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 کدام لوله است ؟ biaxial از نوع  GRPلوله 

در شرکت های دولتی القا می کنند ، تولیدی  هایشرکت تحت تاثیر برخی محترم مهندسین مشاوربرخی مقدمه : چندی است که 

  باشند. محورهو به عبارت دیگر دو  biaxialبهتر است از نوع GRPکه لوله های 

 تاکید می کنند که نباید از ماسه سیلیسی در تولید این لوله ها استفاده کرد. در اسناد مناقصهمحترم  این مشاورین 

اشاره کرده اند یا اما واقعاً این نوع لوله ها چه نوع لوله هایی هستند و آیا استاندارد های بین المللی یا ملی به وجود آنها  -

 خیر؟

تحت عنوان لوله های  GRPای معمولی ها لوله اوت بالً لوله هایی با مشخصات متفدر این مقاله ، اثبات می کنیم اصو -

GRP از نوعbiaxial در دنیا وجود ندارند و تنها در  رسمی مشخصات فنی عمومی و خصوصی و در استاندارد ها

استانداردهای ملی و بین المللی به لوله های با بار انتهایی اشاره شده که مقاومت محوری بیشتری باید داشته باشند و 

د آنها صرفا در زیر دریا و یا در روی زمین مشروط به اینکه نتوان از اتصاالت کوپلینگی و اورینگی برای اتصال کاربر

 لوله ها به هم استفاده کرد و این مهم نیز بدون حذف ماسه سیلیسی نیز به راحتی امکان پذیر است.

کاکی با طول کافی استفاده کرد نیز باید از لوله در زیر زمین در صورتیکه نتوان از تراست بلوک و یا بازوی مهاری اصط -

 های دو محوره استفاده کرد.

 قضاوت بنشینید. به صحت ادعای ما را با مطالعه این مقاله و اسناد منضم به آن -

 

 متن مقاله :

 لوله ها گشتیم به دنبال این  biaxial GRP pipe عبارت ما ابتدا سراغ اینترنت رفتیم و با تایپ ما برای تهیه این مقاله 

و در آن قید شده ظاهر شد  GRPشرکت در دنیا در زمینه لوله های  معروفترین flowtiteاولین عبارت مربوط به  که

دومین (  DOC3)در سند سوم  ( وDOC2سند دوم )که کاربرد این نوع لوله ها در زیر دریا و بر روی زمین است. 

را خریده است و تنها جمله ای که در این  flowtiteکه سالها قبل  عربستان بود AMIANTITعبارت متعلق به شرکت 

 "بتنیتراست بلوک  "مورد در صفحه باز شده مشاهده کردیم این بود که شرکت امیانتیت اعالم کرده بود برای حذف
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فاده کرد تا با کالس فشاری باالتر است از لوله ها و کوپلینگها  می تواندر نصب رو کار همچنیندر نصب زیر زمینی و

بهتر تحمل کنند و برای اطالعات بیشتر به کتابچه  را اینکه لوله و کوپلینگ بتوانند نیروهای وارده در جهات مختلف

 (DOC3داده بود .) ارجاع نصب رو زمینی

مان تاکید شده که وقتی لوله ها دو محوره هستند باید اتصاالت هم دو محوره یا ه اوالً (DOC3توضیح : در سند سوم )

biaxial  باشند و در ثانی تاکید کرده که با باال بردن کالس فشاری نسبت به فشار پروژه می توان به این لوله ها دست

 یافت.

ک از یهیچدرسپس با مراجعه به وب سایت امیانتیت و دانلود کتابچه های نصب زیر زمینی و رو زمینی متوجه شدیم که  -

( در کتابچه نصب DOC4وجود ندارد و فقط در سند چهارم ) biaxialله های این کتابچه ها هیچ مطلبی در مورد لو

 راهگشاست. biaxialآنها در شناخت لوله ها و اتصاالت  ذکرزیر دریایی لوله های امیانتیت به عباراتی برخوردیم که 

دار چنین نوشته  از کتابچه نصب زیر دریایی در بخش کوپلینگ های قفل دار یا مهار 8در صفحه ( DOC4) 4در سند -

 شده است .

که با اطمینان نیروهای است دو محوره و یا سیستم اتصاالت قفل دار ) مهار شده(  یاستفاده از لوله ها، روش دیگر -

 د .نمحوری را جذب می کن

  .این اتصاالت بر پایه قفل استوار هستند که براحتی در زیر آب نصب می شوند -

 .کردر در ترکیب با اتصاالت دو سر نری استفاده قفل دا تمضافاً می توان از اتصاال -

 

 :(DOC4نتیجه گیری از سند چهارم )

(  DOC5) نیروهای محوری و حلقوی را بصورت تقریباً  بدنه لوله بتواندخواهند بود که نه تنها  biaxialلوله ها وقتی  -

 از این ویژگی برخوردار باشند.  باید اتصاالت آنها هم بلکهند مساوی تحمل ک

را شرح داده که تقریباً  biaxialلوله های  ،از وب سایت شرکت فراسان استخراج شده که در آن(  DOC5سند پنجم ) -

لوله ها را بیشتر برای نصب روکار توصیه می کند و در  نوع( بیان میدارد و این DOC3مطالبی را مشابه با سند سوم )

 ت استفاده از این لوله ها مطرح می کند .نصب زیر زمینی امکان حذف بلوک های بتنی را در صور
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گونه  به biaxialاستخراج شده لوله های  ( که از صفحه ی انگلیسی وب سایت شرکت فراسانDOC6در سند ششم ) -

 . مثالً در خط چهارم آمده است که : که در هیچیک از مدارک بین المللی سابقه ندارد.  ای دیگر معرفی شده اند

 برای نصب زیر زمینی تولید می شوند .  این لوله ها معموالً -

ورده اند و آدر این صفحه  شعاعیجدولی را بعنوان یک مثال برای نمایش نزدیک بودن مقاومت کششی محوری و و  -

 در ذیل جدول قید کرده اند که : 

 

 

 

 

تصاالت الیاف پیچی  را می توان با کوپلینگ های چسبی ، کوپلینگ های قفل دار مهار شده یا با ا biaxialلوله های  -

نصب شده روی زمین اتصاالت برای مقاومت در برابر فشار  biaxialلوله های شده به یکدیگر وصل کرد . در اغلب 

 داخلی بصورت اتصال الیاف پیچی شده استفاده می شوند .

که در نصب رو زمینی وقتی که از اتصاالت الیاف پیچی شده استفاده می شود  کردهسپس در خطوط  بعدی قید  -

 نیاز خواهد بود .  هم و حلقه انبساط لوپاحتماالً به 

تراست "های بعدی ترجیح استفاده از این نوع لوله ها در نصب روزمینی و یا نصب زیرزمینی برای حذف  در خط -

 پرهزینه مطرح شده است . "بلوکهای بتنی

-  

 ( DOC6  ،DOC5)1و4تیجه گیری از سندهای ن

الیاف پیچی شده در این سیستم الزامی است . ) مشابه نتیجه گیری  اتصال استفاده از کوپلینگ های چسبی و قفل دار یا -

 که شرکت امیانیتیت کرده بود. (DOC4)4از سند شماره 

سرد  آبانتقال  هایرا در سیستم biaxial( شرکت فلوتایت مهمترین مصارف لوله های DOC7در سند شماره هفت ) -

 و تقطیر و نمک گیری و کاربردهای مشابه رو زمینی مطرح کرده است .

 (DOC8)8در سند شماره  -

 اشاره کرده است .  biaxialبه اتصاالت قفل دار بعنوان اتصاالت شرکت فلوتایت 
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لوله های  کننده ین شرکت تولیدبزرگترین و اول HOBAS( سند بسیار مهمی است که شرکت DOC9)9سند شماره 

CCGRP  و در لوله های خود  (به صورت سانتریفیوژی لوله های فایبرگالس تولید می کند )این شرکتمنتشر کرده است

 در صد از ماسه سیلیسی استفاده می کند . 88حدود 

کنیم جاییکه در سند سوم  نگاه می هوباس (DOC9در کنار سند نهم ) امیانیتیت (DOC3وقتی که دوباره به سند سوم ) -

می توان از لوله های با تحمل فشار باالتر  "تراست بلوک"ذکر شده که در نصب رو زمینی یا زیر زمینی برای حذف 

وری کشش مح biaxialکه در لوله های  منتشر کرده و نشان داده HOBASاستفاده کرد و در سند نهم در جدولی که 

به نکته مهمی پی  ،ر لوله های تک محوری این دو کشش با هم تفاوت بسیار دارندو شعاعی به هم نزدیکتر هستند و د

 می بریم .

 

 (DOC9 ،DOC3) نتیجه گیری از سند سوم و سند نهم

ی تولید شوند که یالزم نیست ماسه سیلیسی حذف شود و کافی است لوله ها biaxialبرای تولید لوله های  -1

ی مورد نیاز در پروژه تحمل کنند و کافی است تمهیداتی اندیشیده شود که فشارهای باالتری را نسبت به فشار اسم

و  نداردحذف ماسه ربطی  به به هم نزدیک گردد و این موضوع الزاماً محوری و شعاعی در  لوله هاتحمل نیروهای 

ن مهم نایل دون حذف ماسه به ایه هوباس هم باستفاده کرد چنانک مهمبرای این خاصی های فنی  روشمی توان از 

 . شده است

 اصوالً در هیچ کجا و در هیچ سندی به حذف ماسه برای تولید چنین لوله هایی اشاره نشده است . -2

که باید از نوع الیاف  biaxial( شرکت هوباس تلویحاً به نوع اتصال در لوله های DOC10)18در سند شماره 

 ه است .پیچی یا مهار شده مانند اتصاالت فلنجی باشند اشاره کرد

 نتیجه گیری کلی از سندهای اول تا دهم 

 این صنعت وجود ندارند  مرتبط با بین المللی یا ملی در هیچ یک از استانداردهای biaxial لوله ها و اتصاالت -1

 .و در استانداردها به لوله های با بار انتهایی اشاره شده که مقاومت محوری بیشتری تحمل می کنند

  .باشند biaxialنامیده می شود که اتصاالت هم  biaxialی سیستم لوله کشی زمان -2
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این نوع سیستم از لوله و اتصال زمانی کاربرد دارند که در نصب زیر زمینی بخواهیم تراست بلوک بتنی را  -3

و یا در نصب زیر دریایی ولی نتوانیم با اصطکاک کافی خاک نقش تراست بلوک را جبران کنیم حذف کنیم 

دی از جهات مختلف روبرو هستیم و یا بخواهیم لوله ها را در سیستم های رو زمینی استفاده کنیم با نیروهای زیا

  و از اتصاالت کوپلینگی هم نتوان استفاده کرد. که عمالً از قابلیت های مهار توسط وزن خاک بهره مند نیستند

تولید کنیم و طی تست کشش نشان  "باالتر لوله های با مقاومت محوری "برای تولید این لوله ها کافی است -4

و به حد استاندارد آن رسیده  شده است ترکشش شعاعی آنها نزدیک مقاومت کشش محوری آنها بهدهیم که 

 ) برابر بودن آنها با هم ضروری نیست (  است.

 .برای تولید این لوله ها الزم نیست که الزاماً ماسه سیلیسی حذف گردد -5

 االت هزینه های پروژه را به شدت افزایش می دهد .تولید این نوع لوله ها و اتص -6

 

 جمالت معترضه :

 مقاومت محوری با  ها الزامی نیست و کافی است که لوله biaxialحال که مشخص شد حذف ماسه در لوله های  -1

و یا  د این مهم با کاهش میزان ماسه سیلیسی و یا افزایش میزان الیاف شیشه بریده شده )چاپ(نباالتری تولید شو

 تمهیدات فنی دیگری که جزو رازهای فنی هر تولید کننده می باشد میسر خواهد شد .

یا  )کی الک(   می شوند اگر برای اتصاالت تمهیدات مهاری مانند قفل  دار کردن biaxialآیا وقتی لوله ها مبدل به  -2

شوند  biaxialدارد که لوله ها  وجودمردم  الیاف پیچ بودن یا فلنجی بودن الزامی نشود چه سودی واقعاً برای کارفرما و

 د.باشن biaxialو سیستم هرگز 

 

 با تشکر

 دپارتمان فنی گروه آریا کاوان
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