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-1مقدمه :
لوله های فایبرگالس شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم با استفاده از

فناوری)Filament Winding

 CFW( Continuousتولید

میشوند و به لوله هایی اتالق می شود که برای تولید آنها الیاف شیشه ،رزین بر روی یک قالب فلزی دوار پیچیده می شوند.
همانگونه که از نام این فناوری مشخص است قطرلوله وابسته به ابعاد مندرل بوده و در اندازه های مشخص تولید و عرضه می
گردد.با توجه به اهمیت حمل و نقل و جابجایی این لوله ها الزم است تا موارد مندرج در این دفترچه به خوبی رعایت شود و کلیه
نکات اشاره شده در این دفترچه آموزشی دارای اهمیت خاصی در خصوص شیوه صحیح جابجایی و حمل و نقل لوله ها می باشد.
لوله ها پس از تولید در کارخانه و بر اساس دستورالعمل مهندسی بارگیری و به محل انبار کارخانه منتقل میشوند  .انبار کارخانه
مکانی موقت برای نگهداری لوله های فایبرگالس بوده و لوله ها با نظارت بازرس بارگیری شد ه و به محل پروژه منتقل میشوند.
انبارش لوله ها در انبار تولید می بایست بر اساس سایز و دسته بندی پروژه ای بوده و تفکیک شده باشد .

نمای کلی از انبار محصول جوار کارخانه ( تصویر از آرشیو تخصصی شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم)

 -2انبارش کارخانه ای و وضعیت استقرار لوله های فایبرگالس :

برای استقرار لوله ها در انبار تولید کارخانه کافی است که سطح ناحیه تخلیه لوله ها با پالت های چوبی آماده شود .استفاده از
زمین های شیب دار با زاویه تند و بیشتر از  15درجه مجاز نمی باشد  .شیب زیاد و ناهمواری های سطحی انبارش و استقرار لوله
ها را با مشکل مواجه خواهند ساخت .

وضعیت چیدمان لوله ها در زمان انبارش می بایست به صورت منظم و بر استفاده از پالتهای چوبی انجام شود.

 -3مسئول اجریی بارگیری و جابجایی لوله ها :
در خصوص جابجایی لوله ها از کارخانه مسئول بارگیری کارآزموده و خبره وظیفه بارگیری و حمل لوله بر روی تریلر و ماشین
های حمل را بر عهده دارد  .وظیفه این فرد اجرایی هماهنگی کلیه قسمتهای اجرایی و بخشهای ترابری می باشد و تصمیم گیرنده
نهایی در خصوص روند اجرایی طرح بر عهده ایشان می باشد .شرح وظائف مسئول جابجایی به صورت خالصه بر پایه موارد زیر
می باشد :
-

اعمال کلیه دستورالعمل های مهندسی بارگیری لوله ها

-

اعمال استانداردهای اجرایی مطابق روشهای مهندسی

-

بررسی صحت عملکرد دستگاهها و کالیبره بودن ادوات مهندسی

-

بررسی روند اجرای طرح و ثبت گزارشات بارگیری

-

آشنایی کامل به فرآیند بارگیری و نحوه عمل کرد لیفتراک و یا جرثقیل
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