
 
 
 
  

 
 

و  و روش راستی آزمایی GREلوله و اتصاالت دقیقمشخصات 
  آن صحت گذاري

 
 

از رزین با استفاده   صرفاًمیبایست  Glassfiber Reinforced Epoxyیا به عبارتی   GREلوله و اتصاالت -1
Bisphenol-A Epoxy   هاي هاردنریکی از دو گروه توسط  وساخته شده  Aromatic Amine یا

Cycloaliphatic Amine   درجه سانتیگراد) 150(باالي  در دماي باال cure  ندشو. 
 

ا بوده و از خانواده وینیل استرها یها ن اپوکسی از رستۀ   GRVیا   GRVEلوله و اتصاالت ارائه شده تحت عنوان  -2
ر با میباشند که در دماي محیط همانند رزینهاي پلی است Glassfiber Reinforced Vinyl Esterبه عبارتی 

 و در کنار یک شتاب دهنده مانند MEKPپراکسیدي مانند  استفاده از کاتالیستهاي 
 Cobalt Naphthenate .کیور میشوند 

 

واقعی رزین اپوکسی مورد استفاده را ارائه نماید و  Data sheetمی بایست  GREتولید کننده لوله واتصاالت  -3
 آزمایی گردد.در طول دوران تولید نیز راستی   Data sheetاین 

 

استفاده از رزین اپوکسی و هارنر مناسب ، تولید کننده می بایست دستورالعمل جهت اطمینان و راستی آزمایی   -4
Curing ارائه نماید. دستورالعمل مربوطه می بایست خود را با تمام جزییات و تفصیالت فنی مربوطه 

 Curing Agent  باشد.مورد استفاده را نیز به تفصیل مشخص کرده  
 

5- Tg)Glass Transition Temperature(   براي لوله و اتصاالتGRE  درجه  130میبایست حداقل
می  Tgسانتیگراد باش. مهمترین تستی که نشان دهنده استفاده از اپوکسی رزین مناسب است نیز تست اندازه گیري 

 باشد که می بایست حتما توسط تولید کننده ارائه گردد.
 

 Data Sheetعبارتند از:  GREام اصلی جهت صحه گذاري و راستی آزمایی لوله و اتصاالت درعمل چهار اقد -6
 Curing Agentات فنی صو مشخ Curing دستورالعمل،  Tgرزین اپوکسی، نتیجه تست 

 

بر روي قالبهاي فوالدي توسط  Helical Filament Windingروش ه میبایست ب GRE لوله و اتصاالت  -7
   درجه تولید گردند. 54با زاویه  Eاز نوع  الیاف پیوسته شیشه

 
 



 
 
 
  

 
 
 
 

 روشه میبایست داراي قابلیت جوشکاري ب  لوله واتصاالت -8
 Bell & Spigot Adhesive Bonded Joint  نري و مادگی که با خمیر به یکدیگر متصل می  باشند)

 شود) 
 
 لوله) به  آن متصل باشد. اصلی(یعنی جزئی از ساختار  Integralمیبایست بصورت   لولهBell  قسمت -9

 
را دارا  ASTM D2992بر مبناي استاندارد  Data Long Term Testتولید کننده لوله و اتصاالت میبایست  -10

  بر اساس ساعت تست درازمدت را گذرانده باشد تا بتواند مقاومت درازمدت محصوالت خود را 10,000بوده و 
HDB )Hydrostatic Design Basis( .عمالً اثبات نماید 

 
 Two Component  میبایست مواد مورد نیاز جوشکاري از جمله چسب دو جزئی GRE تولید کننده لوله هاي -11

Adhesive Kits  مناسب براي دما و فشار لوله هاي مورد نظر را تأمین نموده وکیتهاي جوشکاري ارائه شده
 داشته باشند. Shelf Lifeمیبایست حداقل یکسال 

 
پروژه میبایست بر روي قالب فوالدي تولید شده تا بتوانند سطح داخلی صیقلی را تأمین کنند.  الت مورد نیازاتصا -12

 داشته باشند. )Bell(قابل قبول نمیباشد. تمامی اتصاالت میبایست دو سر مادگی  )Miteredاتصاالت تکه تکه (

 
 برابر فشار طراحی دارا باشد. 51.الت پروژه را در لیه لوله و اتصاتولید کننده میبایست توان تست هیدروستاتیک ک -13

 
 Come Along, Pipeتولید کننده میبایست ابزار مورد نیاز جهت نصب لوله و اتصاالت مربوطه شامل  -14

Shaver Heating Blankets  و .... و نیز دستورات مورد نیاز جهت تست هیدروستاتیک در سایت را  تأمین
 نماید.

 
اتصاالت میبایست استرس آنالیز خط مربوطه را انجام داده تا بتواند مقادیر استرس خط را  تولید کننده لوله و -15

ها و نقاط حساس خط را مشخص کرده و قواعد نصب را  Guideمشخص نموده و بر مبناي آن فواصل ساپورتها و 
 بر مبناي اطالعات دریافتی تنظیم نماید.

 
 Specificationز آغاز سفارش لیست آزمایشات مختلف بر مبناي میبایست قبل ا GREسازنده لوله و اتصاالت   -16

 به اطالع متقاضی برساند. Inspection &Test Plan(ITP)پروژه را با ارائه 

 
 



 
 
 
  
 
 
 

هاي نفت و گاز Specificationمیبایست گروهی از آزمایشات مندرج در  GREسازنده لوله و اتصاالت  -17
شامل  انجام دهد. این آزمایشات مشخص شده Qualification Tests(همانند اسپک توتال) را که تحت عنوان 

 شامل:یاف) ل(رزین و ا تست برروي مواد اولیه
- Epoxy Content Resin’s 
-  Resin’s Water absorption 
- Glass Fiber Quality Control Tests 
 

  :باشد برروي محصول نهایی تست هاي ذیلو 
وله و اتصاالت که با روش مورد نظر سازنده به یکدیگر متصل پولی از محصوالت تولیدي شامل لساخت اس -

. در این تست هم لوله، تحت فشار برده و تا نقطه تسلیم هیدروتست نماید Free Endبصورت  را شده باشند
مورد ارزیابی قرار  بصورت همزمان) Jointingهم اتصاالت، و هم روش اتصال محصوالت به یکدیگر (

 میگیرند.

- Glass Content ) درصد 65باالي( 
- Glass Transition Temperature (Tg)  
- Long Term Hydrostatic Test 
- Short Term Hydrostatic Burst Test 
- Short Term Cyclic Pressure Test 
- Test of Deflection Temperature Under Constant Load 
- Ageing Test 
- Fire Resistance Test 

 
 


