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اطالعات مربوط به طراحی•

فعلی خط لوله میزبان؛ ارزیابی نواقص عملکرد -الف•

شناسایی الزامات سامانه برای دستیابی به عملکرد مطلوب؛ -ب•

ها برمبنای رده بندی های عملکرد و عوامل فرایندی؛ تعیین گزینه های مناسب از تکنیک-پ•

ه مشخصات تکنیک بهینه، نوع و مقدار مواد لوله پوشش دهی موورد نیواز بورای انمینوان از عملکورد مطلووب خوط لولو        -ت•
. بازسازی شده



بازسازی 
سامانه های خط لوله

جایگزینی نوسازی الفتعمیر

پوشش دهی داخلی با لوله های  
پیوسته

پوشش دهی داخلی با لوله های  
جفت شونده

پوشش دهی داخلی با لوله های  
پخت شونده در محل

پوشش دهی داخلی با لوله های  
گسسته

پوشش دهی داخلی با لوله های  
چیپیچیده شونده به صورت مارپی

هپوشش دهی داخلی با قطعات لول

پوشش دهی داخلی با الیه 
پالستیکی داخلی مهارشده 

به صورت صلب

پوشش دهی داخلی با مواد 
پلیمری افشانه ای

الفسایر تکنیک های نوسازی

الفجایگزینی ترانشه باز جایگزینی بدون ترانشه

جایگزینی بیرون خط جایگزینی درون خط

شکافت لوله

حذف لوله

خوردن لوله

استخراج لوله

حفاری افقی هدایت پذیر

حفاری افقی کوبه ای

لوله رانی

حفاری افقی با اوگر

میکروتونلینگ



موجودخطوط لوله برای بازسازی اصول طراحی سامانه های لوله گذاری پالستیکی •

لوله موجود و شرایط محل اجرا؛ خط •

خط لوله جدید؛ وظایف •

سازه ای؛ عملکرد •

هیدرولیکی؛ عملکرد •

مربوط به نصب و تاثیر محل اجرا؛ جنبه های •

. عوامل مؤثر بر انتخاب تکنیک نوسازی یا جایگزینی بدون ترانشهسایر •



اطالعات مورد نیاز برای ارزیابی شرایط•

لوله؛ جنس •

رده لوله؛  •

واقعی؛ داخلی قطر •

محل اتصال؛ نوع •

درحال انتقال؛ سیال •

موجود؛ لوله بین دسترسی های نول های •

انشعابات و اتصال ها به انشعابات؛ تواتر •



شرایطاطالعات مورد نیاز برای ارزیابی •

و مکان سایر اتصاالت؛  نوع •

شعاع تقریبی خم ها؛و ، تغییر زاویه ای راستا مکان•

سال نصب؛ •

اصلی؛ و اجرای مصالح پرکننده انراف سازه بسترسازی •

کاری؛ فشار و دمای الگوهای •

تاریخچه بهره برداری؛ •

. انشعاباتبالقوه برای نگه داشت تمهیدات •



تاثیر وضعیت خط لوله بر عملکرد  •

: هندسی، شاملمشخصه های •

قطر؛ تغییرات در •

دوپهنی؛ مقدار •

انحراف ها از مسیر و تراز؛  •

شعاعی؛ جابجایی های •

.محوریجابجایی های •



تاثیر وضعیت خط لوله بر عملکرد  •

:شرایط هیدرولیکی، از قبیل•

نشتی؛ •

ماندآبی؛ •

الی گذاری؛  •

.جریانموانع•



تاثیر وضعیت خط لوله بر عملکرد  •

: نواقص سازه ای، شامل•

؛  شکست ها/ترک ها•

فروپاشی ها؛•

سایش؛•

خوردگی؛•

. افت مقطع ناشی از تهاجم شیمیایی•



تاثیر شرایط محل نصب بر طراحی•

پوشش مصالح روی لوله موجود؛ عمق •

زیرزمینی؛ آب های سطح •

بارهای سطحی؛ •

آینده؛گونه منبع حرکت احتمالی زمین در هر •

بالقوه؛ ژئوتکنیکی در امتداد مسیر انالعات •

انراف؛شواهد تخریب خاک هرگونه •

خدماتی مدفون؛ سازه ها و تاسیسات نزدیک بودن •

.  مالحظات زیست محیطی•



وظایف سامانه•

نوسازی•

سیال؛سطح داخلی لوله موجود از جداسازی •

سیال؛خط لوله موجود درمقابل نشت منفی آب زیرزمینی یا نشت مثبت درزگیری •

موجود؛یا مقاوم سازی سازه خط لوله پایدارسازی •

کافی؛ظرفیت هیدرولیکی تامین •

. زلزلهمحافظت به تامین •



وظایف سامانه•

جایگزینی•

از فضای زیرسطحی موجود اشغال شده توسط سازۀ خط لوله موجود؛ استفاده کردن •

اندازه سازه خط لوله موجود؛ افزایش •

با حداقل ایجاد شکستگی در انشعاب موجود مشترکین؛نصب •

. لزوم، اصالح راستای خط لوله موجوددرصورت •



عملکرد سازه ای•

(نوسازی)لوله های بدون فشار •

(آماده سازی، جاسازی، وارون سازی، دوغاب ریزی، اثرات باقیمانده نیروهانیروهای )بارهای حین نصب •

(فشار اضافی، فشارهای منفی، بارهای گرمایی)بارهای داخلی •

(فشار آب زیرزمینی، بارهای منتقل شده از خاک، حرکات زمین، بارهای نقطه ای، بارهای گرمایی)بارهای خارجی •



عملکرد سازه ای•

(نوسازی)لوله های تحت فشار •

(آماده سازی، جاسازی، وارون سازی، دوغاب ریزی، اثرات باقیمانده نیروهانیروهای )بارهای حین نصب •

(فشارهای نراحی و کاری، فشار آزمون، حالت های گذرای فشار، بارهای گرمایی، بارهای نولی)بارهای داخلی •

یا فشار منفی، بارهای منتقل شده از خاک، حرکات زموین، بارهوای نقطوه ای، بارهوای    /فشار آب زیرزمینی و)بارهای خارجی •
(گرمایی



شرایط محل نصب•

الزامات فضای کاری•

دسترسی به محل•

(آدم روها، حفاری موضعی، ربات)دسترسی به خط لوله موجود •

خطوط جانبی/دسترسی به انشعاب ها•

(تجهیزات، آماده سازی و جاسازی، انبارش موقت)فضای سطحی موجود •

خط لوله مجاور•



شرایط محل نصب•

تاثیرات زیست محیطی•

حفاری موضعی•

تجهیزات عملیاتی•

مصالح خط لوله اصلی•

جابجایی پسماند•

تاثیر روی ترافیک•

انتخاب مواد فرایندی•



شرایط محل نصب•

ارزیابی شرایط محل•

(عمق پوشش خاک، آدم رو یا حفاری، فضای کار، تردد، نزدیکی به سایر تاسیسات)دسترسی به لوله موجود •

ات یا نول دسترسی، شیب، تغییرجهت، محل تقوانع، انشوعاب، مقورر   /سطح آب زیرزمینی، مقطع و)محدودیت های ساخت •
(تداوم بهره برداری، دردسترس بودن منبع آب



کارهای مقدماتی نصب•

مکان سامانه خط لوله موجود•

موجودخط لوله سامانه ابعاد •

نگه داشت خط لولهمقررات •

خط لوله موجودسامانه آماده سازی •






