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 سامانههاي لولهگذاري براي- پالستیکها
نوسازي شبکههاي زيرزمینی فاضالب و
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 کلیات:1  قسمت-زهکشی بدون فشار
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Plastics- piping systems for renovation of
underground non-Pressure drainage and
sewerage networks
Part1:General

ICS:23.040.20; 23.040.45; 91.140.80;
93.030

به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
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مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مکاد  3قکانون اصکح قکوانی و مقکررات مؤسسکۀ اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیی  ،تدوی و نشکر اسکتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار مکور  29/6/92بکه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابحغ شده است .
تدوی استاندارد در حوزه اا مختلف در کمیسیون اا فنی مرکب از کارشناسان سازمان  ،صاحب نظران مراکز و مؤسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسکت ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانۀ صکاحبان حک و نفکع ،شکام تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دولتی و غیر دولتی حاص می شود .پیش نکوی
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنکی مربکو ارسکا مکیشکود و پک از
دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایکران
چاپ و منتشر می شود.
پیش نوی استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عحقه مند و ذ صح نیز با رعایت ضوابط تعیی شده تهیه می کننکد
درکمیتۀ ملی طر و بررسی و درصورت تصویب ،به عنکوان اسکتاندارد ملکی ایکران چکاپ و منتشکر مکی شکود .بکدی ترتیکب،
استاندارداایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایکران شکمار  3تکدوی و در کمیتکۀ ملکی
استاندارد مربو که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سازمان بکی المللکی اسکتاندارد )، 1(ISOکمیسکیون بکی المللکی الکتروتکنیک
) 9(IECو سازمان بی المللی اندازه شناسی قانونی ) 3(OIMLاسکت و بکه عنکوان تنهکا رابکط 2کمیسکیون ککدک غکیایی
) 3(CACدر کشور فعالیت می کند .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شرایط کلی و نیازمنکد اکا خکا
کشور  ،از آخری پیشرفت اا علمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود .
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سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازی پیش بینی شده در قکانون ،بکرا حمایکت از مصکر کننکدگان ،حفک
سحمت و ایمنی فرد و عمومی ،حصو اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی از
استاندارداا ملی ایران را برا محصوالت تولید داخ کشور و/یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی اسکتاندارد ،اجبکار
نماید .سازمان می تواند به منظور حف بازاراا بی المللی برا محصکوالت کشکور ،اجکرا اسکتاندارد کاالاکا صکادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعا
در زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیز و صدورگواای سیستم اا مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشکگاه
اا و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنجش ،سازمان ملی استاندارد ایران ای گونه سازمان اا و مؤسسات را بکر اسکاس
ضوابط نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم ،گوااینامۀ تأیید صححیت به آن اا اعطا و بر
عملکرد آن اا نظارت می کند .ترویج دستگاه بی المللی یکااا ،کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنجش ،تعیکی عیکار فلکزات
گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است.

1- International Organization for Standardization
2 - International Electrotechnical Commission
)3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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کمیسیون فنی تدوين استاندارد
«پالستیکها  -سامانههاي لولهگذاري براي نوسازي شبکههاي زيرزمینی فاضالب و زهکشی بدون
فشار -قسمت  :1کلیات»

عمار ،مریم آباد
(دانشجو دکتر شیمی)

مدیر کنتر کیفیت شاخه زیتون لیان استان
بوشهر

دبیر:
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شاای زاده ،قدرت اله
(کارشناس مهندسی شیمی)
اعضا( :اسامی به ترتیب حرو

مدیر استاندارد شهرستان گناوه
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ريیس:

سمت و /يا نمايندگی

الفبا(

احمد مطل  ،امیررضا
(کارشناس ارشد عمران)
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وزارت نیرو ،دفترمهندسی و معیاراا
آب و آبفا

فنی

احمد  ،زااد
(دکتر پلیمر)

عضو ایأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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احمد  ،مریم
(کارشناس فیزی )
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احمد مطل  ،برنا
(کارشناس ارشد عمران)

مدیر پروژه شرکت مهندسی مشاور مهاب
قدس

کارشناس آزمایشگاه امکار بندرسازان
جنوب شهرستان گناوه
دبیر انجم لوله و اتصاالت pvcایران
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خرمیان ،فرزانه
(کارشناس ارشد شیمی)

خلفی ،محمد مهد
(کارشناس مهندسی نفت)
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کارشناس استاندارد شهرستان گناوه

داقانی ،بنت الهد
(کارشناس ارشد شیمی فیزی )

مدرس دانشگاه آزاد اسحمی واحد گناوه

دیلمی ،مرضیه
(کارشناس مهندسی شیمی)

کارشناس استاندارد شهرستان گناوه

ج

کمیسیون فنی تدوين استاندارد (ادامه)
اعضا( :اسامی به ترتیب حرو

سمت و /يا نمايندگی

الفبا(

روان دوست ،نوشی
(کارشناس سازه)

سرپرست طر تهیه ضوابط و معیاراا فنی
صنعت آب کشور

سلیمانی ،اایده
(کارشناس ارشد شیمی)

دبیر کمیته ملی انجم لوله و اتصاالت
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رحیمی ،اعظم
(کارشناس ارشد مترجمی زبان)

مدرس دانشگاه آزاد اسحمی واحد گناوه

طلوعی ،شهره
(کارشناس ارشد شیمی)

سازمان ملی استاندارد ایران
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سیفی ،رضا
(کارشناس مهندسی شیمی )

کارشناس استاندارد شهرستان گناوه

علیرضانژاد دی  ،زارا
(کارشناس شیمی)
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کارشناس استاندارد شهرستان گناوه
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محمد  ،احمدرضا
(دکتر شیمی)
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مدیر دفتر نظارت بر بهره بردار فاضحب

پیشگفتار
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استاندارد «پحستی اا  -سامانهاا لولهگیار برا نوساز شبکهاا زیرزمینی فاضحب و زاکشی بدون
فشار -قسمت  :1کلیات» که پیشنوی آن در کمیسیوناا مربو توسط سازمان ملی استاندارد ایران
تهیه و تدوی شده است و در ی ازار و صد نوزدامی اجحس کمیتۀ ملی استاندارد شیمیایی و پلیمر مور
 1329/19/93مورد تصویب قرار گرفت ،این به استناد بند ی ماد  3قانون اصح قوانی و مقررات
سازمان ملی استاندارد ایران ،مصوب بهم ماه  ،1331به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود.
برا حف امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفتاا ملی و جهانی در زمینۀ صکنایع ،علکوم و خکدمات،
استاندارداا ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصح و تکمیک ایک
استاندارداا ارائه شود ،انگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربو مورد توجه قرار خوااکد گرفکت .بنکابرای ،
باید امواره از آخری تجدیدنظر استاندارداا ملی استفاده کرد.
منبع و مآخی که برا تهیۀ ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زیر است:
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ISO11296-1:2009, Plastics piping system for renovation of underground non- pressure
drainage and sewerage networks-Part1: Genral.

ه

پالستیکها  -سامانههاي لولهگذاري براي نوسازي شبکههاي زيرزمینی فاضالب و
زهکشی بدون فشار– قسمت  :1کلیات
1

هدف ودامنه کاربرد

ite

اد از تدوی ای استاندارد ،تعیی الزامات و روشاا آزمون در سامانهاا لولهگیار پحستیکیِقاب
کاربرد در نوساز شبکهاا زیرزمینی و بدون فشار جمعآور فاضحب و زاکشی است که به صورت ثقلی
عم میکنند و در معرض اضافه بار ایدرولیکی 1به میزان بیشینه  99/3 barمیباشند .ای استاندارد برا
لولهاا و اتصاالت به امان شک اولیۀ تولید شده (بازساز نشده) و نیز برا حالتیکه در آناا پوشش
داخلی پحستیکی ایجاد شده کاربرد دارد.
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ای قسمت از استاندارد ،کلیات و الزامات عمومی را در امه روشاا نوساز تبیی میکند( .به بند9-1-3
مراجعه شود).
مراجع الزامی
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مدارک الزامی زیر حاو مقرراتی است که در مت ای استاندارد ملی ایران به آناا ارجاع داده شده است.
بدی ترتیب آن مقررات جزیی از ای استاندارد ملی محسوب میشوند.
در صورتی که به مدرکی باذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصححیهاا و تجدیدنظراا بعد آن
مورد نظر ای استاندارد ملی ایران نیست .درمورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناا ارجاع داده
شده است ،امواره آخری تجدیدنظر و اصححیهاا بعد آناا مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برا ای استاندارد الزامی است:
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EN 1610:1997,Construction and testing of drains and sewers

2-1

EN 13508-2, Construction of drain and sewer systems outside buildings-Part 2: Visual
inspection coding system.
2-2

renovation

)Manuol of sewer condirion classification (Mscc

2-4

om

.c

2- 3 ISO 11295, Classification and information on design of plastics piping systems used for

1- Surcharge pressure
2- 1bar=0.1 MPa =0.1 N/mm2 =105 N/m2 .

1

اصطالحات و تعاريف

9

در ای استاندارد ،اصطححات و تعاریفزیربه کار می رود:
اصطالحات عمومی

1-9
1-1-9

شبکها از لولهاا متص به ام ،جهت انتقا سیا است.
1-1-9
بازسازي

1
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امه اقدامات انجام شده به منظور بازگردانی یا ارتقا عملکرد سامانه خطو لوله موجود.
9-1-9
نوسازي

ite

سامانة خطوط لوله

1

y
ol

اقداماتی که ضم بکارگیر تمام یا قسمتی از بافت اولیۀ لولهاا موجود ،موجب بهبود عملکرد خط لوله
میشوند.
4-1-9
جايگزينی

لوله موجود از طریقکارگیار

سامانه خطو

لولهاا موجود.

نگهداري

er

5-1-9
4

ی

سامانه جدید ،بدون بهرهگیر

از بافت اولیۀ

m

بازساز

9

6-1-9
تعمیر

5
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حف عملکرد مطلوبسامانه خطو لوله موجود بدون کارگیار ارگونه بافت جدید درون سامانۀ موجود.
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اصح آسیباا موضعی.

1-Rehabilitation
2-Renovation
3-Replacement
4-Maintenance
5-Repair

9

7-1-9
لولة پوششی

لولۀ جا گیار شده به منظور نوساز خط لوله موجود.
1-1-9
پوشش دهی داخلی

ite

لولۀ پوششی پ

از اتمام عملیات کارگیار .

8-1-9
سامانه ايجاد پوشش داخلی

p
ch

لولۀپوششی و تمامی اتصاالت مورد نیاز برا کارگیار پوشش داخلی در خط لوله موجود به منظور انجام
عملیات نوساز .
10-1-9
سامانه خط لولة نوسازي شده
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مجموعۀخط لولۀ موجود و سامانه ایجاد پوشش داخلی به کار رفته جهت نوساز آن ،به امراه دوغاب یا
سایر مواد پرکنند فضااا خالی.
11-1-9
مشخصه

خوا  ،ابعاد یا ویژگی دیگر مواد یا اجزاء.

m

11-1-9
مقدار اظهار شده

19-1-9

.c

پرکنندة فضاي خالی

1
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آستانۀ ی مشخصه که از قب توسط تامی کنند سامانه ایجاد پوشش داخلی اظهار شده و از آن به عنوان
الزامات در ارزیابی انطباق استفاده میشود.
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مادها که به عنوان دوغاب ،فضا خالیِ حلقو شک بی سامانۀ خط لوله موجود و سامانه ایجاد پوشش
داخلی را پُر میکند.
14-1-9

دوغاب ريزي

فرآیند پر کردن فضااا خالیِ اطرا سامانۀ ایجاد پوشش داخلی.

1-Annular Filler

3

15-1-9
نصب شبیه سازي شده

کارگیار سامانۀ ایجاد پوشش داخلی در ی لولۀ میزبان شبیهساز شده ،با استفاده از تجهیزات و
فراینداا معرّ ِ شرایط واقعی ،به منظور تهیۀ نمونهاا مورد نیاز برا آزمون ،به نحو که نمونهاا معر
کارگیار ِ پوشش در شرایط واقعی باشند.

ite

16-1-9
خط لولة شبیه سازي شدة میزبان
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ی خط لوله که بخشی از شبکه واقعیِ تحت بهرهبردار نیست اما معر شرایط محیطی حاکم بر آن شبکه
میباشد.
17-1-9
مجموعه روشها
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مجموعها از روشاا نوساز که دارا مشخصهاا مشترک استند و بهمنظور استانداردساز میتوان
آناا را در ی گروه قرار داد.
1-9
روشها
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m

شیوهاا گوناگون نوساز شبکهاا زیرزمینی فاضحب و زاکشی بدون فشار که امگی بخشی از روش
اا بازساز خطو لوله به شمار میروند ،در شک  1نشان داده شدهاند .برا آگاای از تعاریف استاندارد
شد ای شیوهاا که در شک میکور به آنها اشاره شده اما در دامنه کاربرد ای استاندارد نمی باشند ،به
استاندارد  ISO11295مراجعه شود.
ای استاندارد برا مجموعه روشاا زیر کاربرد دارد:
1-1-9

.c

ايجاد پوشش داخلی با لولههاي پیوسته

1
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ایجاد پوشش داخلی به وسیلۀ لولها که پیش از جا گیار به طور پیوسته درآمده اما به آن شک داده
نشده است تا سطح مقطعی کوچکتر از سطح مقطع نهایی پ از کارگیار داشته باشد( .قطر لولۀ پیوستۀ
مهمان کمی کوچکتر از قطر لولۀ میزبان میباشد).

1-Technique Family
2-Lining with continuous pipes

2

1-1-9
پوشش دهی داخلی با لولههاي چسبان

1

ایجاد پوشش داخلی با ی لولۀ پیوسته که سطح مقطع آن کااش یافته تا به سادگی داخ لولۀ میزبان شود
اما پ از کارگیار به شک اولیه بازگردانده میشود تا به طور کام به لولۀ موجود بچسبد.
يادآوري -برا کااش سطح مقطع ،دو انتخاب به شر زیر وجود دارد:

9-1-9
پوشش دهی داخلی با استفاده از لولههاي پخت شده در محل

ایجاد پوشش داخلی به وسیله ی
به صورت لوله در میآید.

1

تیوب انعطا پییر آغشته شده به رزی گرما سخت ،که پ

از عم آور

y
ol

4-1-9

رشتۀ پیوسته

p
ch

ب) کااش سطح مقطع در مح نصب؛ لوله وارد دستگاه کااند قطر میگردد و به طور امزمان به صورت ی
جایگیار میشود.

ite

الف) کااش سطح مقطع در کارخانۀ مح تولید لوله؛ لولۀ حاص به طور معمو به دور قرقره پیچیده شده و عرضه میگردد
که از امان قرقره به طورمستقیم جایگیار میشود.

پوشش دهی داخلی با اتصال قطعات ناپیوسته از لوله

9

5-1-9

er

پوشش دهی داخلی با نوارهاي مارپیچ

4

m

ایجاد پوشش داخلی با اتصا لولهاایی با طو ِ کوتاهتر از بخشی که باید نوساز شود ،به طور که ای
قطعات تنها در انگام کارگیار به ام متص شده و تشکی ی لوله پیوسته میداند؛ سطح مقطع لولۀ
پوششی در طو عملیات بدون تغییر باقی میماند.

om

.c

ایجاد پوشش داخلی به وسیله ی نوار پروفی شده که به صورت مارپیچی به ام متص شده و پ
ی لوله پیوسته را تشکی می داد.

از نصب

1-Lining with close-fit pipes
2-Lining with cured-in-place pipes
3-Lining with discrete pipes
4-Lining with spirally-wound pipes

3

بازساز سامانه خطو لوله

تعمیر و نگهدار

جایگزینی به روش ترانشه باز

جایگزینی به روش شکافت لوله

نوساز

p
ch

پوشش دای داخلی با لوله اا پیوسته

*

ite

جایگزینی بدون حفر ترانشه

*

جایگزینی به روش میکروتونلینگ

پوشش دای داخلی با لوله اا چسبان

سایر روشاا جایگزینی بدون حفر
ترانشه

*

پوشش دای داخلی با استفاده از لولهاا پخت

y
ol

شده در مح

*

پوشش دای داخلی با اتصا قطعات ناپیوسته از
*

m

لوله

er

پوشش دای داخلی با شلنگاا پشت
چسبی

پوشش دای داخلی با نواراا مارپیچ

.c

سایر روشاا نوساز

اين استاندارد براي اين روشها قابل کاربرد است.

om

*

*

شکل -1روشهاي نوسازي شبکههاي زيرزمینی فاضالب و زهکشی بدون فشار با استفاده از لولههاي پالستیکی،
از مجموعه روشهاي بازسازي خطوط لوله

6

 9-9مشخصهها
1-9-9
اندازة اسمی

از اجزاء سامانه لوله گیار که عدد گرد شدها مناسب ،تقربا برابر با ابعاد تولید ،بر

نامگیار عدد ار ی
حسب میلیمتر است.

ite

9-1-9
اندازة اسمی
DN/OD

p
ch

انداز اسمی ،مربو به قطر خارجی است.
يادآوري-ای اندازه با واحد میلیمتر بیان میشود.

9-9-9
قطر خارجی اسمی

1

قطر خارجی مشخص بر حسب میلیمترکه به ی

انداز اسمی  DN/ODاختصا

يادآوري -1ای اندازه با واحد میلیمتر بیان میشود.

y
ol

dn

یافته است.

يادآوري -1قطر خارجی اسمی ،کمینه میانگی قطر خارجی میباشدdem,min )،به بند  3-3-3مراجعه شود ).

4-9-9

m

1

میانگین قطر خارجی
dem

5-9-9

er

مقدار اندازهگیر شد محیط بیرونی ی لوله یا نر انتها ی اتصا  ،با ار شک سطح مقطع که باشد،
تقسیم بر عدد  ،)3/129( πکه با دقت  9/1 mmبه سمت عدد بزرگتر گرد شده است.

dem.min

.c

حداقل میانگین قطر خارجی

9

om

حداق مقدار قطر خارجی تعیی شده برا ی

اندازه اسمی مشخص است.

6-9-9

ضخامت ديواره در هر نقطه

e

مقدار اندازهگیر شد ضخامت دیواره در ارنقطه از محیط ی

جزء از سامانه لولهگیار است.
1-Nominal outside diameter
2-Mean outside diameter
3-Minimum mean outside diameter

3

7-9-9
میانگین ضخامت ديواره
em

میانگی حسابیِمقادیر اندازهگیر شد ضخامت دیواره ،که در فواص منظم از محیط و در ی سطح مقطع
از جزء سامانه لوله گیار قرار گرفتهاند ،به طور که شام حداق و حداکثر مقادیر اندازه گیر شده
ضخامت دیواره در آن سطح مقطع شوند.

ite

1-9-9
حداقل ضخامت ديواره در هر نقطه
emin

8-9-9
ضخامت اسمی ديواره
en

p
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حداق مقدار تعیی شده ضخامت دیواره در ار نقطه از محیط ار ی

از اجزاء سامانه لوله گیار است.

y
ol

نام گیار عدد ضخامت دیواره ار ی از اجزاء سامانه لوله گیار  ،که برا اجزاء ترموپحستیکی منطب
بر قسمتاا مختلف ای استاندارد ،برابر با حداق ضخامت مجاز دیواره در ار نقطه ( )eminبوده و برحسب
میلیمتر بیان می شود.
ی گرمانرم با دیوار غیرمنعطف ،مقدار ضخامت اسمی دیواره ،en ،معاد کمینه ضخامت دیواره
يادآوري -برا اجزا پحستیک ِ

10-9-9
SDR1

نامگیار سر ی

er

نسبت ابعادي استاندارد

m

( )eminدر ار نقطه میباشد.

لوله به صورت عدد  ،که عدد گرد شده ا مناسب تقریبا برابر با نسبت قطر خارجی

11-9-9

.c

اسمی ( ،)dnبه ضخامت اسمی دیواره ( )enاست.

om

سفتی حلقوي

مقاومت ی لوله در برابر انحرا قطر در واکنش به بار خارجی اعما شده در راستا ی
قطر  ،9میباشد.

صفحه طولی

يادآوري -ای تعریف ام برا مقادیر کوتاه مدت و ام برا مقادیر بلند مدت کاربرد دارد.

1-Standard dimension ratio
2-Longitudinal diametric plane

3

 -4-9منشأ مواد
1-4-9
مواد بکر

مواد در حالت گرانو  ،پودر یا مایع که در معرض ایچگونه کاربرد یا فرآیند  ،به غیر از آن چه برا تولید
آناا الزم است ،قرار نگرفتهاند و ایچگونه مواد فرآیندپییر یا بازیافتپییر نیز به آناا اضافه نشده است.
مواد داخلی دو باره فرآيند پذير

ite

1-4-9
1

p
ch

اتصاالت ،و شیرآالت مردود استفاده نشده و نیز پلیسهاا حاص از
ِ
مواد حاص از آسیاب کردن لولهاا و
تولید لولهاا و اتصاالت و شیرآالت که قبح توسط خود تولید کننده در فرآینداایی از قبی قالب گیر یا
اکستروژن فرآیند شدهاند و آمیزه یا فرموالسیون کام آناا مشخص میباشد.
9-4-9
مواد خارجی دوباره فرآيند پذير

y
ol

مواد که به یکی از شک اا زیر استند:
الف -مواد ضایعاتی حاص از لوله اا ،اتصاالت و شیرآالت مردود استفاده نشده و نیز پلیسه اا حاص از
تولید لوله اا ،اتصاالت و شیرآالت ،که قبح توسط تولید کننده ا دیگر فرایند شده اند.
ب -مواد ضایعاتی حاص از محصوالت استفاده نشده ا از جن پلی اتیل به غیر از لوله اا ،اتصاالت و
شیرآالت؛ صرفنظر از مکانی که تولید شده اند.

m

يادآوري -اگر تولیدکنندها دارا تولیداتی غیر از لولهاا و اتصاالت باشد ،مواد قاب بازفرآور حاص از آن تولیدات ،در

4-4-9
مواد بازيافت پذير

1

er

صورت استفاده برا تولید لوله و اتصاالت ،به عنوان مواد خارجی با قابلیت بازفرآور محسوب می شود.

om

.c

مواد که به یکی از شک اا زیر استند:
الف -مواد ضایعاتی حاص از لوله اا ،اتصاالت و شیرآالت استفاده شده که تمیز و آسیاب یا خرد شده باشند.
ب -مواد ضایعاتی حاص از آسیاب محصوالت استفاده شده ا از جن پلی اتیل به غیر از لوله اا ،اتصاالت
و شیرآالت؛ که تمیز و آسیاب یا خرد شده باشند.
 5-9مراحل تولید

مشخصهاا اجزا مورد استفاده برا نوساز و مواد که ای اجزا از آنها تولید شدهاند را میتوان در دو
مرحلۀ متمایز به شر زیر در نظر گرفت.

1-Reprocessable
2-Recyclable

2

 1-5-9مرحله ""M

مرحلۀ «تولید شده» ،1یعنی پیش از فراور و اعما ارگونه فرآیند که مرتبط با روش معینی از نوساز
در مح انجام عملیات باشد.
يادآوري -برا لوله اا و اتصاالت در مرحله  Mبه ترتیب به بنداا  3و  6از امی استاندارد مراجعه شود.

 1-5-9مرحله ""I

1-4

نمادها

dem,min
dn
e
em
emin
en

1-4

عاليم اختصاري

m

dem

y
ol

میانگی قطر خارجی
کمینه میانگی قطر خارجی
قطر خارجی اسمی
ضخامت دیواره
میانگی ضخامت دیواره
کمینه ضخامت دیواره در ار نقطه
ضخامت اسمی دیواره

p
ch

4

نماد ها و عالئم اختصاري

ite

مرحلۀ «کارگیار شده» ،9یعنی اجزا در وضعیت و موقعیت نهایی خودشان پ از فراور و اعما ارگونه
فرآیند که مرتبط با روش معینی از نوساز در مح انجام عملیات میباشد (به بند  3مراجعه شود).

لولهها درمرحله""M

.c

5

er

 DN/ODانداز اسمی ،مربو به قطر خارجی
کارگیار شده
""I
" "Mتولید شده
 SDRنسبت ابعاد استاندارد

om

يادآوري -برا لولهاا در مرحله " "Iبه بند  3مراجعه شود.

1-5

مواد

ایچگونه الزامات عمومی درانتخاب مواد در ای استاندارد تعریف نشده است.
1-5

مشخصههاي عمومی

ایچگونه الزامات عمومی در ای استاندارد تعریف نشده است.

1-As Manufactured
2-As Installed
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انتخاب رنگ باید مطاب با الزامات شناسایی ملی باشد .رنگاایی که در استاندارد ملی برا مشخص کردن
لولهاا گاز یا آبرسانی استفاده میشوند ،نباید برا لوله اا فاضحب مورد استفاده قرار گیرند و برعک .
9-5

مشخصه هاي مواد

ایچگونه الزامات عمومی دررابطه با مواد در ای استاندارد تعریف نشده است.
ایچگونه الزامات عمومی دررابطه با مشخصهاا اندسی در ای استاندارد تعریف نشده است.
 5-5مشخصه هاي مکانیکی

ایچگونه الزامات عمومی دررابطه با مشخصهاا مکانیکی در ای استاندارد تعریف نشده است.

p
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 6-5مشخصه هاي فیزيکی

ite

4-5

مشخصه هاي هندسی

ایچگونه الزامات عمومی دررابطه با مشخصهاا فیزیکی در ای استاندارد تعریف نشده است.
 7-5اتصال

y
ol

برا الزامات مربو به فنون اتصا که برا متص کردن یا سرام کردن اجزا استفاده میشود ،به قسمت
دیگر ای استاندارد که به روشاا گوناگون نوساز اختصا دارد مراجعه شود.
 1-5نشانهگذاري

m

لولهاایی که جزئیات آنها در بخشاا دیگر ای استاندارد تعیی شده است باید به طور ماندگار و خوانا به
گونها نشانهگیار شوند که ای نشانهاا باعث شروع ترک یا ارنوع خرابی زودرس نشده و انبارش،
حم ونق و نصب ،خوانا بودن آنها را تحت تاثیر قرار نداد (به بند  2مراجعه شود).

er

نشانهگیار ای لولهاا ،حداق باید دارا اطحعات زیر باشد:

om

.c

الف) ارجاع به ای قسمت از استاندارد ملی؛
ب) نام کارخانه سازنده و  /یا عحمت تجار ؛
پ) اندازه اسمی یا دیگر ابعاد(برا مثا ) dn؛
ت) نسبت ابعاد استاندارد SDRیا ضخامت دیواره یا سفتی حلقو  ،بسته به نوع کاربر ؛
ث) مواد؛
ج) اطحعات کارخانه سازنده به طور واضح یا به صورت کد ،با قابلیت ردیابی بازه زمانی تولید
محصو (مشخص شده حداق به صورت سا و ماه ) و ردیابی مح تولید محصو در صورتی که
سازنده ،محصو را در جااا مختلفی تولید می کند؛
چ) مهر تایید ،در صورت کاربرد.

6

اتصاالت درمرحله""M

يادآوري -برا اتصاالت در مرحله " "Iبه بند  3مراجعه شود.
11

1-6

مواد

ایچگونه الزامات عمومی درانتخاب مواد در ای استاندارد تعریف نشده است.
 1-6مشخصه هاي عمومی

ایچگونه الزامات عمومی در ای استاندارد تعریف نشده است.

 9-6مشخصه هاي مواد

ایچگونه الزامات عمومی دررابطه با مواد در ای استاندارد تعریف نشده است.
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 4-6مشخصه هاي هندسی

ite

انتخاب رنگ باید مطاب با الزامات شناسایی ملی باشد .رنگاایی که در استاندارد ملی برا مشخص کردن
لولهاا گاز یا آبرسانی استفاده میشوند ،نباید برا فاضحبرواا مورد استفاده قرار گیرند و برعک .

ایچگونه الزامات عمومی دررابطه با مشخصهاا اندسی در ای استاندارد تعریف نشده است.
 5-6مشخصه هاي مکانیکی

ایچگونه الزامات عمومی دررابطه با مشخصهاا مکانیکی در ای استاندارد تعریف نشده است.

y
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 6-6مشخصه هاي فیزيکی

ایچگونه الزامات عمومی دررابطه با مشخصهاا فیزیکی در ای استاندارد تعریف نشده است.
 7-6محلهاي اتصال

 1-6نشانهگذاري

اتصا در نظر گرفته میشود.

er

يادآوري-اتصحت یکپارچه بهعنوان ی

m

برا الزامات مربو به فنون اتصا که برا متص کردن یا سرام کردن اجزا استفاده میشود ،بهدیگر
قسمتاا ای استاندارد که به روشاا گوناگون نوساز اختصا دارد ،مراجعه شود.

om

.c

چنانچه اتصاالت مورد استفاده در نوساز  ،در استاندارد دیگر از سامانهاا لولهگیار پحستیکی مورد
بحث قرار گرفته باشند ،ایچگونه نشانهگیار مازاد بر آنچه در آن استاندارد آمده است ،مورد نیاز نخوااد
بود؛ اما اتصاالت مورد بحث در بخشاا دیگر ای استاندارد باید با حداق اطحعات مشرو در ذی
نشانهگیار شوند:
الف) ارجاع به ای قسمت از استاندارد ملی؛
ب) نام کارخانه سازنده و  /یا عحمت تجار ؛
پ) اندازه اسمی یا دیگر ابعاد(برا مثا ) dn؛
ت) نسبت ابعاد استاندارد SDRیا ضخامت دیواره یا سفتی حلقو  ،بسته به نوع کاربر ؛
ث) مواد؛
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ج) اطحعات کارخانه سازنده به طور واضح یا به صورت کد ،با قابلیت ردیابی بازه زمانی تولید محصو
(مشخص شده حداق بهصورت سا و ماه) و ردیابی مح تولید محصو در صورتیکه سازنده ،محصو
را در جااا مختلفی تولید می کند؛
چ) مهر تایید ،در صورت کاربرد.

ای قسمت از استاندارد برا ایچکدام ازاجزا فرعی قاب استفاده نمیباشد.
1

تطابق در راستاي اهداف سامانه پوشش داخلی نصب شده در مرحله ""I

1-1

p
ch

يادآوري-برا لولهاا و اتصاالت در مرحله" "Mبه ترتیب به بنداا  3و 6مراجعه شود.

ite

7

اجزاي فرعی

مواد

لولهاا و اتصاالت میتوانند از مواد مختلفی ساخته شوند به شرطی که به ترتیب با بنداا  1-3و  6از
قسمت سوم ای استاندارد و بنداا  1-3و  1-6از قسمت چهارم ای استاندارد منطب باشند.
 1-1مشخصه هاي عمومی

m

y
ol

سامانه پوشش داخلی نصب شده ،باید الزامات آب بند مندرج در بند  13ار استاندارد  EN1610را تامی
نمایند.
ای قسمت از استاندارد برا ایچ ی از الزامات مرتبط با مقاومت شیمیایی ،مقاومت سایشی و مقاومت در
برابر فشارآب شستشو باجت 1کاربرد ندارد.
يادآوري -در راستا حفاظت از محیط زیست و جلوگیر از تخریب آن ،نیاز است که در خصو

بقایا مواد ،روغ اا یا

دیگر عوام شیمیایی مورد مصر در فرآیند نصب ،توجه ویژها به عم آید.
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9-1

مشخصه هاي مواد

ایچگونه الزامات عمومی دررابطه با مواد ،در ای استاندارد تعریف نشده است.

.c

4-1

مشخصههاي هندسی
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سامانه پوشش داخلی نصب شده باید مشخصهاا اندسی مطاب با الزامات طراحی اولیه داشته باشد(برا
مثا الزامات ظرفیت عبوردای جریان ،پایدار سازها و امکان انجام عملیات نگهدار دورها ).
يادآوري  -1مشخصهاا اندسی دار دو جنبه است :او ای که مقطع ایجاد شده پ

از بازساز از نظر ایدرولیکی

ظرفیت کافی برا عبوردای جریان را داشته باشد ،دومی جنبه باقی ماندن ارتفاع و عرض کافی در لولۀ نصب شد جدید
برا عبور تجهیزات نگهدار دورها میباشد .

1-Water jet
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يادآوري  -1بیشینه قطر مقطع (یا سایر ابعاد) از ی

سامانه خط لوله نوساز شده ،تابع ابعاد داخلی لوله موجود در زمان

نصب پوشش ،ضخامت پوشش و نزدیکی آن به جدار لوله موجود است که ای پارامتراا خود تابع روش نوساز بکار برده شده
میباشند .برا آگاای از جنبهاا مختلف طراحی به استاندارد  ISO 11295مراجعه شود.

 5-1مشخصههاي مکانیکی

الف) بارگیار خارجی در طو عمر تعیی شده طر ؛
ب) ارگونه تنش مازاد که در طی فرایند نصب یا در پی تغییرات حرارتی ابجاد میشود.
يادآوري -1برا کسب آگاای در مورد جنبهاا سازها نوساز  ،به استاندارد  ISO 11295مراجعه شود.
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سامانه نصب شده ،باید سفتی و استحکام کافی برا مقاومت در برابر موارد زیر را داشته باشد:
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يادآوري -1کمینه سفتی حلقو کوتاه مدتِ لولهاا تابعی از مواد اولیه تولید لوله در نظر گرفته میشود که برا ار گروه از

روشاا نوساز در استاندارد  ISO 11295آورده شده است تا مقادیر قاب قیاس از کمینه ظرفیت تحم بار در طوالنی
مدت برا تمام فنون نوساز موجود باشد.

 6-1مشخصه هاي فیزيکی

y
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ایچگونه الزامات عمومی دررابطه با مشخصهاا فیزیکی سامانه پوشش داخلیِ نصب شده ،در ای استاندارد
تعریف نشده است.
 7-1ساير مشخصهها

ایچگونه الزامات عمومی در رابطه با سایر مشخصهاا سامانه پوشش داخلیِ نصب شده ،در ای استاندارد
تعریف نشده است.

m

 1-1نمونه برداري

جهت انجام آزمون ،نمونهاا باید از سامانه نصب شده واقعی و یا شبیه ساز شده برداشته شوند.
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يادآوري -ممک است ی

عملیات نصب دارا قسمتاایی باشد که با نصب واقعی مرتبط بوده و نیز دارا قسمتاایی باشد

که با نصب شبیهساز شده سر وکار دارند.

1-8

.c

8

نصب

آماده سازي
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ایچگونه الزامات عمومی ،در ای استاندارد تعریف نشده است.
يادآوري -برا آگاای بیشتر به پیوست الف ای استاندارد مراجعه شود.

1-8

انبار ش ،جابجايی و حمل و نقل لوله و اتصاالت

روشاا اجرایی سازنده در خصو انبارش ،جابجایی و حم و نق تمام اجزا مورد استفاده در پوشش-
دای داخلی باید به دقت مورد عم قرار گیرد.
9-8

تجهیزات
12

 1-9-8کلیات

تجهیزات نصب ،بازرسی و باالبر طب روش اجرایی طرا و/یا نصاب انجام شود و اری
اجرائی و ایمنی مربوطه مطابقت داشته باشد.
تجهیزات مورد استفاده در ار ی

يادآوري -برا آگاای از جزئیات بیشتردر خصو

با استاندارداا

از روشاا نوساز یا ار گروه از

روشاا مشابه ،به قسمت مربوطه از ای استاندارد مراجعه شود.
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 1-9-8تجهیزات بازرسی
1
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تجهیزات بازرسی (نمایشگر مدار بسته ) باید تصویر کامح رنگی ارائه نموده و دارا توانایی
ضبط و بازپخش با قابلیت پخش آاسته و کادر به کادر باشد؛ امچنی الزم است توانایی ارائۀ تصویر واضح
از امه بخشاا لولۀ نصب شده را دارا باشد .فیلم ضبط شده باید مطاب با استاندارد  EN 13508-2یا
WRCبر رو تصویر برچسبگیار شود.
امه تجهیزات وارد شده به درون لولۀ نصب شده باید به گونها ساخته و بهرهبردار شوند که از ایجاد
ارگونه آسیب دیدگی یا آلودگی درون لولۀ نصب شده جلوگیر شود.
تجهیزات باید باتمام استاندارداا ایمنی مربوطه مطابقت داشته باشند.
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 9-9-8تجهیزات باالبري

امه تجهیزات باالبر باید تحت پوشش یکی از گواایاا
توسط کارکنان آموزش دیده بکار گرفته شوند.

رایج در زمینۀ آزمون تجهیزات بوده و تنها

 1-4-8کلیات

er

 4-8نصب و کارگذاري

m

يادآوري -به قوانی مربو به تجهیزات باالبر توجه شود.
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نصاب باید از کتابچه راانما کارگیار که تمام جزییات مربو به آن روش نصب را توضیح داده است
پیرو کند .کتابچه راانما باید امه پارامتراا کلید فرآیند کارگیار رابیان کرده و تمام مقادیر مربوطه
را به امراه روادار آناا مشخص کند.
نصب باید توسط کارکنان آموزشدیده در روش مربوطه ،که به طور کام به جزییات درج شده در راانما
نصب آگاه استند ،انجام گیرد.
يادآوري -ارایه راانما

نصب بر عهده نصاب است ،ولی ای دستورالعم میتواند توسط طرا  ،تولیدکننده ،روشِ نصب

نوشته شده باشد.

 1-4-8پیشگیريهاي ايمنی

امه مقررات ملی در زمینه ایمنی و سحمت باید در نظر گرفته شوند .الزم است الزامات ایمنی برا امه
مراح نصب ،از مرحله آماده ساز برا شروع تا تکمی کار ،شناسایی شود.
1-CCTV
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 9-4-8نصب شبیه سازي شده

نصب شبیهساز شده باید در شرایط محیطی و فرآیند یکسان با شرایط و روش مورد استفاده در کارگاه
انجام شود.شک  9نشانداند رابطه بی نمونهاا برداشت شده از نصب واقعی و شبیهساز شده میباشد.

ثبت دادهاا

فرآیند نصب واقعی

محصو در مرحلۀ کارگیار

محصو در مرحلۀ کارگیار

شده""I

شده""I

سامانه خطو لوله قاب
بهرهبردار

y
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نمونه معر محصو
کارگیار شده

فرآیند نصب شبیهساز شده
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ثبت دادهاا

ite

محصو درمرحلۀ تولید
شده""M

نمونه معر محصو
کارگیار شده

er

 5-8بازرسی و آزمون مرتبط با فرآيند

m

شکل -1رابطه بین نمونههاي برداشت شده از نصب واقعی و شبیهسازي شده

.c

اندازهگیر اا مورد نیاز و سایر آزموناا مربو به فرآیند نصب و نیز روشاایی که توسط آناا باید
اندازهگیر یا آزمون انجام شود ،باید در کتابچه راانما نصب درج گردد.
 6-8پايان عملیات پوشش دهی
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پایان عملیات پوششدای باید شام فعالیتاایی مانند پیاده کردن تجهیزات نصب و آماده ساز دوطر
سیستم پوشش نصب شده برا اتصا بعد باشد.
 7-8اتصال مجدد به آدمروها و لولههاي فرعی يا انشعابات

انشعابات را میتوان به صورت دستی یا با استفاده از ماشی اا روباتی بازگشایی نمود.
ایجاد سورا در پوشش به منظور بازگشایی مح انشعابات باید بهگونها باشد که جریان فاضحب را بدون
ایجاد بینظمی در جریان و ایجاد پله یا برآمدگی که ممک است با گیر انداخت آشغا باعث انسداد خط
اصلی ،فرعی یا انشعاب شود ،برقرار نماید.
16

روشاا اتصا مجدد سامانه پوششی نصب شده به آدمرواا و انشعابات موجود و روش توصیه شده برا
ایجاد انشعاباا جانبی بعد باید در کتابچه راانما نصب مستند شوند.
 1-8بازرسی و آزمون نهايی

ite

پوشش نصب شده در داخ لوله درتمامی طو آن باید مورد آزمون چشمی قرار گرفته و تصاویر مربوطه
ضبط شود که ای امر از طری ورود انسان به داخ لوله یا از طری نمایشگر مداربسته انجام میشود.
آزمون تأیید آببند سامانه پوششدای نصب شده مطاب بند 9-3در چند مرحله میتواند انجام گیرد .به
عنوان مثا  ،برا تایید آببند لولهاا نصب شد دارا اتصاالت باید ای امکان مهیا باشد که آزمون
آببند پیش از بازکردن مجدد انشعابات انجام پییرد.
 8-8مستند سازي
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الزم است مقادیر پارامتراا مختلف حاص شده مرتبط با کارگیار  ،به امراه تمامی نوشتهاا ،عک اا و
سواب الکترونیکی نوساز که در کتابچه راانما نصب خواسته شده است ،مستند ساز شود (به بند 3-2
مراجعه شود).
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