍ آظهایكاتی کِ نَضت گطفتِ اقاضُ قسُ اؾت.

GRP,,فایثطگالؼ ,لَلِ,UV,هراظى, هاٍضای تٌشف کلوات کلیسی :   

 

 هقسهِ     

  UV( ًاهقاٍم ّؿتٌس ٍ اقؼِ UVپلی پطٍپیلي زض هقاتل ًَض آفتاب ٍ اقؼِ هاٍضای تٌشف آى) PE  ٍPP، پلی اتیلي  UPVC , PVCتاتَخِ تِ ایٌکِ غالة پالؾتیک ّای پط ههطف هاًٌس       

یا ّواى فایثطگالؼ چَى زاضای فاظ پلیوط اؾت ٍ زض آى اظ ضظیي اؾتشازُ قسُ اؾت  GRPقسُ اؾت کِ هاُ ، پلیوط ّای فَق ضا کاهالً ترطیة ًوایس ، ایي تهَض حاکن  6هی تَاًس ظطف تٌْا 

 ّواى هكکل ضا زاضا هی تاقس .  UVهاًٌس زیگط پلیوطّا زض تطاتط 
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ؾال هی ضؾاًٌس اها اگط  10تا  5هاُ تِ  6اظ   UVًَس ٍ ػوط آًْا ضا زض تطاتط تِ قکل افعٍزًی تِ پلیوطّا افعٍزُ هی ق UVّط چٌس هَاز آًتی یَ ٍی ٍ پایساض کٌٌسُ ّای هقاٍم ؾاظ زض تطاتط       

 ترطیة هی قَز؟ UVهاِّ هاًٌس زیگط پلیوطّا زض تطاتط  6فایثطگالؼ زاضای ایي هَاز تاقس چِ هیعاى هقاٍم هی قَز ٍ اگط فاقس ایي هَاز تاقس آیا زض ّواى تاظُ ی 

  ثاًی ًظطی پػٍّف :ه    

تط تَلیسات پلیوطی تَیػُ فایثطگالؼ  اضط  تط هثٌای  قاهل قَاّس ػیٌی ، آظهایكات ػولی ٍ هؿتٌسات ضؾوی هاًٌس اؾتاًساضزّای تیي الوللی تَزُ  ٍ زض ظهیٌِ ػَاهل طثیؼی هَثطپػٍّف ح    

 تْیِ ٍ تسٍیي قسُ اؾت .
 

  پیكیٌِ پػٍّف :     

ػوط کَتاّی زاضًس  UVافطاز هترهم ٍ زاضای تدطتِ ًاقی اظ هكاّسُ ی پلیوطّا زض هؼطو آفتاب ایي تَزُ اؾت کِ پلیوطّا زض تطاتط  ّواًگًَِ کِ زض هقسهِ تساى اقاضُ قس تهَض ػاهِ ی     

تسٍى ضًگ( ، تطای هقاٍم ؾاظی آًْا آًتی یَ ٍی )ٍ تایس حتواً اظ افعٍزًی ّای پایساض کٌٌسُ ّوچَى زی اکؿیس تیتاًیَم  ) پایِ ی ضًگ ؾشیس ( ٍ زٍزُ ) کطتي تلک ( تِ ضًگ ؾیاُ ٍ هَاز 

تط فایثطگالؼ زض زاذل کكَض نَضت ًگطفتِ اؾت ٍ ازػای ها زض ایي هَضز ، نطفاً تِ ًتایح  UVخؿتدَّای ها ًكاى هی زّس کِ تاکٌَى تحقیق ٍیػُ ای زض هَضز  تاثیط  اؾتشازُ کطز.

ها ضا تط آى زاقت کِ هطالؼات تیكتطی ضا  زض ایي ظهیٌِ  تطای تا آقکاض قسى  UVالؼ تا زیگط پلیوطّا زض تطذَضز تا خؿتدَّای ایٌتطًتی هحسٍز هی قَز . اظ ایٌطٍ  تشاٍت ػوسُ ی فایثطگ

 هَضَع  تِ اًدام ضؾاًین . 

 

  ضٍـ پػٍّف :     

 ب  قرهی ٍ تطذی آظهایكات ٍ اؾتاًساضزّا تٌظین قسُ اؾت .زض ایي پػٍّف اظ ضٍـ ّای ًوًَِ تطزاضی ٍ آهاضگیطی اؾتشازُ ًكسُ اؾت ٍ  هقالِ ی حاضط نطفاً تط پایِ تداض     

 

 اؾتاًساضزّا ٍ هتي پػٍّف ٍ تدعیِ ٍ تحلیل هَضَع :       

اقؼِ ی هاٍضای تٌشف تا ًام ططاحی لَلِ فایثطگالؼ زض ترف تاثیطات ػَاهل خَی تط ضٍی لَلِ ّای فایثطگالؼ چٌیي آهسُ اؾت کِ  AWWA M45 اظ  اؾتاًساضز آهطیکایی 2.7.5زض ترف      

 ترطیة ایداز هی کٌس اها ایي ترطیة تط  هقاٍهت لَلِ اثط  ًوی گصاضز. GRPآفتاب زض ؾطح یک لَلِ 
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  GRPى ٍ آب ًوک  ًیع تط لَلِ ّیچ تاثیطی ًساضز  ٍ هضافاً زیگط ػَاهل خَی هاًٌس تاضا  GRPتط هقاٍهت لَلِ  UVًکتِ هْن ایٌکِ زض اؾتاًساضز فَق تهطیح قسُ کِ هطالؼات اثثات کطزُ کِ      

 هی تَاًٌس تِ کاّف  ترطیة ؾطحی کوک ًوایس  .  UVّیچ تاثیطی ًوی گصاضًس . الثتِ زض ایي اؾتاًساضز تیاى قسُ کِ ضًگ آهیعی ، افعٍزى فیلط ٍ پط کٌٌسُ ّا ٍ یا پایساض کٌٌسُ ّای 

هحیط ذَتی تطای ضقس خلثک ّا ٍ هیکطٍاضگاًیؿوْا ًیؿت تؼالٍُ حوالت هیکطٍتی ٍ تاکتطیایی ّیچ آؾیثی تِ  GRPزض هَضز حوالت تیَلَغیکی آهسُ اؾت کِ  2.7.6ضوٌاٌ زض ترف     

 فایثطگالؼ ًوی ظًس ٍ ّیچ ذَضزگی ٍ ترطیثی ًاقی اظ آًْا تط ضٍی لَلِ فایثطگالؼ ایداز ًوی قَز . 

زاضًس  کِ فلع ذَاض ٍ ؾیواى ذَاض تَزُ ٍ لَلِ ّا ٍ هراظى فلعی ٍ تتٌی زض تطاتط آًْا زض اهاى ًیؿتٌس اها زض اؾتاًساضز ایي زض حالیؿتکِ ػوَم افطاز هترهم هی زاًٌس کِ تاکتطی ّایی ٍخَز     

 تطای ّیچ هیکطٍ اضگاًیؿوی غصا هحؿَب ًوی قَز . GRPفَق تاکیس قسُ 

قطاض گطفتٌس ، ایي  UVتؼس اظ هست ظهاى طَالًی کِ قطؼات فایثطگالؼ زض هؼطو » اقاضُ قسُ اؾت کِ چٌیي  UVًیع تِ هَضَع   API  12 Pاظ اؾتاًساضز آهطیکایی   3.3.3تؼالٍُ زض ترف      

تطکیة » ٍ تاکیس قسُ ایي هَاضز تایؿتی تِ یکی اظ ضٍـ ّای شیل کاّف یافتِ  یا تِ کلی اظ تیي تطًٍس کِ ضٍـ ّای تَنیِ قسُ قاهل  «  هحهَالت زچاض ؾشیسک ٍ تیطًگی ؾطحی قسًس

 .«ٍ یا ًقاقی ٍ ضًگ آهیعی هؼوَلی ٍ یا اؾتشازُ  اظ غل کت یؼٌی ضًگ پلی اؾتط هی تاقس  ضظیي اؾتشازُ قسُ زض الیِ ّای تیطًٍیًِ ّای هات زض ضًگسا

طفٌظط اظ ایٌکِ ایي کاهپَظیت ، لَلِ یا هرعى ٍ یا ٍ یا ّواى کاهپَظیت  تاثیط هی گصاضز ٍ ن GRP ،FRPفقط تط ؾطح  UVاکٌَى تا اؾتٌاز تِ زٍ اؾتاًساضز فَق هی تَاى ًتیدِ گطفت کِ      

 طز.ًوی تَاًس تِ ػوق آى  ًشَش کطزُ ٍ آًطا ترطیة کٌس ، اها تطای کاّف یا حصف تاثیطات ؾطحی ًیع تایؿتی اظ ضٍـ ّای فَق الصکط اؾتشازُ ک UVهحهَل زیگطی تاقس ، 

 

 هكاّسات ػیٌی :     

کِ فاقس فیلط ؾیلیؿی تَزُ ظیط ًَض آفتاب زچاض ترطیة ؾطحی قسُ ٍ الیاف قیكِ آى تِ ٍضَح ًوایاى گطزیسُ ٍ تِ  GRPزم ضٍیت کطزم کِ یک لَلِ اها ایٌداًة زض هكاّسات قرهی ذَ      

 یطی ًکطزُ اؾت .یانطالح ًد ًوا قسُ تَز ، اها چَى  لَلِ هصکَض،  تحت  تؿت هقاٍهت قطاض ًگطفت ،ًوی تَاى ازػا کطز کِ هقاٍهت لَلِ کاّف یافتِ ٍ یا تغ

 

 آظهایكات اًدام قسُ :      
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تحقیق ٍ پػٍّف هرتهط فَق ضا ذاتوِ زاز ٍ اکٌَى تا اقاضُ تِ یک ؾطی آظهایكات کِ تَؾط آظهایكگاُ هتالَضغی  ضاظی  تط ضٍی قطؼاتی  اظ یک هرعى فایثطگالؼ نَضت گطفتِ ، هی تَاى      

 ؾپؽ ًتیدِ گیطی الظم ضا تیاى ًوَز.

 تِ قطح شیل نَضت پصیطفتِ ٍ گعاضـ قسُ اؾت : 26/9/92كات زض تاضید ایي آظهای -

 

 آظهایف ذوف     

 85/81تحت آظهایف ذوف  قطاض گطفتٌس ٍ  هیاًگیي ًتیدِ ؾِ آظهَى ػسز  UVتسٍى قطاض گطفتي زض هقاتل اقؼِ  ASTM  D790-10 (PROCEDURE A)اتتسا ًوًَِ ّا طثق اؾتاًساضز     

 هگا پاؾکال تَز .

قطاض گطفتٌس ٍ آًگاُ  ؾِ ًوًَِ ی هصکَض تحت آظهایف ذوف قطاض گطفتٌس ٍ ػسز هیاًگیي تطای آًْا  هؼازل تا  UVؾاػت اقؼِ  96ؾپؽ ؾِ ًوًَِ ی زیگط زض قطایط آظهایكگاّی تحت اثط     

 زضنس کاّف هقاٍهت هی تاقس .  13هگا پاؾکال تَز کِ ًكاى اظ  84/70

 زضنس کاّف  زض  هقاٍهت ذوف، هكاّسُ گطزیس . 30تط ضٍی ًوًَِ ّا ی زیگطی اظ یک هرعى فایثطگالؼ زیگط ، تؿت ّای فَق نَضت پصیطفت  ٍلی ایٌثاض زض ّواى گعاضـ تاض زیگط     

 لیکِ زض ّط تاض تٌْا ؾِ ًوًَِ هَضز آظهَى قطاض گطفتٌس . ًوًَِ نَضت پصیطز  زض حا 5الثتِ زض گعاضـ اضؾالی اظ ؾَی آظهایكگاُ هعتَض  آهسُ اؾت کِ آظهَى ّا تایؿتی طثق اؾتاًساضز تط ضٍی    

زض نس  22ًوًَِ حسٍز  6اٍهت تطای خوغ زض ّط نَضت چَى ًوًَِ ّا ّوگی اظ هرعى ّای فایثطگالؼ هكاتْی اذص قسُ کِ فاقس فیلط ؾیلیؿی تَزُ اًس هی تَاى ازػا کطز کاّف هتَؾط هق   

 هرعى تسؾت هی آیس.هی تاقس کِ ایي ػسز اظ تطکیة ًتایح زٍ 

 ًوًَِ ی فَق الصکط تَؾط ًَیؿٌسُ نَضت گطفتِ اؾت (  6) الثتِ هحاؾثِ ی هیاًگیي  

ٌس ٍ فاقس تِ کسام ؾطح اظ قطؼِ تاتیسُ قسُ اؾت ٍ چطا کِ هراظى هصکَض اظ ططف زاذلی تا ؾیال هَاخِ ّؿت UVهضافاً آظهایكگاُ زض گعاضـ ذَز تِ ایي هْن  اقاضُ ًکطزُ اؾت کِ اقؼِ ی     

ًوی تَاًؿتِ ّیچ تاثیطی تط ضٍی ؾطح پَقیسُ قسُ اظ تیتاى  UVّط گًَِ افعٍزًی هی تاقٌس ٍلی اظ ططف تیطًٍی زاضای غل کت ٍ ضًگ ؾشیس حاٍی زی اکؿیس تیتاًیَم تَزُ اًس ، لصا اقؼِ 

 ؿوت زاذلی  ًوًَِ ّا تاتاًسُ قسُ  تاقس کِ چٌیي کاّف هقاٍهتی پسیس آهسُ اؾت .تِ ق UVزاقتِ تاقس ٍ تِ ّویي زلیل هی تَاى ًتیدِ گطفت کِ  تِ احتوال ظیاز تا اقؼِ  
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 تؿت ؾرتی      

یک خؿن ًطم   GRP قطاض زازُ اؾت کِ ٍیػُ ی اخؿام ًطم اؾت .)زض حالیکِ  D2240 ASTMطثق  « shoreؾرتی ؾٌدی تِ ضٍـ »   آظهایكگاُ هصکَض ؾپؽ ًوًَِ ّا ضا تحت آظهایف     

ؾاػت، ّیچ تغییطی زض هیعاى ؾرتی ًوًَِ ّا پسیس ًیاهسُ اؾت . الثتِ زض  96تِ هست  UVًوی قَز( ٍ طثق گعاضـ آظهایكگاُ زض  هیعاى ؾرتی ًوًَِ ّا قثل ٍ تؼس اظ تاتاًسى اقؼِ هحؿَب 

 ایي تؿت ًیع خْت ٍ ؾطحی کِ آظهَى تط ضٍی آى ؾطح اًدام قسُ هؼیي ًكسُ اؾت .

 

 تؿت ترطیة ؾطحی    

قطاض گطفتِ اًس ٍ ؾپؽ گعاضـ قسُ کِ ّیچگًَِ ترطیثی هاًٌس  UVؾاػت تحت تاتف اقؼِ  96)تِ ؾطح زاذلی یا ذاضخی( ًوًَِ ّا هست   UVزض ایي آظهَى ًیع تسٍى اقاضُ تِ خْت تاتف    

 تطک زض ؾطح ًوًَِ هكاّسُ ًكسُ ٍ فقط تغییط ضًگ قسیس هكاّسُ گطزیسُ اؾت .

 

 ز ، هكاّسات ػیٌی ٍ آظهایكاتهقایؿِ ًظطات اؾتاًساض   

اؾت ٍ اظ ططفی ّوِ  اؾتاًساضزّای ذاضخی قائن تط اًدام هطالؼات ٍ تحقیقات گؿتطزُ ای ّؿتٌس ٍ  GRPیک اؾتاًساضز هؼتثط زض ظهیٌِ ی لَلِ ّای  AWWA M45اظ آًدا کِ اؾتاًساضز    

ًیع تٌْا تط ؾطحی تَزى ترطیة هرعى فایثطگالؼ  API 12Pکاّف پیسا  ًوی کٌس ٍ اظ ططف زیگط چَى اؾتاًساضز  UV تحت تاثیط GRPکِ هقاٍهت  زض ایي اؾتاًساضز نطاحتاً تاکیس قسُایٌکِ 

زضنس هی  19هیلیوتط تَزُ ٍ ًؿثت  الیِ زاذلی تِ کل الیِ  حسٍز  26هیلیوتط ٍ ضراهت کل تسًِ   5تاکیس کطزُ ٍ اظ خْت زیگط چَى ضراهت تسًِ هرعى زض الیِ ی زاذلی    UVزض اثط 

طاض زازُ ٍ چَى  کاّف هقاٍهت هتَؾط  ًیع تاقس هی تَاى گشت  کِ چَى ترطیة تٌْا زض الیِ ی اٍل نَضت هی گیطز، هی تَاى گشت آظهایكگاُ ًوًَِ ّا ضا  اظ قؿوت زاذلی تحت آظهایف ق

چیعی اؾت کِ  اثثات  هی گطزز کِ  ایي ّواى  "ترطیة ؾطحی "ای اؾتاًساضز یؼٌی نطفا ّواى ازػ زضنس هی تاقس لصا 19زضنس تَزُ ٍ تقطیثاً ًعزیک تِ ًؿثت ضراهت ّا یؼٌی  22ػسز 

 کطزُ اًس .  اؾتاًساضز ّا تط آى تاکیس
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ًكاى هی زّس تؿت ّای  زض ًوًَِ ّا گعاضـ ًکطزُ اؾت ٍ ایيخع تغییط ضًگ ایي ازػا ایي اؾت کِ آظهایكگاُ زض ترف تؿت ؾرتی ٍ تؿت تطک ؾطحی ، ّیچ تغییطی ضا زیگط تط قاّس      

تِ قؿوت زاذلی تاتاًسُ قسُ تَز حتواً تسلیل ترطیة حانلِ ، ّن هیعاى ؾرتی تغییط   UVفَق زض ضٍی ؾطح ذاضخی ًوًَِ ّا کِ زاضای غل کت ؾشیس تَزُ اًس نَضت گطفتِ اؾت چَى اگط 

 هی کطز ٍ  ّن تطک ّای ظیازی هكاّسُ هی گطزیس .

پیف تیٌی ًكسُ اؾت ٍ ّیچ هقساض ٍ هحسٍزُ ی قاتل قثَل یا  UVزض اؾتاًساضز ّای لَلِ ٍ هراظى تطای کكف هیعاى ترطیة    UVهْن اؾت کِ ّیچ تؿت  تؿیاض الثتِ شکط ایي ًکتِ    

 تیاى ًكسُ اؾت ٍ هیعاى تاتاًسى ، طَل هَج ٍ ظهاى تاتاًسى زض ّیچیک اظ اؾتاًساضز ّای فَق تیاى ًكسُ اؾت .    UVهطزٍزی تطای تؿت 

 

 ًتیدِ گیطی :   

هقاٍم ؾاظی ًكَز ، فقط ترطیة ؾطحی زض  ,تِ ضٍـ ضًگ آهیعی ٍ یا افعٍزى پایساض کٌٌسُ UVزض حالت کلی چٌاًچِ لَلِ  ٍ هرعى فایثطگالؼ ٍ یا ّط ؾاظُ کاهپَظیتی  زیگط زض تطاتط اقؼِ   

کوک هی کٌس تا هیعاى ترطیة ؾطحی کاّف یافتِ ٍ یا کالً اظ تیي  UVزُ اظ ضٍـ ّای هقاٍم ؾاظی زض تطاتط آى پسیس هی آیس ٍ ایي ترطیة ًوی تَاًس هقاٍهت ؾاظُ ضا کاّف زّس ٍلی اؾتشا

 تطٍز . 

ت ّای کكف ٍ یا تاظضؾاى فٌی ترَاٌّس هیعاى ترطیة ٍ یا ػسم ترطیة ضا تهَضت ٍاقؼی هكاّسُ کٌٌس فقط کافی اؾت ًتایح تؿ , چٌاًچِ کاضقٌاؾاىاها زض نَضت ًگطاًی ٍ حؿاؾیت      

 هتساٍل اؾت ضا تطضؾی ٍ چٌاًچِ  ایي ًتایح تا حساقل هقاٍهت ذَاؾتِ قسُ زض اؾتاًساضزّا تطاتق زاقت، هحهَالت هصکَض ضا تاییس ًوایٌس ٍ GRPهحَضی ٍ کكف حلقَی کِ زض لَلِ ٍ هراظى 

 هحسٍزُ ی ضز یا قاتل قثَلی زض ایي ذهَل زض اؾتاًساضزّا تیاى ًگطزیسُ اؾت .  ًوی تاقس ، چطا کِ ّیچ تؿتی ٍ ّیچ  UVًیاظی تِ هقایؿِ ًتایح قثل ٍ تؼس اظ تاثیطات 

 ٍلیقسُ اؾت  اؾتشازُتواهیت ٍ هقاٍهت یؼٌی  INTERGRITY  اظ ٍاغُ UV))زض هَضز   AWWA M45اظ اؾتاًساضز  2.5.7هشیس اؾت ٍ آى ایٌکِ زض تٌس  ی زیگط زض ذاتوِ شکط یک ًکتِ    

حساقل هقاٍهت هَضز ٍاغُ هصکَض تحت ػٌَاى    ISO 14692اظ خولِ ٍاغُ هكاّسُ ًگطزیس اها زض اؾتاًساضز ّای زیگط ایي ز زض ایي اؾتاًساضز ّیچ تؼطیف قطاض زازی تطای هَخَ , تؼاضیفترف زض 

ًوی تَاًس تط حساقل هقاٍهت هَضز ًیاظ  UVکٌین ًتیدِ ایي ذَاّس تَز کِ  تاظًگطی UVتؼطیف گطزیسُ اؾت  ٍ لصا چٌاًچِ تا ایي تؼطیف خسیس ترَاّین خولِ ی اؾتاًساضز فَق ضا زض هَضز  ًیاظ

 قطاض گطفتِ اًس تاقس . UVاظ ایي ًتیدِ گیطی هی تَاًس تؼٌَاى آذطیي تهوین ٍ اظْاض ًظط هحتاطاًِ تطای ؾاظُ ّایی کِ تحت تاثیط  2تاثیط تگصاضز ٍ لصا تٌس  GRPتطای یک لَلِ 
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 هٌاتغ    

 26895تِ قواضُ  7/9/92کع پػٍّف هتالَغی ضاظی هَضخ گعاضـ آظهایف هط (1

1-AWWA  M45, API 12P 

 

 

 

 


