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  سمه تعالیب
  

  »پیش گفتار«
  

ازمهمترین  و انشعابات یکی، جوشکاري لوله و اتصاالت و شیرآالت گاز رسانی پلی اتیلن شبکه هاي در عملیات اجرایی
ها و بازرسیهاي به عمل آمده، غالب اشکاالت حسب بررسی. محسوب شده وداراي اهمیت ویژه اي می باشد گازرسانیفرآیندهاي 

پلی اتیلن ناشی از فقدان دانش فنی جوشکاران و عدم رعایت دستورالعمل هاي جوشکاري ارائه  اجراي شبکه هايمطروحه در 
اي فنی و از اینرو شرکت ملی گاز ایران با توجه به استفاده روز افزون از این اقالم و ضرورته. شده از طرف سازندگان می باشد

و بدین  دانستهایمنی و بررسیهاي کارشناسی به عمل آمده، ارتقاء کیفی و آموزش جوشکاران پلی اتیلن را ضروري و قطعی 
  تدوین استانداردهاي اقالم در دستور کار کمیته بر اساس مصوبه شوراي استاندارد  بازنگري این دستورالعملترتیب موضوع 

  .است قرار گرفته پلی اتیلن
  

  ف و دامنه کاربردهد -1
ضروري فنی جهت شرکتهاي آموزش دهنده و همچنین حداقل تجربه و دانش  ، حداقل ملزومات دستورالعمل در برگیرندهاین 

  میلی متر   225تا  25شبکه هاي پلی اتیلن اعم از لوله ، اتصاالت ، شیراالت و اشعابات از اندازه  براي آموزش جوشکاران
  . می باشد

  نکه ضرورت این مهم و اخذ گواهینامه جوشکاري در دستورالعمل اجراي شبکه هاي پلی اتیلن به شمارهقابل توجه ای
 IGS-C-DN-001(1)  نیز مورد تاکید قرار دارد.  

در سطح ابالغ م شرکت ملی گاز ایران رسیده است پس از .م.رعایت دستورالعمل مذکور که به تایید شوراي استاندارد وتصویب ه
  .از و شرکت هاي تابعه ضروري و الزم االجرا می باشدشرکت ملی گ

  

 مراجع -2

  .است در تدوین این دستورالعمل استانداردهاي ذیل مورد استفاده قرار گرفته
  IGS-C-DN-001(1)                                              دستورالعمل اجرا وراه اندازي شبکه هاي گاز رسانی پلی اتیلن 

                                     IGS -M-PL-014-1(2)    پلی اتیلن                                                              لوله هاي

  IGS-L-M-PL-014-2(2)اتصاالت پلی اتیلن                                                                                                            

                                    IGS -M-PL-014-4(0)    اتصاالت زین اسبی الکتروفیوژن
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   ف و اصطالحاتیتعار- 3
                                          BUTT FUSION  جوش لب به لب                                       

                                      BURST TEST                                                                     کیدگی سریعآزمون تر

                                    CRUSH TEST     زمون لهیدگیآ

بخش انتهایی اتصال که قطر خارجی ان برابر قطر اسمی  خارجی 
  ر باشد  لوله متناظ

SPIGOT                             

                                                               TF  اتصال فشاري فلزي به پلی اتیلن                             
 

Minimum Required Strength MRS 
Outer Diameter  OD 

Standard Dimension Ratio  SDR 
  
  براي کسب گواهینامه تائید صالحیتشرایط عمومی جوشکاران   -4

افرادي که متقاضی کسب گواهینامه صالحیت براي جوشکاري لوله، اتصاالت و شیرآالت پلی اتیلن به روش الکتروفیوژن 
  :باید داراي شرایط ذیل باشند ه هاي گازرسانی میباشنددر پروژ

 تابعیت کشور جمهوري اسالمی ایران -4-1

 داراي مدرك حداقل دیپلم  -4-2

 . آشنایی به زبان انگلیسی در حد اصطالحات و لغات بکاررفته در فرآیند جوشکاري -4-3

در  5 مطابق سرفصل هاي بخش و عملی  نظريبصورت داشتن گواهینامه طی دوره آموزش جوشکاري الکتروفیوژن  -4-4
داراي گواهینامه  باید ي خصوصیموسسات وآموزشگاهها( .یا شرکتهاي گاز استانی مؤسسات و آموزشگاههاي صالحیت دار

  ).تائید صالحیت از آزمایشگاه پژوهشهاي فنی وصنعتی شرکت ملی گاز ایران باشند

  

  مشخصات کلی دوره آموزش جوشکاري  -5
ا توجه به محتوي دوره و ماهیت جوشکاري پلی اتیلن ، الزم است سر فصل مزبور در دو بخش نظري و عملی پیش بینی و ب

  . اجراء گردد
  محتوي و عناوین اصلی بخش نظري آموزش جوشکاران  - 5-1
 تاریخچه کاربرد لوله هاي پلی اتیلن در شبکه هاي گازرسانی در جهان و ایران -1 -1- 5

 هاي شبکه هاي پلی اتیلن در مقایسه با شبکه هاي فوالدي ویژگی  -5-1-2

 :انواع روشهاي اتصال لوله هاي پلی اتیلن شامل  -5-1-3

  ( socket fusion)ساکت فیوژن -
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  (tapping saddle)سه راهی انشعاب الکتروفیوژن -

 ( butt fusion)بات فیوژن  -

  (mechanical)مکانیکی -

 (electrofusion)الکتروفیوژن  -

  ( compression fitting)فشاري -

  
  درحد توضیحات اجمالی و نشان دادن شکل : وجه ت

   ( injection , extrusion)لوله ، اتصاالت ، شیر: توضیح مختصر در خصوص روش هاي تولید - 5-1-4
 وضیح مختصر خواص فیزیکی و شیمیایی پلی اتیلن از دیدگاه جوشکاري و عوامل موثر در آن ت-5-1-5

 اکسیداسیون پلی اتیلن، تاثیر آن در جوشکاري و روشهاي رفع اکسید از سطح خارجی شرح کامل - 5-1-6

 ضخامت، )(PE، رده  SDR  ،MRS:   آشنایی با لوله واتصاالت پلی اتیلن و مشخصات آنها شامل- 5-1-7
(Thickness)،قطرخارجی) (OD ،نشانه گذاري  ، ابعاد رایج لوله و اتصاالت، تلرانس ها)(Marking  ، رنگ و نوار زرد

، لوله هاي  (straight)و آشنایی با لوله هاي شاخه اي  (T.F)، اتصاالت رابط   spigotلوله، اتصاالت الکتروفیوژن، اتصاالت
و رعایت نکات الزم براي بازنمودن لوله هاي کالفی و اتصاالت ، شرایط حمل  (Drum)و لوله هاي قرقره اي  (coil)کالفی 

  له و اتصاالت و انبارداري آنهاو نقل و نگهداري لو
 :آشنایی کامل با لوازم جوشکاري نظیر - 5-1-8

 دستگاه جوش اتوماتیک الکتروفیوژن -

 (clamp)انواع گیره ها  -

 (scrapper)انواع تراشنده ها  -

  حالل هاي مجاز  -
 (pipe cutter)دستگاههاي برش لوله  -

  (Re-rounder)دستگاههاي مدور کننده  -
  مناسب  ماژیک -
 دستمال تنظیف  -

 چادر جوشکاري  -

  ژنراتور برق  -
  
  

  پیش بینی و کنترل شرایط محیطی و آماده سازي وضعیت مناسب جوشکاري  -9 -5-1
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اصول و مراحل جوشکاري الکتروفیوژن و کنترل ها و نمودارها و توضیح پارامتر ها شامل موارد زیر و نه  -10- 1 -5
  محدود به آنها 

  جوشکاري پلی اتیلن HSEا مبانی شنایی بآ-
  کنترل کلیه لوازم جوشکاري  -
  نحوه صحیح برش سرلوله  -
  نحوه برداشت صحیح و کامل الیه اکسید و روشهاي کنترل  -
  تمیز کاري سطوح جوشکاري و حالل هاي مجاز  -
  قرار دادن صحیح اجزاء جوش در یکدیگر و کنترلهاي مربوطه  -
  اء جوش با استفاده از گیرههمترازي ، تثبیت و اجر -
  کنترل عدم جابجایی اجزاء جوش  -
  شروع عملیات جوشکاري  -
  کنترلهاي در حین جوشکاري نظیر کنترل نشانگرهاي جوش  -
  درج و کنترل مدت زمان سرد شدن  -
 ( visual inspection)نترل هاي چشمی و وضعیت ظاهري جوش ک-

  :آزمونهاي کنترل کیفی جوش شامل  -
- Crush test  
- Hydrostatic test (165 hr, 800C) 
- Quick burst test  

 
  دوره آموزش عملی جوشکاران پلی اتیلن -  5-2
 آشنایی با تجهیزات ولوازم جوشکاري -5-2-1

 طی دوره مذکور جوشکار می بایستی به طور کامل با انواع لوله ، اتصاالت ، شیرآالت و دستگاه جوشکاري الکتروفیوژن  -
 :برد آنها و لوازم جانبی ذیل آشنا گردد کار

 ) دستی ، دورانی (انواع اسکراپرها  -

 انواع گیره ها شامل تثبیت و همتراز کننده و مدور کننده  -

 انواع لوله برها  -

 حالل هاي تمیز کننده و دستمالهاي تنظیف مجاز  -

 ) (squeezerرچالنگ دستگاههاي -

  
 

  آموزش عملی توسط مربی -5-2-2
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  . دهدآموزش  را بایستی حداقل مراحل کامل جوشکاري و موارد ذیلمربی نجام آموزش فوق به منظور ا
  میلی متر که در  Ï25 63و  Ï25 160شامل سایزهاي  Tapping saddle)( انشعاب الکتروفیوژن سه راهی  جوش

  .هر سایز جوش تحتانی زین و جوش فوقانی نافی انجام می گردد 
  میلی متر  125و  63 به لوله شامل سایزهاي  couplerجوش دو سر  -
  میلی متر  90در سایز ) و لوله  couplerشامل درپوش و (  در پوشجوش  -
  میلی متر  Ï 63 25در سایز  Tapping Saddleجوش مربوط به انسداد نافی  -
 میلی متر با لوله  63Ï63Ï63جوش کامل سه طرف اتصال سه راهی مساوي سایز  -

  میلی متر  90درجه در اندازه  90جوش دوسر زانوي  -
 

  تمرین عملی جوشکار  -5-2-3
  .به منظور تمرین فوق بایستی حداقل موارد ذیل توسط هر جوشکار انجام شود 

- Scraping   باscrapper   سر لوله جهت جوش با ( دستی و دورانی براي سایزهاي مختلف لولهcoupler  و بدنه لوله
  چگونگی حصول اطمینان از  تراشیدن کامل و )   Tapping saddleجوش  براي

  عالمتگذاري میزان نفوذ لوله در اتصال  -
   و سایر مراحل آماده سازي...) با پارچه تنظیف، حالل مجاز و ( تمیز کاري  -
 .میلی متر که جوش تحتانی زین و جوش فوقانی نافی انجام می گردد Ï  63  25 اندازهدر   Tapping saddleجوش  -

   90 اندازهبه لوله   couplerجوش دوسر  -
 یلی متر م   63  اندازهجوش سه طرف سه راهی مساوي در -

  کنترلهاي چشمی جوش پس از جوشکاري 
  .مربی در این قسمت بایستی تمامی مالکهاي کنترل صحت جوشکاري از نظر ظاهر جوش را توضیح کامل دهد

  

  آزمون جوشکاري - 5-3
 .ی به شرح ذیل خواهد بودآزمون جوشکار شامل دو آزمون نظري وعمل

  

  آزمون نظري - 1- 5-3
 که بخش نظري را به  مجاز می باشدمربی بسته به شرایط ،  .درصد کل نمره آزمون نظري را کسب نماید 60جوشکار باید  -

  :موارد ذیل باید در آزمون نظري مورد پرسش قرار گیرد.صورت کتبی و یا شفاهی اجرا نماید 
چگونگی /الیه اکسید در اتصاالت الکتروفیوژن ایجاد پیشگیري از /ر سطح خارجی اقالم پلی اتیلن الیه اکسید ب عوامل ایجاد -

   spigotسطوحی که باید تراشیده شود شامل سطح خارجی لوله و اتصاالت / چشمی بازرسی / برطرف کردن الیه اکسید
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  امل پارچه تنظیف و حالل مجاز لوازم تمیز کاري ش/ تفاوت در فلسفه تراشیدن و تمیز کاري / تمیز کاري   -
  گیره هاي مخصوص در لوله هاي کالف / فلسفه کاربرد گیره  -
 مدت زمان سرد شدن در ارتباط با نوع تنش هاي وارده و شرایط کاري / زمان سردشدن -

  .پرسش از جوشکاران در خصوص سایر نکات مهم بخش نظري بستگی به تشخیص مربی دارد: توجه 
 

  آزمون عملی-2- 5-3
می تواند بعنوان آزمون  3-2-5جوشهاي انجام شده در بند  ،به منظور سهولت در امر آموزش و کاهش هزینه هاي ان

  شرایط زیر براي نتایج جوشها مالك عمل خواهد بود.ظر گرفته شودنعملی در
 .در صورت تایید دو مورد از جوشهاي مذکور، آزمون عملی مورد قبول می باشد  -

 .منجر به مردودي جوشکار خواهد شد رديجوش  مورد یکبیشتر از   -

 
را  3-2-5جوش مطابق ردیف جوشکار مردود شده میتواند یکماه بعد جهت آزمون مجدد مراجعه نماید وسه سر

  .نمایدجوشکاري 
 .مطابق با سرجوش رد شده جوشکاري منجر به تجدید وتکراردو مورد ازجوشهاي انجام شده د شدن یک مورد ر -

 .از یک عدد ازجوشهاي انجام شده منجر به مردودي جوشکاري خواهد شد تربیشرد شدن   -

 .  مراجعه بعدي این جوشکار منوط به شرکت درکالسهاي عملی خواهد بود

 

 شرکتها و موسسات واجد صالحیت آموزش  آزمایشگاهها، شرایط عمومی -6

شکاري و تست لوله هاي پلی اتیلن به روش این شرکتها و موسسات باید داراي سوابق و تخصص کافی در زمینه جو -6-1
  . الکتروفیوژن باشند و صالحیت آنها به تایید آزمایشگاه پژوهشهاي فنی و صنعتی شرکت ملی گاز ایران رسیده باشد

  .سال سابقه کار مرتبط باشند 5حداقل فوق دیپلم با داراي مدرك تحصیلی فنی مربیان این مراکز باید  -6-2
 با روش جوشکاري الکتروفیوژن و همچنین استانداردهاي بین المللی لوله و اتصاالت پلی اتیلن از جمله  مربیان باید  -6-3

EN وIGS آشنایی داشته و قادر به تفسیر نتایج آزمایشات سرجوشهاي پلی اتیلن باشند . 

  :مراکز آموزشی بایستی مجهز به کارگاه جوشکاري داراي تجهیزات زیر   باشند   -6-4
  حداقل سه دستگاه جوش اتوماتیک الکتروفیوژن از سازندگان متفاوت قادر به جوشکاري لوله هاي پلی اتیلن از  -6-4-1

  ).میلی متر 225الی  25اندازه هاي 
  تجهیزات و لوازم جانبی جوشکاري نظیر انواع گیره ها، اسکراپرها، لوله برها   -6-4-2
  آزمون لهیدگیاتیلن نظیر ونهاي مخرب بر روي سرجوشهاي پلی تجهیزات و ادوات الزم براي انجام آزم -6-4-3
نام  يصوتی وتصویري مورد نیاز جهت آموزش نظر وسایل مناسب نظیر کالس و.فضا وامکانات آموزشی الزم -6-4-4

  .آزمایشگاهها،شرکتها وموسسات پس ازاخذ گواهی الزم درسامانه آزمایشگاهی شرکت ملی گاز ثبت خواهد شد
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نسبت  به صدور گواهینامه طی دوره  "زش صالحیتدار در صورت موفقیت کار آموز در آزمونهاي انجام شده صرفامراکز آمو
  )نمونه گواهینامه به پیوست  می باشد. (د نمودنآموزش جوشکاري اقدام خواه

  

  ارزیابی مهارت جوشکارانگواهینامه صدور -7
. ي صالحیت با موفقیت طی نموده و داراي گواهینامه میباشند کلیه جوشکاران که دوره آموزشی را درمراکز دارا - 1- 7

شرکتهاي گاز  واحدهاي ذیربط.جهت انجام جوشکاري در پروژه ها به شرکتهاي گاز استانی معرفی شوند میتوانندتوسط پیمانکار
زمایشگاه پژوهشهاي فنی این افراد را جهت ارزیابی مهارت و اخذ گواهینامه و تائید صالحیت جوشکار به آ می بایستاستانی 

راسا نسبت به ارزیابی مهارت عملی و تایید صالحیت وصدور گواهینامه اقدام   یاوصنعتی شرکت ملی گاز ایران معرفی نمایند 
  . نمایند

  :مدارك مورد نیاز
  کپی شناسنامه و کارت ملی-
  کپی مدرك تحصیلی  -
  گواهی تائید صالحیت جسمی و روانی از پزشک معتمد -
  ل گواهینامه طی دوره آموزش جوشکاري الکتروفیوژن از مراکز صالحیتدار اص -

 ،بر اساس درخواست و مطابق با استانداردهاي مصوب شرکت و شرکتهاي گاز استانی صنعتیآزمایشگاه پژوهشهاي فنی و 
. وشکار را صادر مینماید آزمونهاي مربوط به ارزیابی مهارت متقاضی را بعمل آورده ودرصورت قبولی گواهی تائید صالحیت ج

سال میباشد و مجریان پروژه ها میتوانند از خدمات جوشکاران داراي گواهینامه صالحیت استفاده  5اعتبار گواهینامه صادره 
 .نمایند

  

  جوشکاران صالحیتجهت صدور گواهینامه ارزیابی آزمون عملی  -7-2
 :مطابق روش  زیر میباشد شرکتهاي گاز استانیو  در آزمایشگاه پژوهشهاي فنی وصنعتی آزمون عملی 7-2-1

به لوله  couplerبا میلی متر شامل جوش تحتانی زین و جوش فوقانی نافی  ×63 25در سایز tapping saddleیک عددجوش 
  .میلی متر 25سایز در

 63به لوله در سایز  couplerیک عددجوش 

  160یز به لوله در سا couplerیک عددجوش 
  .میباشد لهیدگیشرط قبولی در امتحان عملی ،قبول شدن نتایج جوشهاي انجام شده درآزمون 

درصورت رد شدن یکی از سرجوشهاي انجام شده جوشکارتجدید ودرصورت رد شدن بیشتر از یک سرجوش جوشکارمردود 
 .میباشد
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درصورت قبول  .همان سایز رد شده تکرا رنمایدجوشکار تجدید شده موظف است فرآیند جوشکاري را با دوسرجوش دیگر از 
پس  جوشکاران مردود شده  .شدن دو سرجوش بعدي جوشکار قبول ودرصورتی که یکی از انها رد شود جوشکار مردود میباشد

توصیه می گردد در ازمون عملی جوشکار از لوله  .از طی مدت یک ماه می توانند مجددا جهت اخذ گواهینامه اقدام نمایند
 . استفاده گردد طهاتصاالت مورد استفاده در پروژه مربوو

 
  :گواهینامه تائید صالحیت  مدت اعتبار -7-3
سال معتبر  5تا زمانیکه جوشکار پس از اخذ گواهینامه به طور پیوسته مشغول به کار باشد گواهینامه آنها به مدت  -7-3-1

  . خواهد بود
ماه دور شود، گواهینامه مربوطه خود بخود از درجه  6کار خود مدت بیش از در صورتیکه به هر دلیل جوشکار از  -7-3-2

  . اعتبار ساقط می گردد و جوشکار باید  مجدداً جهت اخذ مجوز جوشکاري اقدام نماید
  چنانچه شرکت ملی گاز به هر دلیلی تشخیص دهد که جوشکار نسبت به انجام وظایف مهم خویش کوتاهی نموده،  -7-3-3

گواهینامه مربوط را از درجه اعتبار ساقط نماید بدیهی است که امکان ادامه کار جوشکار در تشخیص شرکت ملی گاز  می تواند
  . ایران می باشد

 

  :  ثبت داده ها و نتایج آزمون سرجوشها -8
ورت ماهانه در نتایج آزمون سرجوشهاي انجام شده را به تفکیک هر جوشکار بص شرکتهاي گاز استانی موظفندواحدهاي ذیربط 

ویا به صورت مکتوب ارسال نمایند و در صورتیکه نتایج مردودي آزمون سرجوش هر جوشکار از  سایت مربوط ثبت نموده
و جوشکار مزبور باید دوره آموزشی و اخذ مجوز جوشکاري . تعداد مشخصی بیشتر گردد گواهی نامه آن جوشکار لغو می گردد

  .یدنما را مطابق ردیفهاي قبلی مجدداً طی
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بسمه تعالی                                                                 
  
  :تاریخ
  : هشمار
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  لوله و اتصاالت پلی اتیلن به روش الکتروفیوژن يجوشکار پایان دورهگواهینامه                    
 
  

 

 

 

کــد ملــی / بــه شــماره شناســنامه .................. فرزنــد ..... ..............بدینوسـیله گــواهی مــی شــود کــه آقــاي   

،  دوره نظري و عملی جوشکاري لوله و اتصاالت پلی اتیلن گاز به روش ............. صادره از ............................ 

شرکت ملی گاز با   IGS-C-DN-002(1)براساس دستورالعمل شماره ........... الی ........... از تاریخ  الکتروفیوژن

  . موفقیت طی نموده اند 

  

  

  

  

  نام موسسه آموزشی

  

محل الصاق 
 عکس


