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نکات ايمنی

.حمل و نقل لوله ها به آرامي و با احتياط انجام گيرد•

لوله ها هنگام حمل بايد به طور منظم روي هم •

.قرار گيرند

.  لوله ها نبايد هنگام حمل تغيير شكل پيدا كنند•

ه از كشيدن لوله در سطح زمين، رها كردن، وارد  كردن ضربه به آنها به ويژ•

.در هواي سرد خودداري شود

.هرگز از لوله هاي ضربه خورده و ترك دار استفاده نكنيد•



نکات ايمنی

از آتش براي خم كردن لوله استفاده نكنيد .

 در صورتي كه خم كردن لوله اجتناب ناپذير

با استفاده از )باشد، از جريان هواي گرم 

درجه سانتي گراد 140با دماي ( يك سشوار

. استفاده كنيد

 برابدر قطدر خدارجي آن 8توجه كنيد كه شعاع خمش لوله بايد حدداقل

.باشد



نکات ايمنی

 از نگهداري لوله هاي پلي پروپيلن

در معرض تابش مستقيم آفتاب 

. خودداري كنيد

در صورت نياز به نگهداري لوله ها در فضاي آزاد، آنها را در زير

.پوشش مناسب و در جاي خشك قرار دهيد

.متر فراتر رود5/1ارتفاع نگهداري لوله ها نبايد از •



نکات ايمنی

.  لوله ها و اتصاالت را از سرماي شديد محافظت كنيد•

لوله واتصاالت بايد در برابر اشياء سخت و نوك تيز•

.محافظت شوند



جوش کاری



جوش کاری

قبل از جوشكاري، همه سايزهاي لوله و اتصاالت مورد •

.مصرف در پروژه را براي نصب آماده كنيد

قالب هاي تفلون دار، قيچي و همچنين محل جوش لوله و •

.اتصاالت را با پارچه نرم و مرطوب كامالً تميز كنيد

حتماً از قالب هاي استاندارد، به ويژه انواع عرضه شده•

.توسط شركت ساوه صنعت بسپار استفاده كنيد



جوشکاری

يدا گازسدوز اتصاالت پلي پروپيلن به وسيله يك دستگاه جوش داراي المنت برقي

.دكه به آن اصطالحاً اتو يا فيوژن گفته مي شود به لوله متصل می شون

رود اين دستگاه داراي قالب هايي به دو شكل نر و ماده است كه قالب نر براي و

.اتصال و قالب ماده براي ورود لوله و گرم كردن آنها به كار مي رود



جوشکاری

يش از جوشكاري لوله و اتصاالت بيضي شدكل، معيدوب، مسدتعمل، بد

.از حد كثيف و با برش نامناسب خودداري كنيد

لوله ها را با قيچي مناسب و به صورت كامالً صاف ببريد.



جوشکاری

.گوشه هاي تيز ناحيه برش را صاف كنيد•

اك لوله و اتصاالت كثيف را ابتدا با پارچه نرم و تميز و خشك پ•

.كنيد

.درجه سانتي گراد تنظيم كنيد260± 10دماي دستگاه را روي •



جوشکاری

دقيقه صبر كنيد تا30تا 10دستگاه جوش را به برق وصل كرده و •

دقيقه تأمل 10تا 5پس از آن . چراغ دستگاه تغيير وضعيت دهد

.  كرده و سپس جوشكاري را آغاز كنيد

.عمق جوش را با شابلون يا خط كش روي لوله مشخص كنيد•



جوشکاری

.يدو باالتر را به عقب حفره دستگاه متصل كن40قالب هاي سايز •

همزمان لوله و اتصال را به داخل•

از چرخاندن . قالب ها فشار دهيد

قطعات در اين مرحله خودداري 

. كنيد



جوشکاری

پارامترهای جوشکاری لوله و اتصاالت پلی پروپيلن

زمان خنک شدن 

(دقيقه)

زمان جوشکاری 

(ثانيه)

زمان گرم شدن 

(ثانيه)

عمق جوش
(mm)

قطر بيرونی 
(mm)

2 4 5 0/14 20

2 4 7 0/15 25

4 6 8 5/16 32

4 6 12 0/18 40

4 6 18 0/20 50

6 8 24 /.24 63

6 8 30 0/26 75

8 8 40 0/29 90

8 10 50 5/32 110



جوشکاری

 قسمت جوش اولين لوله و اتصال را از وسط با قيچي ببريد

 قسمت مساوي تقسيم كنيد4و از قسمت برش خورده مجدداً يك اليه حلقوي جدا و آن را به.



 چنان چه سطح قسمت هاي برش خورده صاف و بدون درز بوده و دهانده آن تندن نشدده باشدد و

در غيددر ايددن . قطعدده تقسدديم شددده آن از هددم جدددا نشددود، دسددتگاه جددوش و مجددري ايددده آل هسددتند4

.صورت، جوشكاري از لحاظ فني ناقص هستند



جوشکاری

 زمان گرم شدن از هنگامي آغاز مي شود كه لولده و اتصدال

. به انتهاي قالب مي رسند

 درجدده 5در صددورتي كدده دمدداي محدديط محددل كددار كمتددر از

ت را سانتي گراد باشد، فقدط زمدان گدرم شددن لولده و اتصداال

.نيدبيافزاييد و از افزايش دماي دستگاه خودداري ك% 50



جوشکاری

پس از سپري شدن زمان جوشكاري، لوله و اتصال را از قالب خارج كرده و •

.بالفاصله بدون چرخش به هم فشار دهيد

.جوش نبايد تا پايان زمان خنك شدن تحت تنش مكانيكي قرار گيرد•

.پس از هر بار جوشكاري، قالب هاي دستگاه را به خوبي تميز كنيد•



جوشکاری صحيح



نصب

لوله كشي بايد راست، صاف و تا جايي كه ممكن است •

مستقيم و در خطوط موازي با ديوارها، سقف ها و كف 

.هاي ساختمان اجرا شود



نصب



نصب



نصب



نصب



نصب

خطوط لوله در هر گروه لوله بايد با هم موازي و به هم

.نزديك باشد

ق فاصله لوله ها از هم بايد طوري باشد كه اجراي كامل عاي•

كاري، دسترسي به شيرها و تعمير و تنظيم آنها، 

جوشكاري، بازرسي و تعمير لوله و اتصاالت به آساني

.ميسر باشد



نصب



نصب



نصب



نصب



نصب

كدار لوله و ديگر اجزاي لولده كشدي بايدد كدارنكرده و ندو باشدند و از ب

. بردن مصالح كهنه و فرسوده خودداري شود

ي شدده پيش از نصب، لوله و اتصاالت بايد از نظر سالم بودن بازرس

و از به كار بردن قطعات ترك دار، سوراخ دار و معيوب خدودداري 

. شود

ميدز لوله ها و اتصاالت بايد پيش از نصب از داخدل و خدارج كدامالً ت

.و عاري از اجسام و مواد خارجي و اضافي شوند



نصب

.ندنصب لوله و اتصاالت بايد بدون اعمال فشار انجام شو•

خطوط لوله نبايد از داخل دودكش، كانال هوا، چاه •

بور آسانسور، اتاق ترانسفورماتور و اتاق تابلوي برق ع

.كند

خطوط لوله نبايد از پنجره ها، درها و ديگر بازشوهاي •

.ساختمان عبور كند



نصب

دهانه هاي لوله انشعاب، كه ادامه لوله كشي آن به بعد •

.شودموكول مي شود بايد بالفاصله با درپوش موقت بسته

در لوله كشي روكار يا درون داكت ها و سقف هاي كاذب، •

.هرگز لوله را به صورت معلق و آويزان رها نكنيد



نصب



نصب

.  شوداستفادهمناسبعايقازبايستييخبندانعمقرعايتامكانعدمصورتدر•

در. استالزاميهالولهانواعهمهوگرموسردآبهايلولهبرايكاريعايق، الملليبيناستانداردهايطبق•

.كنندنميعايقمواردبيشتردررافلزيهايلولهحتيماكشوردركهصورتي

ابديميحجمافزايش، انجمادهنگامآب. شودميفلزيهايلولهجملهازهالولهانواعهمهتركيدگيباعثزدگييخ•

.  گرددميلولهداخلدرفشارايجادسببامرهمينو



نصب

اد و لوله هاي پلي پدروپيلن در دمداي صدفر درجده سدانتي گدر

پددايين تددر شددكننده شددده و وارد كددردن ضددربه بدده آنهددا باعدد 

ن را بددا بنددابراين بايددد آ. شكسددتن يددا تركيدددگي لولدده مددي شددود

.  عايق مناسب پوشاند

نصب در سرما بايد با دقت زياد انجام شود.



نصب

 چنانچدده در خددارج از سدداختمان از لولدده هدداي پلددي پددروپيلن

اسددتفاده مددي كنيددد، تددا حددد امكددان اجددرا را بدده صددورت توكددار

. انجام دهيد

ت در صورت عدم امكان اجرای توکار، حتماً لوله و اتصداال

.را در برابر نور محافظت كنيد



نصب

15/0ضريب انبساط طولي براي لوله هاي پلي پروپيلن •

.درصد است كه بيش از لوله هاي فلزي است

چنانچه به مسئله انبساط لوله هاي روكار در خط آب گرم•

توجه نشود، لوله در اثر گرما كمي آويزان شده و شكل 

. ظاهري نامناسبي به خود مي گيرند

ل براي حل اين مسئله بايد از بست هاي معمولي در فواص•

معين استاندارد استفاده كرد 



نصب

(cm)فاصله بست ها فواصل استاندارد بست ها قطر بِيرونی 
(mm)

آب گرم آب سرد

50 80 20

60 85 25

65 100 32

80 110 40

100 125 50

120 140 63

130 150 75

145 165 90

160 190 110

185 210 125



نصب

دمداي فاصله بست هاي ديواري تابع جنس لوله، ابعاد لوله و

. آب است

 عالوه بر رعايت فواصل بسدت هدا كده اجدازه حركدت طدولي

را بددده لولددده مدددي دهندددد، از بسدددت هددداي ثابدددت، حلقددده انبسددداط 

.استفاده شودUيا طرح ( لوپ)



نصب

تواندد دو انبساط در اتصاالت تلفيقي كه در آنها پليمدر بدر روي قطعده برنجدي تزريدق شدده، نمدي

.قطعه را از هم جدا كند



ي آن جدا نشدن اين اتصداالت بده دليدل شدكل خداص قطعده برنجدي و شديارهاي تعبيده شدده بدر رو

. است

ودن انبساط در اين قطعات، نيروي اصطكاك بين فلز و پليمر بر نيرويي كه در اثر عدم يكسان ب

.دو قطعه به وجود مي آيد، غلبه كرده و مانع جدا شدن دو قطعه از هم مي شود



نصب

ي االمكان براي اتصال قطعات فلزي به اتصاالت تلفيقي حت•

يادي به دقت كنيد كه فشار ز. از آچار غيرفلزي استفاده كنيد

.اتصال وارد نشود

اي خمير براي اتصال قطعات فلزي به اتصاالت تلفيقي به ج•

.  و كنف از نوار تفلون استفاده كنيد

.نوار تفلون را بيش از حد استفاده نكنيد•



نصب



نصب



نصب

فاده انتهاي مسير و محل نصب شيرها حتماً از بست ثابت استدر •

.كنيد



نصب

.دبراي عبور لوله ها از روي هم حتماً از پل استفاده كني•



نصب

ابع آب استفاده از لوله هاي پلي پروپيلن براي اتصال به من•

جوش و آبگرمكن مجاز است، به شرطي كه بين منبع و 

.ودسانتي متر لوله فلزي استفاده ش35لوله پليمري، حداقل 



نصب



نصب



نصب



نصب



نصب

ه بعد لوله و اتصاالت نصب شده در كف پروژه را بالفاصل•

رخورد با از تست با شن نرم و سپس سيمان بپوشانيد تا از ب

ظت وسايل بنايي برنده، ضربات غيرمترقبه و آتش محاف

شود



شيرهای قطع و وصلنصب

آب شيرهاي سوزني و واشري براي تغيير و تنظيم جريان•

به كار مي روند و استفاده آنها جهت قطع و وصل جريان 

.آب اصلي ممنوع است



شيرهای قطع و وصلنصب

 شدديرهايي كدده بددراي قطددع و وصددل جريددان آب بدده كددار مددي

.  روند، بايد از نوع كشويي يا تکضرب باشند



شيرهای قطع و وصلنصب

شيرهايي كه براي قطع و وصل جريان آب به كار مي •

.  روند، بايد از نوع كشويي يا تکضرب باشند



شيرهای قطع و وصلنصب

شيرهايي تکضرب معموالجهت تخليه استخر ؛ منبع و•

0دستگاهاه هاي خاص بكار گرفته ميشود



دستگاه تست



فشار( تست)آزمايش 

هر سيستم لوله كشي بايد وقتي آزمايش شود كه همه •

.اجزاي آن نصب شده و در معرض ديد باشد

ش هيچ قسمت از سيستم لوله كشي نبايد پيش از آزماي•

.پوشانده يا در داخل اجزاي ساختمان پنهان شود

پيش از آزمايش بايد تمام دهانه هاي باز لوله ها و ديگر •

.اجزاي لوله كشي با درپوش مسدود شود



عمرمفيدلوله ها برمبنای فشارودما مختلف

دما فشار طول عمر

20 9/30 50

30 1/26 50

40 22 50

50

22 1

4/20 5

7/19 10

1/19 25

5/18 50

60

5/18 1

2/17 5

6/16 10

9/15 25

3/15 50

70

6/15 1

3/14 5

14 10

1/12 25

2/10 50

دما فشار طول عمر

80

1/13 1

5/11 5

6/9 10

6/7 25

85

12.5 1

10 5

8 10

7 15

90

10 1

7.5 5

6 10

5.7 15

95

2/9 1

1/6 5

5 10



فشار( تست)آزمايش 

.تسيستم لوله كشي دو ساعت پس از آخرين جوشكاري آماده آزمايش فشار اس•

.  ستآزمايش فشار غير از آزمون فشار براي كنترل كيفيت لوله در كارخانه ا•

.هر سيستم لوله كشي بايد به طور جداگانه آزمايش شود•

.بار انجام شود3آزمايش فشار بايد •



فشار( تست)آزمايش 

ور هنگام آزمايش بايد سيستم لوله كشي با آب پر و به ط•

.كامل هواگيري شود

هنگام آزمايش تمامي شيرهاي قطع و وصل بايد در •

.وضعيت باز قرار داده شوند

شار ف. آزمايش فشار بايد با آب تحت فشار صورت گيرد•

.برابر فشار كار سيستم باشد5/1آزمايش بايد 



فشار( تست)آزمايش 

در مدت زمان آزمايش بايد اتصاالت جوشي را در حالي كه•

زير فشار قرار دارند، يك به يك و بادقت با ضربه هاي

.چكش الستيكي آزمايش كرد

. لوله و اتصاالت ضعيف بايد تعويض شوند•

.دپس از رفع عيوب، آزمايش فشار بايد دوباره انجام شو•



نمونه كار 



نمونه كار



نمونه كار



نمونه كار



نمونه كار



نمونه كار



نمونه كار



نمونه كار



نمونه كار



نمونه كار



(شهر وانتركيه(نمونه كار



(شهر وانتركيه(نمونه كار



(شهر وانتركيه(نمونه كار



...يک موتورخانه ايده آل 


