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به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
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 میشود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شکرایط 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 میشود .پکی 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 میشود.
پی 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 ،بکه عنکوان اسکتاندارد ملکی ایکران چکاپ و منتشکر مکیشکود .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 .
سازمان ملی استاندارد ایران میتواند با رعایت موازی پی بینی شکده 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 میتواند به منظور حف بازاراا بی المللی بکرا 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 سنج  ،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 سنج  ،تعیکی عیکار فلکزات
گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است.
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پیش گفتار
استاندارد" پحستی اا -روشاا اتصا دای بهشیوه جوش لببهلب برا لولهاا و اتصاالت پلیاتیل ()PE
مورداستفاده در ساخت سامانهاا آبرسانی و گازرسانی" که پی نوی آن درکمیسیون اا مربو
توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوی شده و در ی ازار و دویست و پنجاه و
اشتمی اجحس کمیتۀ ملی استاندارد شیمیایی وپلیمر مور  1323/96/96مورد تصویب قرار گرفته است،
این به استناد بند ی ماد  3قانون اصح قوانی و مقررات مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،
مصوب بهم ماه  ، 1331به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود.
برا حف امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت اا ملی و جهانی در زمینۀ صنایع ،علکوم و خکدمات،
استاندارداا ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصح و تکمی ایک
استاندارداا ارائه شود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو مورد توجه قرار خوااد گرفکت  .بنکابرای ،
باید امواره از آخری تجدیدنظر استاندارداا ملی استفاده کرد.

منبع و ماخی که برا تهیۀ ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زیر است:
ISO 21307:2011, Plastics pipes and fittings – Butt fusion jointing procedures for
polyethylene (PE) pipes and fittings used in the construction of gas and water
distribution systems

ز

مقدمه
با افزای میزان استفاده از مواد پلیاتیل دوقلها از قبی  PE 80و  ،PE 100آمیزهاا بیشتر و بیشتر
از پلیاتیل وارد بازار لوله میشوند؛ که امراه با پیشنهاداایی برا روشاا جوش لببهلب استند ،و اغلب
حتی برا مواد یکسان نیز متفاوت است .لیا الزم است تا تجربیات فعلی در مقیاس جهانی بررسی شده و
بهتری روش(اا) برا ایجاد باکیفیتتری  ،قاب اطمینانتری و مؤثرتری سامانهاا جوش لببهلب
پلیاتیل برا سامانهاا آبرسانی و گازرسانی ،بهکار گرفته شود .با توجه به تجربه بلند مدت درخصو
روش "جوشکار ت فشار درفشار کم" و ساخت دستگاهاا جوش برای اساس در کشور ،استفاده از
ای روش توصیه میشود.

پالستیکها -روشهاي اتصالدهي بهشیوه جوش لببهلب براي لولهها و اتصاالت
پلياتیلن ( )PEمورداستفاده در ساخت سامانههاي آبرساني و گازرساني

8

هدف و دامنه کاربرد

اد از تدوی ای استاندارد ،تعیی اصو کلی روشاا اتصا دای به شیوه جوش لببهلب و ارزیابی
کیفیت مح اا اتصا در لولهاا و اتصاالت مورد استفاده در ساخت سامانهاا آبرسانی (استاندارد ملی
ایران شماره  ،12293تمام قسمتاا) و گازرسانی (استاندارد ملی ایران شماره  ،11933تمام قسمتاا) است.
برا ای منظور ،اتصا دای بهشیوه جوش لببهلب در ای سامانهاا باید بهوسیله دستگاه جوش مطاب با
استاندارد  ISO 12176-1و نصب و اجرا سامانه باید مطاب با استاندارد  ISO 10839یا سایر
استاندارداا مربو انجام شود .ای استاندارد ،تعداد از روشاا تأیید شده اتصا دای بهشیوه جوش
لببهلب برا لولهاا و اتصاالت با ضخامت  139میلیمتر و کمتر را تعیی میکند .در ای استاندارد ،مواد،
روش و دستگاه جوش و ارزیابی کیفیت مح اتصا تکمی شده ،مورد توجه قرار میگیرد.
يادآوري  – 8انگام اتصا دای بهشیوه جوش لببهلب برا

لولهاا

با ضخامت دیواره بزرگتر از  139میلیمتر ،باید با

تولیدکننده لوله یا اتصا و تولیدکننده دستگاه جوش مشورت شود.
يادآوري  – 2برا اادا ای استاندارد ،منظور از واژه جوش ،گداخت 1و منظور از لبه ،لبه گداخت 9است.

2

مراجع الزامي

مدارک الزامی زیر حاو مقرراتی است که در مت ای استاندارد به آن اا ارجاع شده است .بدی ترتیب
آن مقررات جزئی از ای استاندارد محسوب میشود.
درصورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصححیه اا و تجدید نظراا بعد آن
مورد نظر ای استاندارد ملی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ آن اا ارجاع شده است،
امواره آخری تجدید نظر و اصححیه اا بعد آن اا مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برا ای استاندارد الزامی است:
 8-2استاندارد ملی ایران شماره  ،19131-1پحستی اا -لولهاا ،اتصاالت و سامانهاا مونتاژ شده برا
انتقا سیاالت – تعیی مقاومت در مقاب فشار داخلی – قسمت  :1روش کلی
 2-2استاندارد ملی ایران شماره  ،19131-3پحستی اا -لولهاا ،اتصاالت و سامانهاا مونتاژ شده برا
انتقا سیاالت – تعیی مقاومت در مقاب فشار داخلی – قسمت  :3تهیه اجزاء
1- Fusion
2- Fusion bead

1

 1-2استاندارد ملی ایران شماره  ،19131-2پحستی اا -لولهاا ،اتصاالت و سامانهاا مونتاژ شده برا
انتقا سیاالت – تعیی مقاومت در مقاب فشار داخلی – قسمت  :2تهیه سیستم اا مونتاژ شده
 8-2استاندارد ملی ایران شماره  ،12293-1پحستی اا -سامانهاا لولهگیار برا کاربرداا آبرسانی،
فاضحب و زاکشی تحت فشار– پلی اتیل ( -)PEقسمت  :1کلیات
 5-2استاندارد ملی ایران شماره  ،12293-9پحستی اا -سامانهاا لولهگیار برا کاربرداا آبرسانی،
فاضحب و زاکشی تحت فشار – پلی اتیل ( -)PEقسمت  :9لولهاا
 6-2استاندارد ملی ایران شماره  ،12293-3پحستی اا -سامانهاا لولهگیار برا کاربرداا آبرسانی،
فاضحب و زاکشی تحت فشار – پلی اتیل ( -)PEقسمت  :3اتصاالت
 7-2استاندارد ملی ایران شماره  ،12293-2پحستی اا -سامانهاا لولهگیار برا کاربرداا آبرسانی،
فاضحب و زاکشی تحت فشار – پلی اتیل ( -)PEقسمت  :2شیرآالت
 1-2استاندارد ملی ایران شماره  ،12293-3پحستی اا -سامانهاا لولهگیار برا کاربرداا آبرسانی،
فاضحب و زاکشی تحت فشار – پلی اتیل ( -)PEقسمت  :3کارایی سامانه
 3-2استاندارد ملی ایران شماره  ،12293-3پحستی اا -سامانهاا لولهگیار برا کاربرداا آبرسانی،
فاضحب و زاکشی تحت فشار – پلی اتیل ( -)PEقسمت  :3راانما ارزیابی انطباق
 81-2استاندارد ملی ایران شماره  ،11933-1پحستی اا -سیستماا لولهکشی پلیاتیلنی مورد استفاده در
شبکهاا توزیع سوختاا گاز  -قسمت او  :اصو کلی
 88-2استاندارد ملی ایران شماره  ،11933-1پحستی اا -سیستماا لولهکشی پلیاتیلنی مورد استفاده در
شبکهاا توزیع سوختاا گاز  -قسمت دوم :لولهاا
 82-2استاندارد ملی ایران شماره  ،13392پحستی اا -لوله اا و اتصاالت پلیاتیل ( - )PEتعیی استحکام
کششی و حالت نقیصه آزمونه اا از ی اتصا جوشی لب به لب
2-13 ISO 4065, Thermoplastics pipes - Universal wall thickness table
— 2-14 ISO/TS 10839, Polyethylene pipes and fittings for the supply of gaseous fuels
Code of practice for design, handling and installation
2-15 ISO 12176-1, Plastics pipes and fittings - Equipment for fusion jointing
polyethylene systems - Part 1: Butt fusion
2-16 EN 719, Welding coordination – Tasks and responsibilities
2-17 ISO 16770, Plastics - Determination of environmental stress cracking (ESC) of
)polyethylene – full-notch creep test (FNCT
2-18 DVS 2201-1, Imperfections in thermoplastic welded joints Features, description,
evaluation
2-19 DVS 2207-1, Welding of thermoplastics heated tool welding of pipes, pipeline
components and sheets made of PE-HD
2-20 ASTM F2620, Standard practice for heat fusion joining of polyethylene pipe and
fittings
)2-21 ASTM F2634, Standard test method for laboratory testing of polyethylene (PE
butt fusion joints using tensileimpact method
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1

اصطالحات و تعاريف

در ای استاندارد ،اصطححات و تعاریف زیر بهکار می رود.
8-1
زمان ايجاد لبه اولیه

8

t1

زمان الزم برا ایجاد لبه پیوسته ،با ابعاد مشخص ،حو محیط انتها لوله یا اتصا است.
2-1
فشار ايجاد لبه اولیه

2

p1

فشار وارد بر صفحه گرمک توسط انتها لوله یا اتصا حی مرحله ایجاد لبه در چرخه اتصا دای ،شام
فشار دراگ وارد بر انتها لوله یا اتصا حی اتصا دای است.
1-1
اندازه لبه اولیه

1

اندازه لبه ایجادشده حو محیط انتها لوله یا اتصا حی مرحله ایجاد لبه است ،که برحسب میلیمتر بیان
میشود.
8-1
زمان نفوذ گرمايي

8

t2

مدت زمانی که صفحه گرمک تحت فشار نفوذ گرمایی ( ،)p2در تماس با انتها لوله یا اتصا است.
5-1
فشار نفوذ گرمايي

5

p2

فشار الزم برا نگهدار لوله یا اتصا در تماس با صفحه گرمک  ،حی گرمای

است.

6-1
حداقل اندازه لبه 6پس از نفوذ گرمايي

حداق مقدار اندازه لبه الزم پ

از تکمی زمان گرمای

( )t1 + t2است.
1- Initial bead-up time
2- Initial bead-up pressure
3- Initial bead-up size
4- Heat soak time
5- Heat soak pressure
6- Bead

3

7-1
زمان برداشتن صفحه گرمکن
زمان توقف صفحه گرمکن

8

2

t3

مدت زمان برا جداساز انتها لوله یا اتصا از صفحه گرمک  ،برداشت صفحه گرمک و بست کالسکه
بهمنظور چسباندن انتها میاب لوله یا اتصا به ام است.
1-1
زمان رسیدن به فشار اتصالدهي

1

t4

مدت زمان برا رسیدن به فشار اتصا دای انگام چسباندن میاب لوله یا اتصا بهام است.
3-1
فشار اتصالدهي

8

p3

فشار واقعی وارد شده بر انتها لوله یا اتصا حی اتصا دای است.
81-1
زمان خنککاري تحت فشار در دستگاه
( t5تکفشاري) يا ( t6دوفشاري)

مدت زمانی است که مح اتصا جوش ،بهصورت مهار شده در دستگاه ،تحت فشار باقی میماند.
88-1
زمان اتصالدهي 5در روش دوفشاري
( t5دوفشاري)

مدت زمان اختصا یافته برا
دوفشار در فشار کم است.

از فشار کاایده چرخه خن کار  ،در جوشکار

برگردان لبه ،قب

82-1
فشار کاهیده چرخه خنککاري 6در روش دوفشاري

p4

فشار کاایده ،مورد استفاده در چرخه خن کار ِ روش دوفشار در فشار کم ،پ

از زمان اتصا دای است.

1- Heater plate removal time
2- Heater plate dwell time
3- Time to achieve fusion jointing pressure
4- Fusion jointing pressure
5- Fusion jointing time
6- Cooling-cycle reduced pressure

2

81-1
زمان خنککاري بدون فشار در دستگاه يا خارج از دستگاه
( t6تکفشاري) يا ( t7دوفشاري)

مدت زمان خن کار اضافی که ممک است پ از زمان خن کار تحت فشار ،بویژه انگام کار در
محیطی با دمااا باال و قب از جابجایی یا نصب لوله ،الزم باشد؛ تا از استحکام بهینه مح اتصا اطمینان
حاص شود.
88-1
فشار دراگ

8

فشار سنجه الزم برا غلبه بر نیرو دراگ اصطکاکی لغزشی بی دستگاه جوش و لوله ،در ی
مشخص بوده و ار دفعه قب از انجام جوش اندازهگیر میشود.

دستگاه

85-1
فشار سنجه

2

فشار واقعی خوانده شده توسط سنجه دستگاه جوش است.
يادآوري– نحوه محاسبه فشار سنجه در پیوست ب داده شده است.

86-1
دماي صفحه گرمکن

1

دما سطح صفحه گرمک  ،در محلی که مقطع دیواره لوله یا اتصا با سطح تماس دارد.
87-1
ضخامت اسمي ديواره

en
نام گیار عدد ضخامت دیواره لوله یا اتصا (استاندارد  ،)ISO 4065که برابر با حداق ضخامت مجاز
دیواره در ار نقطه ( )eminبوده و برحسب میلیمتر بیان میشود.
81-1
اپراتور دستگاه جوش

8

فرد که مجاز به اتصا دای لولهاا و/یا اتصاالت پلیاتیل  ،برمبنا روش اجرایی مکتوبی است که مغایر با
ای استاندارد نباشد.
1- Drag pressure
2- Gauge pressure
3- Heater plate temperature
4- Operator

3

83-1
اپراتور خط لوله

8

سازمان مجاز برا طراحی ،ایجاد و/یا بهرهبردار و نگهدار سامانه خط لوله است.
21-1
ناظر جوش

2

سازمان مجاز برا کنتر قرارداد ،طراحی ،مصالح ،برنامه ،تجهیزات ،عملیات ،بازرسی ،آزمون ،ارزیابی و
مستندات جوش مطاب با استاندارد  EN 719است.

8

فرايند اتصالدهي بهشیوه جوش لببهلب

 8-8کلیات

لولهاا و اتصاالت پلیاتیل مورد استفاده در ایجاد مح اا اتصا جوشی ،باید مطاب با استاندارداا ملی
ایران شماره  12293یا  11933باشند.
مح اا اتصا جوشی که مطاب با ای استاندارد ملی استند ،باید با دستگاه جوشی مطاب با استاندارد
 ISO 12176-1ایجاد شوند.
 2-8اصول روش

اصو اتصا دای جوشی شام گرم کردن انتها لوله یا اتصا بهوسیله صفحه گرمک تا دما مشخص ،و
سپ

جوش دادن آناا بهیکدیگر ازطری اِعما فشار و در پایان خن

کردن آناا تحت فشار به مدت

معی است (شک .)1
يادآوري – راانما تکمیلی اتصا دای لولهاا و اتصاالت پلیاتیل به روش جوش لببهلب در پیوست الف داده شده است.

1- Pipeline operator
2- Supervisor
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شکل  -8اصول اتصالدهي بهشیوه جوش لببهلب

مح اا اتصا جوشی باید توسط اپراتوراا واجد شرایط ،با استفاده از دستگاه جوش ایجاد شوند .ای
دستگاهاا باید دوانتها لوله یا اتصا را محکم نگهداشته و بهدقت اممحور کنند .آموزش و میزان مهارت
اپراتور باید مطاب

با الزامات روش اجرایی اتصا دای باشد .روش اجرایی مکتوب اتصا دای ،که توسط

اپراتور خط لوله مجاز به استفاده شده ،باید قب از ساخت خط لوله دردسترس باشد .روش اجرایی اتصا دای
باید شام مشخصات روش اتصا دای ،پارامتراا جوش ،دستگاه جوش ،شرایط اتصا دای ،میزان مهارت
اپراتور ،و روشاا کنتر کیفیت مورد استفاده باشد .راانما کنتر کیفیت در بند  6داده شده است.
اصو مهم فرایند اتصا دای باید شام موارد زیر باشد:
الف) تمیزکار انتها لوله یا اتصا  ،سطو رنده و گرمک ؛
ب) مهار کردن لوله یا اتصالی که قرار است جوش شوند (برا اطمینان از اممحور  ،ممک است تکیهگاه
لوله الزم باشد؛ و برا کاا

فشار دراگ ،تکیهگاه لوله میتواند دارا غلت

باشد)؛

پ) صا ساز انتها لوله یا اتصا ؛
ت) اممحور کردن لولهاا یا اتصاالت؛
ث) اندازهگیر فشار دراگ و در نتیجه فشار جبران کننده؛
ج) ذوب کردن انتها لوله یا اتصا ؛
چ) اتصا دای انتها لوله یا اتصا ؛
) نگهداشت انتها لوله یا اتصا تحت فشار حی مدت زمان خن کار در دستگاه؛
) تکمی مدت زمان خن کار بدون فشار در دستگاه یا درصورت لزوم خارج از دستگاه.
جزئیات ای اصو مهم در بنداا  3-2تا  19-2شر داده میشود.
3

 1-8تمیزکاري انتهاي لوله يا اتصال ،سطوح رنده و گرمکن

قب از قرار دادن لوله یا اتصا در دستگاه ،سطو داخلی و بیرونی آناا را بویژه در ناحیه مح اتصا با
پارچها بدون کُرک و پرز تمیز کنید .تمام مواد خارجی باید از ناحیه اتصا دای زدوده شوند.
اگر لوله دارا الیه بیرونی محاف

باشد ،الیه باید به اندازها کنده شود که لوله بتواند بهطور صحیح در

دستگاه جوش مهار شود؛ مگر اینکه توسط تولیدکننده لوله طور دیگر قید شده باشد.
سطو رنده و گرمک را با پارچها بدون کرک و پرز تمیز کنید .مطمئ شوید که گرمک  ،سرد بوده و برق
رنده قطع باشد.
برا روش جوش دوفشار در فشار کم ،ارگاه صفحه گرمک تا زیر دما  139°Cخن

شده یا تغییر

اندازه وجود داشته باشد ،توصیه میشود که دو مح اتصا ساختگی 8در شروع ار دوره اتصا دای ایجاد
شود؛ تا از زدای

ذرات آالینده ریز اطمینان حاص شود.

 8-8مهار کردن لوله يا اتصال

لولهاا یا اتصاالت را در دستگاه جوش مهار کرده و برا دستیابی به اممحور مناسب ،آناا را تنظیم کنید.
دراگ اصطکاکی ،به تکیهگاه لوله نیاز باشد.

ممک است برا رسیدن به اممحور مناسب و کاا
 5-8صافسازي انتهاي لوله يا اتصال

برا ایجاد سطو تمیز و مواز  ،انتها لوله یا اتصا را صا کنید.
 6-8تراز کردن لولهها يا اتصاالت

تمام پلیسهاا را از انتها لوله یا اتصا جدا کنید .انتها لوله یا اتصا را با پارچه مرطوبشده با الک یا
پارچه خش  ،تمیز کنید.
انتها لوله یا اتصا را از نظر ناصافی ،حفرهاا یا سایر نواقص بازرسی کرده و سپ

آناا را بهام نزدی

کرده و اممحور آناا را بررسی کنید .انتها لوله یا اتصا باید طور گِرد و اممحور شوند که از انطباق با
استاندارد  ISO/TS 10839یا سایر استاندارداا مربو  ،اطمینان حاص شود.
حداکثر انحرا از اممحور باید کمتر از  19درصد حداق ضخامت دیواره باشد.
فاصله عرضی 2مجاز بی انتها لوله یا اتصا باید مطاب با جدو  1باشد.

1- Dummy
2- Gap width

3

جدول  -8حداکثر فاصله عرضي بین نواحي جوشکاري پرداختشده
اندازه اسمي ()dn
mm
dn ≥ 333

فاصله عرضي
mm
9/3

299 ≥ dn > 639

1/9

639 ≥ dn > 399

1/3

399 ≥ dn ≥ 1999

1/3

dn < 1999

9/9

 7-8اندازهگیري فشار دراگ

فشار الزم برا غلبه بر نیرو دراگ اصطکاکی دستگاه و لوله را اندازهگیر کنید .ای فشار باید به فشاراا
محاسبه شده برا ایجاد لبه و اتصا دای جوش ،اضافه شود.
 1-8ذوب کردن انتهاي لوله يا اتصال

سطح صفحه گرمک که در تماس با انتها لوله یا اتصا قرار میگیرد ،باید تمیز و عار از روغ بوده و /یا
داده شده با روکشی باشد که از چسبندگی پحستی

پوش

دما مناسب گرمک  ،به روش اجرایی خا

میاب به سطح جلوگیر کند .برا انتخاب

جوش ارجاع داید.

صفحه گرمک را در دستگاه جوش نصب کنید و انتها لوله یا اتصا را بهصورت امزمان در تماس کام با
صفحه قرار داده تا سطو میاب برا انجام جوش ایجاد شود .برا اطمینان از ایجاد تماس کام بی انتها
لوله یا اتصا و صفحه گرمک  ،تماس اولیه باید تحت فشار ایجاد لبه انجام شود.
فشار تا زمان تشکی لبه با اندازه مشخص حف شده و سپ

بدون قطع شدن تماس بی صفحه گرمک و

انتها لوله یا اتصا  ،حی مدت زمانی برابر با زمان نفوذ گرمایی ،فشار باید به فشار نفوذ گرمایی رسانده
شود.
 3-8اتصالدهي انتهاي لوله يا اتصال

پ

از تکمی زمان نفوذ گرمایی ،انتها لوله یا اتصا را از صفحه گرمک جدا کنید .سپ

برداشته و دو انتها

صفحه گرمک را

ذوب شده لوله یا اتصا را ،حی مدت زمان مشخص به روشی کنتر شده ،به ام

نزدی

کنید .سرعت در لحظه تماس تقریبا برابر با صفر است .فشار اتصا دای تا حد امکان بهصورت خطی

افزای

یابد .مح اتصا باید در فشار(اا ) اتصا دای برا مدت زمان تعیی شده برا اتصا دای جوشی،

نگهدار شود.
 81-8خنککاري انتهاي لوله يا اتصال

مح اتصا ِ ذوب شده باید ،برا مدت زمان تعیی شده به عنوان زمان خن کار در دستگاه جوش ،تحت
فشار بیحرکت نگهداشته شود .بهمنظور ایجاد استحکام و دستیابی به یکپارچگی مح اتصا  ،سپر شدن
2

زمان کافی برا خن کار تحت فشار قب از برداشت گیرهاا مهار دستگاه ،مهم است .تا زمانیکه دما
فص مشترک به زیر دما ذوب پلیاتیل ِ بازآرایی شده برسد ،فشار اتصا دای باید حف شود.
خن کار اضافی ،بویژه انگام کار در محیط با دما باال ،میتواند بهصورت بدون فشار در دستگاه یا خارج
از دستگاه انجام شود.

5

روشهاي اجرايي اتصالدهي بهشیوه جوش لببهلب

سه روش اجرایی برا انجام جوش لببهلب عبارتند از:
 )1جوشکار ت فشار در فشار کم
 )9جوشکار دوفشار در فشار کم
 )3جوشکار ت فشار در فشار باال
يادآوري  – 8با توجه به تجربه بلند مدت درخصو

روش "جوشکار ت

فشار درفشار کم" و ساخت دستگاهاا جوش

برای اساس در کشور ،استفاده از ای روش (بند  )1-3توصیه میشود .اطحعات مربو به دو روش دیگر (جوشکار دوفشار
در فشار کم و جوشکار ت فشار در فشار باال) در پیوست پ ارائه شده است .انتخاب روش اجرایی جوش باید توسط اپراتور
خط لوله انجام شود.
يادآوري  – 2مثا اایی از روشاا اجرایی جوشکار ت فشار در فشار کم ،دوفشار در فشار کم و ت فشار در فشار
باال در پیوست ت ارائه شده است.
يادآوري  – 1نمونها از فرم خام مربو به گزارش جوشکار ت فشار در فشار کم در پیوست ث ارائه شده است.

 8-5روش اجرايي جوشکاري تکفشاري در فشار کم

جوشکار لببهلب براساس روش ت فشار در فشار کم ،باید مطاب با جدو  9انجام شود.
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جدول  -2پارامترها و مقادير براي روش اجرايي اتصالدهي جوشي بهشیوه تکفشاري در فشار کم
پارامتر
دما صفحه گرمک

واحد

مقدار

°C

 999تا 999

)1

MPa

9/16 ± 9/99

)9

حداق اندازه لبه اولیه

mm

9/3 + 9/1 en

)3

فشار ایجاد لبه اولیه

s

)11 ± 1( en

MPa

صفر تا فشار دراگ

حداکثر زمان برداشت صفحه گرمک

s

مطاب با جدو 3

)1

MPa

حداق زمان نفوذ گرمایی
فشار نفوذ گرمایی
فشار جوشکار

9/16 ± 9/99

s

9/2 en + 9

حداق زمان خن کار تحت فشار در دستگاه

min

en + 3

حداق زمان خن کار خارج از دستگاه

min

en + 3

حداکثر زمان رسیدن به فشار فص مشترک

)9

 )1نحوه محاسبه فشار ،در پیوست ب داده شده است .جوشکار موظف است از دستگاه جوشی استفاده کند که دارا جداو
فشار متناسب با قطراا و ضخامتاا مختلف باشد.
 )9به ای فشار ،فشار دراگ نیز باید اضافه شود.
 )3حداکثر  6میلیمتر است.
جدول  -1حداکثر زمان برداشتن صفحه گرمکن برحسب ضخامت ديواره
ضخامت ديواره ()en
mm
تا 2/3

حداکثر زمان برداشتن صفحه گرمکن
s
3

 2/3تا 3

 3تا 6

 3تا 19

 6تا 3

 19تا 12

 3تا 19

 12تا 96

 19تا 19

 96تا 33

 19تا 16

 33تا 39

 16تا 99

 39تا 39

 99تا 93

 39تا 29

 93تا 39

 29تا 119

 39تا 33

 119تا 139

33

چرخه اتصا دای جوشی به روش ت فشار در فشار کم ،امراه با توضیح عوام اصلی چرخه ،در شک 9
نشان داده شده است.
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راهنما:
X

زمان

t5

زمان خن کار تحت فشار در دستگاه

Y

فشار

t6

زمان خن کار خارج از دستگاه

t1

زمان ایجاد لبه اولیه

p1

فشار ایجاد لبه اولیه

t2

زمان نفوذ گرمایی

p2

فشار نفوذ گرمایی

t3

زمان برداشت صفحه گرمک

p3

فشار جوشکار

t4

زمان رسیدن به فشار جوشکار
شکل  -2چرخه اتصالدهي جوشي بهشیوه تکفشاري در فشار کم

کنترل کیفیت

6

 8-6کلیات

لولهاا ،اتصاالت و تجهیزات مربو باید ازنظر انطباق با روش اجرایی نصب ،بازرسی شوند.
بازرسی میتواند توسط کارکنان درگیر در فرایند اتصا دای انجام شود .بازرسی اضافه میتواند توسط ناظر
جوش در تواتر وابسته به شرایط بهرهبردار  ،انجام شود .نتایج ار بازرسی باید ثبت شود.
پی

از انجام فرآیند جوشکار  ،سامانه جوشکار شام روش ،دستگاه جوش ،تجهیزات کنترلی ،افراد

جوشکار ،پارامتراا فرآیند  ،شرایط محیطی و کیفیت نمونه جوش آزمایشی باید مطاب نمونه فرم ارزیابی
رویه جوشکار  )PQR( 8ارائه شده در پیوست ج به تایید ناظر جوش/کارفرما برسد؛ تا از انطباق کیفیت با
روش جوشکار

اطمینان حاص شود .روشاا

جوشکار در ار پروژه باید برا ار نوع جن

آزمون مربو
وی

در بند  9-6ارائه میشوند .ارزیابی رویه

نمونه اندازه  SDRلوله یا اتصاالت و ار روش اجرایی

جوش انجام شود .درصورت عدم تایید تمام اجزاء سامانه جوشکار  ،اپراتور جوش مجاز به انجام جوشکار
نیست.
پ

از اتصا دای ،لبه یکنواخت دوتایی باید ایجاد شود .اندازه لبه ،نظم عملیات جوش را نشان میداد.
1- Procedure Qualification Record
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لبهاا جوش متفاوت ،میتوانند بهدلی رفتار متفاوت جریان میاب مواد که به ام جوش شدهاند ،ایجاد
شده باشند .باتوجه به شک  K ،3امیشه باید بزرگتر از صفر باشد.

شکل  -1شکل لبه و مقدار K

راانما پییرش وضعیت ظاار لبه در شک  2نشان داده شده است.
وضعیت ظاار مح اتصا بررسی شده و با شک اا  3تا  19مقایسه شود .درصورت جوش لببهلب با
اتصاالت تزریقی ،لبه

سمت اتصا

ممک

است بینظمیاا

شکلی ،از قبی

دندانهاا

1

کوچ ،

تغییرشک اا و برگردان نایکنواخت ناشی از خطو جوش 9و خن کار قسمت قالبگیر نشان داند .در ای
حالتاا ،ارزیابی ظاار عمدتا رو اندازه و شک لبه سمت لوله انجام میشود.

شکل  -8راهنماي پذيرش وضعیت ظاهري لبه
1- Indentation
2- Knit line

13

راانما:
وضعیت ظاار مقعر میاب پ

از گرمادای ،بهدلی افزای

فشار اضافی حی چرخه گرمادای

شکل  -5وضعیت ظاهري غیرقابل پذيرش پس از مرحله ذوب کردن انتهاي لوله يا اتصال (بند )8-1

راانما:
برگردان مناسب لبه ،اممحور مناسب
شکل  -6وضعیت ظاهري قابل پذيرش جوش لببهلب

12

راانما:
نااممحور  ،مح اتصا فارسیبُرشده بهصورت چشمی
شکل  -7وضعیت ظاهري غیرقابل پذيرش جوش لببهلب

راانما:
انحرا از تراز ( )eدر مح اتصا فارسیبُرشده با دستگاه ،بی

از ی

میلیمتر

شکل  -1وضعیت ظاهري غیرقابل پذيرش جوش لببهلب لوله به لوله يا لوله به اتصال

13

راانما:
پلیسه در مح اتصا
شکل  -3وضعیت ظاهري غیرقابل پذيرش جوش لببهلب

راانما:
رویارویی ناقص
شکل  -81وضعیت ظاهري غیرقابل پذيرش جوش لببهلب
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 2-6آزمون يکپارچگي محل اتصال

روشاا اجرایی جوش لببهلب که در ای استاندارد ارائه شدهاند ،انجام شده و از طری آزمون نمونهاا
مح

اتصا تأیید شدهاند .اثبات یکپارچگی بلندمدت مح اا

اتصا  ،بسیار مهم است .انجام آزمون

یکپارچگی مح اتصا به عنوان روش کنتر کیفیت ،برا تمام روشاا اجرایی جوش ،بویژه آناایی که
در جداو پ 1-و پ 9-ارائه نشدهاند ،توصیه میشود .روشاا

آزمون یکپارچگی مح اتصا جوشی

دردسترس استند.
روشاا آزمون زیر برا کنتر کیفیت مح اا اتصا جوشی کاربرد دارند:
 )1آزمون کش

مطاب با استاندارد ملی ایران شماره ( 13392یا آزمونی دیگر مطاب با استاندارداا

مربو )؛
 )9آزمون فشار ایدروستاتی

در دما

 39 °Cبهمدت  1999ساعت مطاب

ملی

با استاندارداا

 19131-3 ،19131-1و 19131-2یا آزمون خزش رو نمونهاا شکا دار )FNCT( 1مطاب با
استاندارد  ISO 16770برا اندازه اا اسمی بزرگ تر از  319میلیمتر؛
 )3آزمون کش

با سرعت زیاد مطاب

با استاندارد ( ASTM F2638یا آزمونی دیگر مطاب

با

استاندارداا مربو ).
 1-6روشهاي کنترل کیفیت غیرمخرب

توصیه میشود که از سامانهاا ساده تضمی کیفیت در مح اجرا نیز برا ارزیابی کیفیت مح اتصا ،
استفاده شود .ای

امر میتواند از طری

ارزیابی عرض و شک لبه انجام شود؛ بهنحو که بسته به مواد

پلیاتیل و شرایط محیطی ،باید درون حدود تعیی شده و قاب شناسایی باشند.
برا ارزیابی کیفیت مح اتصا ازطری روشاا غیرمخرب ،باید دقت کرد .روشاا غیرمخرب ،از قبی
رادیوگرافی و فراصوت ،ممک است تمام نواقص ممک ر دانده در مح اا اتصا جوشی را شناسایی
نکنند ،ولی آناا نواحی دارا

آلودگی و حفره را آشکار میکنند .استفاده از ای

تکنی اا برا

ایجاد

اطمینان از فرایند جوش لببهلب ،باید با دقت باشد.

1- Full Notch Creep Test
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پیوست الف
(الزامي)
راهنماي تکمیلي اتصالدهي به شیوه جوش لببهلب
برا اتصا دای لولهاا و اتصاالت پلیاتیل به شیوه جوش لببهلب ،شرایط و الزامات مطاب با بنداا الف-
 1تا الف 3-باید رعایت شود:
الف 8-کنترل و بررسي شرايط محیطي
الف 8-8-انگام جوشکار  ،دما و رطوبت محیط کنتر و ثبت شود .در صورت وجود رطوبت باال (برا
مثا انگام مهگرفتگی یا بارش باران و بر ) یا اوا سرد (دما کمتر از  )3 °Cیا وجود ذرات گرد و غبار
در اوا ،از جوشکار پرایز شود .در صورت نیاز به انجام جوشکار در شرایط باال ،الزامات بند الف3-
باید رعایت شود.
الف 2-8-شرایط محیطی از قبی وزش باد و تاب نور خورشید بررسی شود .در صورت وزش باد و /یا
تاب نور خورشید ،مح جوشکار با استفاده از ی چادر پایهدار مناسب پوشانده و محافظت شود.
امچنی انتها آزاد لوله یا اتصا با درپوش مناسب بسته شود تا از آالیندگی مح اتصا و /یا کاا
دما صفحه گرمک جلوگیر شود.
الف 1-8-میزان فضا آزاد در مح جوشکار بررسی و کنتر شود .فضا آزاد اطرا مح
جوشکار بهنحو باشد تا جوشکار و تجهیزات جوشکار بهآسانی قابلیت فعالیت و حرکت داشته
باشند.
الف2-

بررسي لوله و تجهیزات

الف 8-2-ار دو لوله و /یا لوله و اتصا از نظر دوپهنی و وضعیت ظاار بررسی شود .لوله و اتصا نباید
دارا عیوبی از قبی ترک ،شکستگی ،تاخوردگی ،خراشیدگی ،حفره ،سورا و سایر عیوب سطحی باشند.
الف 2-2-ار دو لوله و /یا لوله و اتصا از نظر یکسان بودن اندازه اسمی SDR ،و جن مواد بررسی
شوند (برا مثا از طری نشانهگیار رو لوله).
اتصا دای مواد  PE80و  PE100فقط بهصورت مورد  ،درصورت تواف با کاربر نهایی ،مجاز است؛
بهشرطیکه مح اا اتصا ِ ساخته با استفاده از روشاا کنتر کیفی ارائه شده در ای استاندارد ،آزمون
شوند.
الف 1-2-مشخصات دستگاه جوش باید مطاب با استاندارد  ISO 12176-1باشد .سنجهاا دما و فشار
در دستگاه جوش باید کالیبره باشند.
الف 8-2-دستگاه جوش باید رو ی سطح تمیز ،اموار و محکم قرار گیرد.
الف 5-2-بهمنظور کم به اممحورساز لوله و دستگاه جوش و امچنی تسهی حرکت ،باید لولهاا
رو تکیهگاهاایی با فواص مناسب و در صورت لزوم مجهز به غلت قرار داده شوند.
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الف 6-2-تجهیزات جوشکار به منبع برق مناسب متص شده و عملکرد تجهیزات کنتر شود .در
صورت تمیز بودن صفحه گرمک  ،دما صفحه مطاب با بند الف 9-2-تنظیم شود.
الف 1-آمادهسازي ،تنظیمات و تمیزکاري
الف 8-1-درصورت خمیدگی و دوپه بودن انتها لولهاا کحفی ،الزم است تا قب از اتصا دای،
انتها لوله آمادهساز شود .بطور معمو آمادهساز توسط گرم کردن با احتیا توسط دستگاه اوا گرم
مناسب (برا مثا سشواراا صنعتی) و /یا گرد کردن سطح مقطع لوله توسط دستگاه دارا گیرهاا
مناسب انجام میشود .امچنی انتها لوله یا اتصا نباید دارا آسیبدیدگی باشد.
الف 2-1-قب از انتخاب ی لوله یا اتصا برا اتصا دای ،میانگی قطر خارجی لوله یا اتصا را اندازه
گرفته و مح حداکثر قطر رو سطح مقطع لوله یا اتصا نشانهگیار شود .در صورت امکان دو انتها
لوله و /یا اتصالی که نزدی تری میانگی قطر خارجی بهیکدیگر را دارند برا اتصا دای انتخاب شوند.
امچنی در صورت امکان دو انتها لوله یا اتصا بهنحو روبرو ام قرار داده شوند که حداکثر قطر دو
انتها لوله یا اتصا در ی راستا قرار گیرند.
الف 1-1-انتها لولهاا و /یا اتصاالت دستساز برش خورده قدیمی پلیاتیل به دلی وجود اختح
بلورینگی (یا چگالی) سطح داخ و خارج لوله ،بهطور معمو به سمت داخ جمع میشود .لولهاا
تازهبرش خورده و اتصاالت تزریقی بهطور معمو فاقد لبه جمعشده استند؛ لیا انگام اتصا دای آنها با
لوله یا اتصاالت دستساز برشخورده قدیمی ،برداشت لبه جمع شده ،اممحور نمودن دو انتها را تسهی
میکند.
الف 8-1-لوله و /یا اتصا بهنحو در دستگاه جوش قرار داده شود که با دستگاه اممحور باشد.
گیرهاا دستگاه محکم بسته شده تا از حرکتاا طولی و جانبی لولهاا جلوگیر شود .فاصله دو انتها
آزاد لوله یا اتصا از ار طر تا اولی گیره باید به ی اندازه باشد.
الف 5-1-برا تمیزکار از پارچه غیرپحستیکی ،نو ،تمیز ،خش  ،جاذب ،بدون پرز و غیر رنگی (سفید)
استفاده شود .برا پاک کردن چربی و گری  ،از حح 199درصد فرار با درصد خلو باال (برا مثا
ایزوپروپانو یا اتانو با درجه خلو  22/3درصد بدون آب) استفاده شود .ایچگاه از آب یا پارچه نمدار
برا تمیز کردن سطو جوشکار استفاده نشود.
الف 6-1-تمیز بودن تجهیزات جوشکار بهویژه صفحه گرمک و تیغهاا رنده روزانه بررسی شده و در
صورت وجود ارگونه آلودگی از قبی گرد و غبار ،چربی ،رطوبت ،پلیسه و غیره با استفاده از پارچه و حح
مناسب ،تمیز شوند .انگام تمیز کردن صفحه گرمک توسط حح  ،برا جلوگیر از تبخیر سریع حح ،
صفحه باید سرد باشد .امچنی یکنواختی و کنده نشدن پوش صفحه گرمک کنتر شود.
صفحه گرمک و تیغه رنده ،عحوه بر کنتر روزانه ،برا ار اتصا دای جوش نیز باید تمیز شوند.
قب از رندهکار  ،سطح مقطع لوله یا اتصا (به ویژه لبه داخلی و خارجی سطح لوله یا اتصا ) بهدقت تمیز
شود.
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الف 7-1-صفحه رنده بی دو لوله قرار داده شده و با استفاده از ف متحرک ،دو سر لوله به صفحه رنده
متص و رندهکار شود تا سطو کامحً صا و تخت حاص شود .میزان مورد نیاز رنده شدن را میتوان با
مشااده فاصله بی صفحه رنده و لوله یا اتصا تخمی زد.
الف 1-1-پ از اتمام رندهکار  ،صفحه خارج شده و پلیسهاا موجود پاک شود .از دست زدن به
سطو صا کار شده ،خوددار شود .وضعیت ظاار دو سطح لوله به صورت چشمی بررسی شود.
الف 3-1-با استفاده از ف متحرک دستگاه ،دو سر لوله به یکدیگر چسبانده شده تا اممحور آناا
بهصورت چشمی بررسی شود.
الف 81-1-قب از ذوب کردن انتها لوله یا اتصا  ،سطو تمیز شده نباید دوباره کثیف شده یا با دست
لم شود؛ در غیر ای صورت ،سطو باید دوباره تمیز شوند.
الف 88-1-قب از شروع جوشکار  ،دما صفحه گرمک با استفاده از دماسنج کالیبره شده (از قبی
لیزر  ،میلها و  ،)...اندازهگیر شده و با دما صفحه گرمک مقایسه شود .درصورت استفاده از
دماسنجاا لیزر باید دستورالعم سازنده ابزار بهدقت رعایت شود.
الف 82-1-پ از تمیزکار و صا کار سطو اتصا با استفاده از ف متحرک دستگاه ،دو سر لوله را
به یکدیگر چسبانده تا حداکثر انحرا از اممحور و حداکثر فاصله عرضی آنها اندازهگیر شود .حداکثر
میزان نااممحور  19درصد حداق ضخامت دیواره بوده و برا ضخامتاا بیشتر از  99میلیمتر ،برابر
با  9میلیمتر است .حداکثر فاصله عرضی مطاب با جدو  1ای استاندارد است.

شکل الف -8-نمونهاي از ناهممحوري

الف 81-1-با افزای تدریجی فشار سنجه دستگاه ،فشار مربو به نقطه آغاز حرکت ف متحرک
دستگاه ثبت شود .ای فشار ،دراگ نام داشته و حداق فشار الزم برا رسیدن به آستانه حرکت لوله یا
اتصا خوااد بود .فشار دراگ باید قب از ار اتصا دای اندازهگیر شده تا به فشار ایجاد لبه اولیه و فشار
اتصا دای افزوده شود .فشار دراگ بهطور معمو باید کمتر از فشار اتصا دای باشد.
الف 88-1-بر اساس روش اجرایی اتصا دای انتخاب شده ،دما صفحه گرمک تنظیم شود .دما
صفحه گرمک بستگی به ضخامت لوله و نوع مواد ( PE80یا  )PE100داشته و بهصورت تجربی تعیی
میشود .در محدوده دامنه کاربرد ای استاندارد (ضخامت  139میلیمتر و کمتر) ار چه ضخامت لوله
بیشتر باشد باید دمااا نزدی تر به حد پایی بازه دمایی روش اجرایی انتخاب شود .امچنی در موارد
که جن مواد  PE100است ،باید دمااا نزدی به حد باال بازه دمایی روش اجرایی انتخاب شود .برا
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داده نشود؛ در چنی شرایطی باید زمان

جبران سرد اوا محیط ایچگاه دما صفحه گرمک افزای
گرمای را افزای داد (به بخ الف 3-مراجعه شود).
الف 88-1-در دستگاهاا جوش دستی و نیمهخودکار الزم است تا قب از شروع اتصا دای ،کلیه
پارامتراا فرایند از قبی فشاراا الزم سنجه دستگاه (معاد با فشار (تن ) منطب بر روش اجرایی
اتصا دای) و زمان مراح مختلف بررسی شود.
الف8-

انجام اتصالدهي

الف 8-8-انگام شروع اتصا دای صفحه گرمک از محفظه خارج شده و به سرعت مابی دو لوله قرار
داده شود .سپ بدون اتح وقت ،سطو اتصا با فشار الزم مطاب با روش اجرایی اتصا دای به صفحه
گرمک چسبانده شود .افزای فشار باید به سرعت و بهصورت خطی انجام شود.
الف 2-8-لبه میاب اولیه باید دارا حداق ضخامتی مطاب با روش اجرایی اتصا دای ،در سرتاسر
محیط لوله باشد.
الف 1-8-در مرحله نفوذ گرمایی دقت شود که فشار دراگ بی از حد کاا داده نشود تا چسبندگی
تمامی سطح میاب با صفحه گرمک حف شود.
الف 8-8-مطاب با روش اجرایی اتصا دای انتخاب شده ،باید تمام پارامتراا زمانی و فشار رعایت
شود.
الف 5-8-انگام جداساز سطو اتصا از صفحه گرمک  ،نباید سطح میاب به صفحه بچسبد .پ از
جداساز  ،وضعیت سطو اتصا به صورت چشمی بررسی شود .سطح ذوب شده اتصا باید کامحً
یکنواخت ،صا و اموار و عار از نواحی ذوب نشده باشد .در غیر ای صورت باید مراح جوشکار از
ابتدا تکرار شود .عملیات جداساز صفحه ،بازرسی و اتصا لولهاا به یکدیگر باید در کمتری زمان ممک
انجام شود.
الف 6-8-در مرحله اتصا دای انتها ذوب شده لوله یا اتصا  ،باید سرعت برخورد تقریباً برابر با صفر
باشد و فشار اتصا دای تا حد امکان به صورت خطی افزای یابد .در صورت اعما فشار اضافه ،مواد میاب
ممک است از مح اتصا بی از اندازه بهبیرون رانده شده و مح اتصا "سرد" تشکی شود .اگر فشار
خیلی کم اعما شود حفره و نواحی با چسبندگی ضعیف در مح اتصا تشکی میشود.
الف 7-8-انگام اعما فشار در مرحله اتصا دایِ انتها ذوب شده لوله یا اتصا  ،لبه باید بهصورت
یکنواخت به عقب برگشته و نباید ایچگونه نشانها از حباب یا مواد آالینده در آن مشااده شود.
الف 1-8-انگام خن کار مح اتصا بهصورت مهار شده و تحت فشار در دستگاه ،حداق زمان
خن کار مطاب با روش اجرایی اتصا دای باید رعایت شده و فشار دستگاه در مدت زمان میکور باید
ثابت نگهداشته شود .امچنی در مواقعی که دما محیط باال بوده توصیه میشود زمان خن کار
افزای یابد.
الف 3-8-انگام خن کار خارج از دستگاه ،نباید مح اتصا تحت تکان و جابجایی قرار گیرد.
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نر خن کار ،

الف 81-8-انگام خن کار مح اتصا  ،به منظور ایجاد جریان آزاد اوا و افزای
درپوش انتها لوله برداشته شود.
الف 88-8-تا زمانی که دما سطح لبه به کمتر از  29 °Cنرسیده باید از نصب لولهاا اجتناب شود.
الف5-

جوشکاري در دماي پايین (دماي کمتر از  ،)5 °Cرطوبت و ذرات گرد و غبار

الف 8-5-باتوجه به اینکه مقاومت به ضربه لولهاا پلیاتیل در دمااا کمتر از صفر درجه سلسیوس
کاا مییابد ،لیا در ابتدا وضعیت ظاار و آسیبدیدگی لولهاا بررسی شود .امچنی از انداخت و پرتاب
کردن لولهاا خوددار شود .لولهاا کحفی باید ابتدا کامحً باز شده ،سپ اتصا دای و نصب شوند.
بدی منظور میتوان ابتدا کح لولهاا را اندکی باز کرده و بر رو آن با فواص مناسب خاکریز کرد تا لوله
حالت خود را حف کند .امچنی حی بازکردن بند کح اا ،انگام باز شدن ناگهانی انتها لوله ،احتیا
شود.
الف 2-5-اپراتور دستگاه جوش باید از شرایط آب و اوایی اطحع داشته باشد تا در صورت تغییر چشمگیر
شرایط محیطی ،تنظیمات الزم را اعما کند.
الف 1-5-در شرایط اوا سرد کلیه تجهیزات جوشکار و مح اتصا با استفاده از ی چادر پایهدار
مناسب پوشانده و با استفاده از وسای گرمایشی مناسب دما داخ چادر به باالتر از صفر درجه سلسیوس
رسانده شود .امچنی صفحه گرمک در ی محفظه عای قرار داده شده تا از اتح بیشتر گرما جلوگیر
شود .
الف 8-5-دو انتها لوله یا اتصا بررسی شده تا عار از برف  ،یخ ،بر  ،رطوبت و سایر آالیندهاا باشد.
امچنی قب از اتصا دای باید از آلوده شدن مجدد لوله جلوگیر کرد .توجه شود که سطو یخ زده و
برفکی باعث لغزش لوله درون ف اا دستگاه میشود .در چنی شرایطی لوله را باید درون ف اا محکمتر
بست.
الف 5-5-انگام شروع اتصا دای ،صفحه گرمک از محفظه خارج شده و بهسرعت بی دو لوله قرار داده
شود .سپ

بدون اتح وقت ،سطو اتصا با فشار الزم مطاب با روش اجرایی اتصا دای به صفحه گرمک

چسبانده شود .دما صفحه گرمک بهصورت منظم با استفاده از دماسنج مناسب و کالیبره کنتر شود .برا
جبران سرد اوا ایچگاه دما تنظیمی صفحه و /یا فشار اتصا دای افزای
باید زماناا ایجاد لبه و نفوذ گرمایی متناسب با قطر و ضخامت لوله افزای
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داده نشود .در چنی شرایطی
داده شود.

پیوست ب
(اطالعاتي)
نحوه محاسبه فشار سنجه

ب8-

روش محاسبه

مطاب ای استاندارد ملی ،دستگاه جوش باید قادر باشد در مراح مختلف جوشکار مقدار فشار معی (،p1
 p3 ، p2یا  )p4بر انتها لوله یا اتصا وارد کند.

راانما:
Do
Di

قطر خارجی پیستون ،بر حسب میلیمتر
قطر داخلی پیستون ،بر حسب میلیمتر

سطح مقطع پیستون که فشار روغ بر آن
A2
وارد میشود ،بر حسب میلیمتر مربع

d1

قطر خارجی اارم پیستون ،بر حسب میلیمتر

d

قطر خارجی لوله ،بر حسب میلیمتر

t

ضخامت دیواره پیستون ،بر حسب میلیمتر

e

ضخامت لوله ،بر حسب میلیمتر

A1

مساحت سطح مقطع جداره لوله ،بر حسب میلیمتر مربع
شکل ب -8-شکلواره دستگاه جوش لببهلب
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با استفاده از معادله ب 1-مقدار نیرو مورد نیاز ( )F1برا اعما بر انتها لوله یا اتصا محاسبه میشود:
F1  P1 A1

(ب)1-

معادله ب 1-نشان میداد که مقدار نیرو وارد به انتها لوله به مساحت سطح مقطع لوله وابسته است .به
عبارتی دیگر ،ارچقدر ضخامت لوله بیشتر باشد بهمنظور اِعما فشار معی  ،باید نیرو بیشتر اعما
کرد .مساحت سطح مقطع لوله از معادله ب 9-بهدست میآید:



(ب)9-

 d  2e2

2

d



A1 

4

معموال در دستگاهاا جوش ای نیرو توسط ی یا دو پیستون ایدرولیکی اِعما میشود .در سامانهاا
ایدرولیکی ،تأمی ای نیرو اغلب از طری اعما فشار سیا روغ بر سطح مقطع پیستون ( )A2انجام
میشود .با استفاده از معادله ب 3-میتوان میزان فشار الزم روغ ار پیستون (فشار سنجه) بهمنظور اعما
نیرو ( F1یا فشار  )pرا محاسبه کرد.
F2
2A2

(ب)3-

Pgauge 

با توجه به اینکه در اغلب دستگاهاا جوش از دو پیستون استفاده میشود ،عدد  9در مخرج کسر ضرب
شده است .سطح مقطع پیستون از معادله ب 2-محاسبه میشود:



(ب)2-
ب2-

 2t 2  d12

D
4



o

A2 

مثال محاسباتي

برا انجام جوش لببهلب نمونها از لوله پلیاتیل  PE100با اندازه اسمی  )SDR 17( 939و حداق
ضخامت  12/3میلیمتر از ی دستگاه جوش مطاب شک با ب 1-استفاده شده است .درصورتیکه
جوشکار به روش ت فشار در فشار کم انجام شده و مشخصات ابعاد دستگاه به شر زیر باشد ،فشار
سنجه دستگاه بهمنظور ایجاد لبه اولیه و فشار اتصا دای محاسبه شود.
قطر خارجی پیستون39 mm :
ضخامت دیواره پیستون2 mm :
قطر خارجی اارم پیستون93 mm :
محاسبه فشار:
مطاب با جدو  9ای استاندارد ملی ،فشار الزم برا ایجاد لبه اولیه ( )P1و فشار الزم برا اتصا دای()P2
برابر با  )9/16 ± 9/99( MPaاست .برا محاسبه میزان فشار سنجه دستگاه ابتدا سطح مقطع لوله از معادله
ب 9-محاسبه میشود:

2502  250 2 14/ 8 2   10935mm2

سپ

نیرو الزم برا اعما فشار ) ،9/16 MPa (N/mm2از معادله ب 1-محاسبه میشود:
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4

A1 

F1  0/ 16  10935  1750N

مطاب مفروضات مسئله برا تامی نیرو  ،F1دستگاه جوش مجهز به دو پیستون ایدرولیکی است .لیا با
محاسبه سطح مقطع پیستون (معادله ب )2-میتوان فشار سنجه دستگاه را محاسبه کرد:

 50 2  4 2  252   894/ 5 mm2



4

A2 

باتوجه به ای که نیرو مورد نظر از طری دو پیستون اعما میشود ،فشار سنجه از معادله ب 3-محاسبه
میشود:
1750
2
 0/ 978 N/mm
( MPa)  9/78bar
2  894 / 5

الزم به ذکر است که به ای فشار سنجه ،فشار دراگ نیز باید اضافه شود.
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Pgauge 

پیوست پ
(اطالعاتي)
روشهاي اجرايي جوشکاري دوفشاري در فشار کم و تکفشاري در فشار باال
روش اجرايي جوشکاري دوفشاري در فشار کم

پ8-

روش اجرایی جوشکار دوفشار در فشار کم ،فقط برا لولهاا با ضخامت دیواره بی

از  99میلیمتر

کاربرد دارد.
جوشکار لببهلب براساس روش دوفشار در فشار کم ،باید مطاب با جدو پ 1-انجام شود.
جدول پ -8-پارامترها و مقادير براي روش اجرايي جوشکاري دوفشاري در فشار کم
پارامتر
دما صفحه گرمک

واحد

مقدار

°C

(939 )-3 ، +19

)1

MPa

9/13 ± 9/99

)9

حداق اندازه لبه اولیه

mm

9/3 + 9/1 en

)3

فشار ایجاد لبه اولیه

s

19 en + 69

MPa

صفر تا فشار دراگ

حداکثر زمان برداشت صفحه گرمک

s

کوچ تر یا مساو با 19

)1

MPa

حداق زمان نفوذ گرمایی
فشار نفوذ گرمایی
فشار جوشکار
زمان جوشکار

s

9/13 ± 9/99

)9

19 ± 1
()9/993 ± 9/999

)2

فشار کاایده چرخه خن کار

MPa

حداق زمان خن کار تحت فشار کاایده در دستگاه

min

به جدو ت 9-مراجعه شود

حداق زمان خن کار خارج از دستگاه

min

به جدو ت 9-مراجعه شود

 )1نحوه محاسبه فشار ،در پیوست ب داده شده است .جوشکار موظف است از دستگاه جوشی استفاده کند که دارا جداو
فشار متناسب با قطراا و ضخامتاا مختلف باشد.
 )9به ای فشار ،فشار دراگ نیز باید اضافه شود.
 )3حداکثر  6میلیمتر است.
 )2فقط برا ضخامت بی از  99میلیمتر کاربرد دارد.

چرخه جوشکار دوفشار در فشار کم ،امراه با توضیح عوام اصلی چرخه ،در شک پ 1-نشان داده
شده است.
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راانما:
X

زمان

t6

زمان خن کار تحت فشار کاایده در دستگاه

Y

فشار

t7

زمان خن کار بدون فشار در دستگاه یا خارج از دستگاه

t1

زمان ایجاد لبه اولیه

p1

فشار ایجاد لبه اولیه

t2

زمان نفوذ گرمایی

p2

فشار نفوذ گرمایی

t3

زمان برداشت صفحه گرمک

p3

فشار جوشکار

t4

زمان رسیدن به فشار جوشکار

p4

فشار کاایده چرخه خن کار

t5

زمان اتصا دای جوشی (زمان برگردان لبه)
شکل پ -8-چرخه جوشکاري دوفشاري در فشار کم

چرخه جوشکار دوفشار در فشار کم ،تا لحظه برداشت صفحه گرمک  ،از امان اصو مربو به چرخه
از نزدی

جوشکار ت فشار در فشار کم پیرو میکند .سپ  ،پ

کردن انتها لوله یا اتصا به ام،

فشار جوش برابر با  9/13 MPaبه مدت  19ثانیه طور اِعما میشود که مواد میاب رو ار سطح با ام
مخلو شده و لبه جوش ایجاد کنند.
پ

از  19ثانیه او ( ،)t5حی خن کار  ،فشار باید کاا

داده شده و به ( 9/993 MPaبه استثناء فشار

دراگ) رسانده شود.
پ 2-روش اجرايي جوشکاري تکفشاري در فشار باال
جوشکار لببهلب براساس روش ت فشار در فشار باال ،باید مطاب با جدو پ 9-انجام شود .ای روش
برا لولهاا یا اتصاالت با ضخامت دیواره حداق  3میلیمتر تا  139میلیمتر و کمتر ،استاندارد شده است.
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جدول پ -2-پارامترها و مقادير براي روش اجرايي جوشکاري تکفشاري در فشار باال
پارامتر
دما صفحه گرمک
)1

فشار ایجاد لبه اولیه

واحد

مقدار

°C

 999تا 939
9/39 ± 9/1

MPa

)9

s

)11 ± 1( en

mm

9/13 en + 1

MPa

صفر تا فشار دراگ

حداکثر زمان برداشت صفحه گرمک

s

9/1 en + 3

)1

MPa

9/39 ± 9/1

حداق زمان خن کار تحت فشار در دستگاه

min

9/23 en

حداق زمان خن کار خارج از دستگاه

min

حداق زمان نفوذ گرمایی
حداق انداره لبه پ

از گرمادای

فشار نفوذ گرمایی
فشار جوشکار

زیرنوی

)9

3

 )1نحوه محاسبه فشار ،در پیوست ب داده شده است .جوشکار موظف است از دستگاه جوشی استفاده کند که دارا جداو
فشار متناسب با قطراا و ضخامتاا مختلف باشد.
 )9به ای فشار ،فشار دراگ نیز باید اضافه شود.
 )3زمان خن کار در خارج از دستگاه و قب از حم ونق در شرایط سخت میتواند توصیه شود؛ ولی در اغلب موارد ،الزم
نیست.

چرخه جوشکار ت فشار در فشار باال ،امراه با توضیح عوام اصلی چرخه ،در شک پ 9-نشان داده
شده است.

راانما:
X

زمان

t5

زمان خن کار تحت فشار در دستگاه

Y

فشار

t6

زمان خن کار خارج از دستگاه

t1

زمان ایجاد لبه اولیه

p1

فشار ایجاد لبه اولیه

t2

زمان نفوذ گرمایی

p2

فشار نفوذ گرمایی

t3

زمان برداشت صفحه گرمک

p3

فشار جوشکار

t4

زمان رسیدن به فشار جوشکار
شکل پ -2-چرخه جوشکاري تکفشاري در فشار باال
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پیوست ت
(اطالعاتي)
مثالهايي از روشهاي اجرايي جوشکاري تکفشاري در فشار کم ،دوفشاري در فشار کم
و تکفشاري در فشار باال
ت8-

روش اجرايي جوشکاري بهشیوه تکفشاري در فشار کم
جدول ت -8-مثالهايي از روش اجرايي جوشکاري تکفشاري در فشار کم

حداکثر زمان براي زمان خنککاري
حداکثر زمان
ضخامت اسمي
حداقل زمان
حداقل اندازه
تحت فشار در
رسیدن به فشار
برداشتن صفحه
ديواره
)2
)8
نفوذ گرمايي
لبه اولیه
)5
)8
)1
دستگاه
فصل مشترک
گرمکن
en
min
s
s
s
mm
mm
3
 3تا 2
3
 23تا 32
1
2/3
19
 2تا 6
6
 39تا 32
1
3
13
 6تا 3
3
 199تا 122
9
19
99
 3تا 11
19
 129تا 993
9
12
92
 11تا 12
19
 969تا 319
3
96
29
 12تا 12
16
 339تا 222
2
33
33
 12تا 93
99
 399تا 699
6
39
33
 93تا 33
93
 399تا 329
6
39
 )1حداق اندازه لبه اولیه رو صفحه گرمک در انتها زمان ایجاد لبه برابر با ( 9/1 en + 9/3حداکثر  6میلیمتر) است.
 )9درصورت گرم کردن با فشار نفوذ گرمایی کمتر از  ،9/993 MPaحداق زمان نفوذ گرمایی برابر با  )11 ± 1( enاست .برا
روش دوفشار  ،حداق زمان نفوذ گرمایی برابر با  19 en + 69است .حداکثر زمان نفوذ گرمایی توصیه شده برابر با13 en + 69
است .اکیدا توصیه میشود که در شرایط محیطی کم ،زماناا نفوذ و دمااا گرم ک در انتها باالیی طیف استفاده شود .ای
امر منجر به لبهاا جوش بزرگتر شده و زماناا خن کار طوالنیتر الزم دارد .زمان خن کار باید ازطری دو برابر کردن
زمان نفوذ گرمایی (باال حداق ) امراه با دو سومِ برابر کردن افزای در زمان خن کار تحت فشار افزای یابد.
 )3زماناا برداشت صفحه گرمک  ،مقادیر حداکثر استند .ارگونه تحش برا کاا ای زماناا تاحدامکان ،باید انجام شود؛ تا
سطو ذوب شده درمقاب خن کار سریع محافظت شوند.
 )2حداکثر زمان رسیدن به فشار جوشکار برابر با  9/2 en + 9است.
 )3زمان خن کار تحت فشار در دستگاه برابر با  ، en + 3در فشار  9/16 MPaاست .ای  ،زمان خن کار برا مح اتصا
لببهلب است ،انگامی که در دستگاه قرار داشته و تحت فشار است .بسته به دمااا محیط ،زماناا خن کار ممک است نیاز
به کوتاه شدن یا طوالنی شدن داشته باشند.
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ت 2-روش اجرايي جوشکاري دوفشاري در فشار کم
جدول ت -2-مثالهايي از روش اجرايي جوشکاري دوفشاري در فشار کم
تنش فصلمشترک حین تنش فصل مشترک زمان خنککاري
ضخامت اسمي
تنش فصلمشترک حداقل زمان
)8
تحت فشار در
حین خنککاري
جوش و خنککاري
ديواره
نفوذ گرمايي
حین ايجاد لبه
دستگاه
(پس از  81ثانیه)
( 81ثانیه اول)
en
min
MPa
MPa
s
MPa
mm
13
9/993
9/13
969
9/13
99/1
13
9/993
9/13
933
9/13
99/3
13
9/993
9/13
313
9/13
93/2
13
9/993
9/13
323
9/13
93/3
13
9/993
9/13
333
9/13
39/3
99
9/993
9/13
293
9/13
36/2
99
9/993
9/13
239
9/13
21/9
99
9/993
9/13
313
9/13
23/3
99
9/993
9/13
339
9/13
39/3
93
9/993
9/13
633
9/13
33/9
 )1برا انجام جوش در تمام ضخامتاا پارامتراا زیر کاربرد دارد:
اندازه لبه اولیه برابر با  3میلیمتر ،حداق تن فص مشترک حی نفوذ گرمایی برابر با صفر مگاپاسکا  ،حداکثر زمان برداشت
صفحه گرمک برابر با  19ثانیه ،و زمان خن کار اضافی توصیه شده خارج از گیرهاا مهار برابر با  39درصد زمان خن کار
تحت فشار.

39

ت 1-روش اجرايي جوشکاري تکفشاري در فشار باال
جدول ت -1-مثالهايي از روش اجرايي جوشکاري تکفشاري در فشار باال
فشار فصلمشترک زمان خنککاري
حداقل اندازه حداقل زمان حداکثر زمان
ضخامت اسمي
فشار نفوذ
تحت فشار در
حین جوش و
برداشتن صفحه
نفوذ
لبه پس از
ديواره
)8
گرمايي
)6
)5
)8
)1
)2
دستگاه
خنککاري
گرمکن
گرمايي
گرمايش
en
min
MPa
s
s
mm
MPa
mm
9/3
9/39
3
 39تا 69
1
صفر تا فشار دراگ
3
2
9/39
19
 29تا 193
9
صفر تا فشار دراگ
2
6
9/39
13
 129تا 163
3
صفر تا فشار دراگ
12
13
9/39
99
 399تا 369
3
صفر تا فشار دراگ
39
39
9/39
99
 399تا 329
11
صفر تا فشار دراگ
39
 )1ایچ فشار اِعما نمیشود ،ولی مقدار برابر با دراگ میتواند اِعما شود تا تماس بی انتها لوله و صفحه گرمک حف شود.
 )9حداق اندازه لبه ،برحسب میلیمتر 9/13 en + 1 ،است؛ که از طری انبسا گرمایی فقط مواد پلیاتیل تولید میشود .بهمحض رسیدن
به اندازه الزم برا لبه و حداق زمان الزم برا نفوذ ،انتها لوله از ام جدا شده ،صفحه گرمک برداشته شده و انتها لوله دوباره به ام
نزدی شده و تحت فشار اتصا دای جوشی انجام میشود .ای مقادیر ،حداق بوده و میتوانند افزای یابند؛ که درای صورت ،ناگزیر
زماناا خن کار مح اتصا افزای مییابد.
 )3حداق زمان نفوذ گرمایی برابر با  )11 ± 1( enاست (گرمای با فشار نفوذ گرمایی تعیی شده) .حداق زمان نفوذ گرمایی توصیه شده
برابر با  11en + 69است .اکیدا توصیه میشود که در شرایط محیطی کم ،زماناا نفوذ گرمایی و دمااا گرمک در انتها باالیی طیف
استفاده شوند .ای امر منجر به لبهاا بزرگتر جوش شده و درنتیجه زماناا خن کار طوالنیتر الزم است.
 )2زمان برداشت صفحه گرمک برابر با  9/1 en + 3است .ای زماناا مقادیر حداکثر استند .ارگونه تحش برا کاا ای زماناا
تاحدامکان ،باید انجام شود؛ تا سطو ذوب شده درمقاب خن کار سریع محافظت شوند.
 )3مدت زمان اِعما فشار تماسی در فص مشترک ،میتواند به اندازه ا باشد که از تماس گرمایی خوب بی انتها لوله و صفحه گرمک
اطمینان حاص شود .ای امر از طری ایجاد لبه حو محیط انتها ار دو لوله قب از کاا دادن فشار به فشار دراگ ،اثبات میشود.
 )6ای زمان ،زمان خن کار برا مح اتصا لببهلب است ،انگامی که در دستگاه قرار داشته و تحت فشار است .ای زمان ،برمبنا زمان
خن کار  9/23دقیقه به ازا ار میلیمتر از ضخامت دیواره است .خن کار اضافه خارج از دستگاه و قب از حم و نق در شرایط
سخت میتواند توصیه شود؛ ولی در اغلب حاالت الزم نیست.
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پیوست ث
(اطالعاتي)
نمونه فرم گزارش جوشکاري تک فشاري در فشار کم
تاریخ:

صفحه :

از صفحه:

رو زمی

نوع مواد لوله یا اتصا :



زیر خاک



زیر دریا

کارفرما:

مجر :

دستگاه جوش:

وضعیت جوي:

روش محافظت:

نام پروژه:

نام جوشکار:

نام سازنده:

 -1آفتابی

 -1ندارد

شماره استاندارد:

نام شرکت ناظر جوش:

شماره دستگاه:

 -9خش

 -9چتر

شماره سفارش:

نام شخص ناظر جوش:

سا ساخت:

 -3بر وباران

 -3چادر

 -2باد

 -2گرمکردن

دماي صفحه گرمکن
تاريخ
و ساعت

فشار

اندازه
اسمي

حداقل

حداکثر

دراگ

dn

°C

°C

bar

امضاء جوشکار:

امضاء ناظر جوش:

زمان

فشار ايجاد

فشار نفوذ

فشار

لبه اولیه

گرمايي

اتصالدهي

p1

p2

p3

t2

bar

bar

bar

s

زمان

زمان رسیدن

اظهار

زمان خنککاري

نفوذ

برداشتن

به فشار

داخل

خارج از

دماي

وضعیت

روش

نظر

گرمايي

صفحهگرمکن

اتصالدهي

دستگاه

دستگاه

محیط

جوي

محافظت

t3

t4

t5

t6

)1

)1

توسط

s

s

s

s

°C

مححظات:

 )1اگر ترکیبی از شرایط آب و اوایی یا محافظت وجود داشته باشد ،از دو /یا سه رقم استفاده میشود (برا مثا  32 ،یعنی شرایط آب و اوایی ،باران امراه با باد است).
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ناظر
جوش

پیوست ج
(اطالعاتي)
نمونه فرم ارزيابي رويه جوشکاري ( )PQRجوش لببهلب پلياتیلن
روش اجرايي جوش

شماره استاندارد ملي

ت فشار در فشار کم

9999

اندازه و ضخامت اسمي لوله/اتصال

ناظر جوش

صفحه

تاريخ جوشکاري

 1از 9

 )8تشريح فرآيند جوشکاري:

 )1مشخصات جوشکار:

 )2پارامترهاي جوشکاري به روش تکفشاري در فشار کم:

نام و نام خانوادگی:
کد ملی:
عک

 )8مشخصات نمونه جوشکاري:
شک نمونه اا:
جن

نمونهاا :

جوشکار :پیوست

تجربه جوشکار :

 دارد

 ندارد

صححیت/گوااینامه جوشکار :

 دارد

 ندارد

 )5مشخصات دستگاه جوش:

 لوله /اتصا

 لوله  /لوله

سازنده دستگاه:

PE80 

PE100 

نوع دستگاه:

گونه :

مد و سا ساخت دستگاه :

تولیدکننده لوله/اتصا :

محدوده جوشکار دستگاه :از قطر .............میلیمتر تا قطر ..........میلیمتر

تاریخ تولید لوله/اتصا :

وضعیت ظاار دستگاه:

 مناسب

 نامناسب

اندازه اسمی لوله/اتصا :

سنجه فشار کالیبراسیون:

 دارد

 ندارد

ضخامت اسمی لوله/اتصا :

ترمومتر کالیبراسیون:

 دارد

 ندارد

ضخامت واقعی لوله/اتصا :

ابزار جانبی جهت کنتر دما صفحه:

 وجود دارد  وجود ندارد

وضعیت ابعاد لوله /اتصا   :مناسب
 SDRنمونه اا یکسان:

 است

وضعیت ظاار لوله /اتصا   :مناسب

 نامناسب

ف اا دستگاه ،تراز:

 است

 نیست

کاتالوگ /دستورالعم کار با دستگاه:

 وجوددارد وجود ندارد

 نامناسب

جداو فشار متناسب با قطر و ضخامت  :وجوددارد وجود ندارد
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 نیست

روش اجرايي جوش

شماره استاندارد ملي

ت فشار در فشار کم

9999

اندازه و ضخامت اسمي لوله/اتصال

تاريخ جوشکاري

ناظر جوش

صفحه
 9از 9

 )6پارامترهاي فرآيند جوشکاري به روش تکفشاري در فشار کم براي لوله/اتصال با اندازه اسمي  ...............و ضخامت  ........میليمتر:
مقادیر تنظیمی فشار
دما صفحه
گرمک

ایجاد لبه نفوذ
فشار دراگ
گرمایی
اولیه
bar

°C

p1
bar

p2
bar

فشار
جوشکار
p3
bar

زمان نفوذ زمان برداشت
صفحه
گرمایی
t2
s

زمان رسیدن زمان خن کار
به فشار فص داخ خارج از دما
دستگاه دستگاه محیط
مشترک

t3
s

سایر توضیحات (ارگونه تغییرات و /یا ار پارامتر دیگر که در طو انجام جوشکار
جوشکار  ،را ذکر کنید) :

t4
s

t5
s

t6
s

وضعیت
جو

روش
محافظت

°C

وجود داشته و میتواند بر کیفیت جوش تاثیر گیارد از قبی مح انجام

 )7کنترل کیفیت
(توضیح :با تشخیص ناظر جوش/کارفرما ،روشاا و آزموناا کنتر کیفیت شام ار دوبخ

ذی انتخاب شده و بر رو نمونه جوش آزمایشی ،انجام میگردد)

 )8-7آزمونهاي يکپارچگي محل اتصال :
-

آزمون کش

مطاب با استاندارد ملی ایران شماره . 13392

 )2-7روشهاي کنترل کیفیت غیر مخرب:
-

ارزیابی وضعیت ظاار جوش مطاب استاندارد ملی ایران شماره  .........................و استاندارد ( DVS 2202-1مطاب گروه ارزیابی .) I

 )7آزمايشگاه( :توضیح :ناظر جوش /کارفرما مح انجام آزمون بر رو نمونه جوش آزمایشی را بسته به نوع آزموناا ،باید تعیی کنند)
 نمونهاا جوش آزمایشی جهت انجام آزموناا بند  3به آزمایشگاه معتبر و ذ صح  ..............................ارسا میگردد. )1نتايج ارزيابي رويه جوشکاري(:توضیح :نتایج ارزیابی توسط ناظر جوش/کارفرما تکمی میگردد)
 است
 )1-3مهارت و تجربه جوشکار مورد تایید
 است
 )9-3مشخصات تجهیزات جوشکار و کنترلی مورد تایید
 است
 )3-3شرایط فرآیند و محیطی جوشکار مورد تایید
 است
 )2-3روش جوشکار مورد تایید
 )3-3کیفیت نمونه جوش آزمایشی (مطاب نتایج پیوست آزمایشگاه) مورد تایید  است
جوشکار
تاریخ:
امضاء:

 نیست
 نیست
 نیست
 نیست
 نیست

ناظر جوش
تاریخ:
امضاء:

کارفرما
تاریخ:
امضاء:
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