
 

 

  
  هاي پالستيكي                                                                                            شناخت و مقايسه انواع لوله

  
هاي كشور و توليـد و توزيـع انـواع مختلـف      هاي پالستيكي در تأسيسات صنعتي و ساختمان با توجه به استفاده روز افزون از لوله

هاي مختلف به موازات توسعه صنعت پتروشيمي، انتخاب و خريد بهترين و مناسب ترين نوع  ها و جنس الستيكي با نامهاي پ لوله
  .هاست باشد و نيازمند مطالعه و شناخت انواع معمول اين لوله ي پالستيكي براي يك كاربرد خاص آسان نمي لوله

هاي پالسـتيكي مصـرفي    ترين انواع لوله يان گرديده و خواننده با معمولهاي پالستيكي ب در اين مجموعه كليه مزايا و معايب لوله
  .شود در صنعت تأسيسات و موارد كاربردشان آشنا مي

هـا از   در آن زمان براي اولين بار آلمـان . گردد ميالدي برمي 1930ي  هاي پالستيكي در تأسيسات به اواسط دهه بكارگيري لوله
هـاي   بعدها شناخت هر جه بيشتر معايب و نقاط ضعف لولـه . اي تخليه فاضالب استفاده كردنده هاي پالستيكي براي سيستم لوله

  .هاي فلزي گردند هاي پالستيكي به مرور زمان و در بسياري موارد جايگزين لوله فلزي باعث گرديد تا لوله
هـا   اد، حمل و نقل و نصب مشـكل آن گيري سطوح داخلي، وزن زي توان به خوردگي، رسوب هاي فلزي مي از مهمترين معايب لوله

  .اشاره نمود) هاي پالستيكي در مقايسه با لوله(
ها بـراي كاربردهـاي خاصـي از     باشند اما انواع خاصي از آن هاي پالستيكي نيز اگرچه داراي معايب و مشكالت خاص خود مي لوله
آوري صنايع  افزون در دانش و فن هاي روز ه به پيشرفتباشند و ضمناً با توج ترين انتخاب مي ها براي كاربردهاي خاصي مناسب آن

سـازي عيوبشـان    هاي پالستيكي و برطـرف  سازي و كيفيت بخشي به لوله پتروشيمي و علوم مهندسي پليمر روشهايي براي مقاوم
هـا و پليمرهـاي    يكاي در زمينه و همچنين توليـد پالسـت   اند و هم اكنون نيز تحقيقات گسترده ابداع گرديده كه بسيار موثر بوده

  .هاي صنعتي در حال انجام است جديد به ويژه پليمرهاي كامپوزيتي براي توليد لوله
اصـوالً  . باشـد و از تنـوع فراوانـي برخوردارنـد     ها پليمرهـاي آلـي مـي    ي اصلي آن ساز بشر هستند كه پايه ها مواد دست پالستيك
  :كنند كه عبارتند از بندي مي دسته كلي تقسيم ها را براساس رفتارشان در برابر حرارت به دو پالستيك

  ).Thermoplastics(ها  ترموپالستيك -1
  ).Thermosets(ها  ترموست -2

هـا   آن. شوند پذير مي ها در درجه حرارت معمولي محيط جامد بوده و با افزايش درجه حرارت نرم و شكل بطور كلي ترموپالستيك
هاي پالسـتيكي   داد و مجدداً به شكل اوليه بازگرداند غالب مواد بكار رونده در ساخت لولهتوان با اعمال حرارت تغيير شكل  را مي

اما . اشاره نمود) PE(اتيلن  يا پلي) PVC(سي  وي ، پي)p.p(پروپيلن  توان به پلي ها هستند كه از جمله مي از نوع ترموپالستيك
ها يكبار براي  آن. ها را حتي با اعمال حرارت تغيير شكل داد توان آن بطوريكه براحتي نمي. باشند ها مواد نسبتاً تردي مي ترموست

  .كنند شوند و شكل تغييرناپذير و ثابت خود را حفظ مي هميشه شكل داده مي
  

  هاي پالستيكي خواص لوله
. گي داردهاي سرويس و شرايط كاري سيسـتم بسـت   ها به سيال منتقل شونده و مشخصه ي مناسب براي ساخت لوله انتخاب ماده

ها براي سيستم و تأسيسات مورد نظر ما مطلوب و برخي نيز  ها ممكن است برخي از خصوصيات پالستيك بسته به نوع پالستيك
  .باشد نامطلوب مي

توان از طريق طراحي و نصب اصولي كاهش داد يا حذف نمود اما آنچه مسلم است  به هر حال برخي از خصوصيات نامطلوب را مي
هـاي   ي خواص، مزايا و معايـب انـواع لولـه    مناسب لوله براي كاربردهاي متفاوت مستلزم داشتن دانش كافي دربارهانتخاب جنس 
  .پردازيم هاي پالستيكي مي هاي لوله در زير به بررسي مهمترين خصوصيات و ويژگي. پالستيكي است
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  مقاومت به سايش و خوردگي
هاي نمكي، مايعات و گازهاي خورنده  در برابر انواع اسيدها، محلول هاي پالستيكي از مقاومت چشمگيري بطور كلي لوله

هاي پالستيكي به نوع سيال منتقل شونده از داخل لوله  ميزان مقاومت لوله) erosion(در مورد سايش . برخوردارند
  .و شرايط سرويس و سيستم بستگي دارد

براي مثال . كند برخي از مواد شيميايي خاص تغيير ميهاي پالستيكي با افزايش غلظت  ميزان مقاومت به خوردگي لوله
انتقال دهد در حاليكـه بـراي انتقـال    ) C 23 )°F 73°درصد را در  70تواند اسيد سولفوريك  اتيلن مي هاي پلي لوله

  .باشد درصد مناسب نمي 95اسيدسولفوريك 
بـراي مثـال   . يكي در برابر خـوردگي اسـت  هاي پالست اي براي مقاومت لوله درجه حرارت نيز عامل مهم و تعيين كننده

باشـند نبايـد    مناسـب مـي   C23° اتيلن كه براي انتقال گازهاي حاوي اكسيدهاي نيتروژن در  هاي پلي برخي از لوله
  .مورد استفاده قرار گيرند C50°براي انتقال اين گازها در 

ن ميزان مقاومت كلي ماده در برابر مـواد  تواند عاملي در تعيي ي پالستيكي مشخص نيز مي فرموالسيون خاص يك ماده
  .ها باشد شيميايي خورنده و ميزان غلظت آن

  
  ي داخلي صافي جداره
العاده صافي را دارند كه باعث جلوگيري از تجمـع هـر نـوع رسـوب بـر روي       هاي داخلي فوق هاي پالستيكي جداره لوله

ي كاهش تدريجي قطر داخلي در اثر  و انسداد به واسطهگردد و بنابراين بروز مشكل گرفتگي  شان مي هاي داخلي جداره
هاي فلزي به مرور زمان در اثر خـوردگي از   در حاليكه لوله. گردد هاي پالستيكي منتفي مي تجمع رسوبات در مورد لوله

تيجه ها افزايش يافته و در ن شان افت فشارهاي اصطكاكي در آن بين رفته و در اثر تجمع رسوبات بر روي سطوح داخلي
  .ها براي انتقال سياالت كاهش خواهد يافت ظرفيت آن

  
  خواص حرارتي

تر است كه در نتيجه تلفات حرارتي يا  ها پائين هاي پالستيكي نسبت به ديگر لوله بطور كلي قابليت هدايت حرارتي لوله
اين خصوصـيت  . رسد مي) ها در مقايسه با ديگر لوله(ها به حداقل ممكن  بالعكس جذب حرارت از طريق جداره اين لوله

آينـد   هاي فاضالب استفاده گردد يك مزيت به حساب مي ها براي سيستم هاي پالستيكي در مواردي كه از اين لوله لوله
آيد نرخ انبساط  ها و كاهش نرخ تخليه جلوگيري به عمل مي نشين شدن مواد چرب همراه فاضالب در لوله چرا كه از ته
ها باالتر است و اين نكته را بايد به هنگـام طراحـي تأسيسـاتي كـه      ي در مقايسه با ديگر لولههاي پالستيك حرارتي لوله

 Iنـوع   P.V.Cبراي مثال ضريب انبسـاط حرارتـي   . باشند، مدنظر داشته باشيم داراي نوسانات زياد درجه حرارت مي
)/C°6- 10×50  (پنج برابر فوالد ) 63تا/C°6- 10 ×12 (هـاي   دارنـده  ها و نگه اد بستبه همين علت تعد. است

هاي فلزي به مراتب بيشتر بوده و در فواصل كمتري نسـبت   كي در مقايسه با لولهيهاي پالست  مورد نياز جهت نصب لوله
هاي پالسـتيكي بدرسـتي    همين دليل در صورتيكه لوله به. دندبايد نصب گر) هاي فوالدي در مقايسه با لوله(به يكديگر 

هـاي   لولـه . خواهنـد بـود  ) Snaking(هنگام نوسانات زياد حرارتي مستعد پيچ و تاب خـوردگي  مهربندي نشوند به 
هـا از   شوند و به همين دليل بايد از عبور دادن اين لوله پالستيكي وقتي در معرض درجه حرارت باال قرار گيرند نرم مي

حد باالي تحمل درجه حـرارت  . داري نمودكنند خود نقاط خيلي گرم يا از مجاورت وسايلي كه حرارت بااليي توليد مي
  .متغير است C150°تا حداكثر  C50°هاي پالستيكي بسته به جنس و نوعشان از  در لوله
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  هاي الكتريكي مشخصه
هاي گـالوانيكي و   ها هادي جريان الكتريسيته نيستند و به همين علت هيچگاه در معرض خوردگي بطور كلي پالستيك

هـاي فلـزي مـدفون در     ي خوردگي گالوانيك در لوله دانيد بروز پديده همان طور كه مي. گيرند الكتروشيميايي قرار نمي
  .هاست زير خاك يكي از مهمترين داليل آسيب ديدن و از بين رفتن تدريجي اين لوله

  
  چگالي 

ي  گـالي در محـدوده  هاي فوالدي، آزبستي، بتني و سيماني هستند و از نظر چ تر از لوله هاي پالستيكي بسيار سبك لوله
هاي فراواني را براي اين  هاي پالستيكي مزيت سبكي لوله. قرار دارند) بسته به نوع و فرموالسيون( 3cm/gr2تا  9/0

ها به مراتب كمتر شده و حمـل و نقـل    هاي حمل و نقل و نصب آن از جمله آنكه هزينه. نوع لوله به ارمغان آورده است
هاي پالسـتيكي بـه راحتـي بـا      اغلب لوله. گيرد ها صورت مي تري در مقايسه با ديگر لولهها به آساني و با سرعت بيش آن

  .شوند و در بيشتر موارد نياز به ماشين آالت و ابزار خاصي ندارند دست نصب مي
  

  خواص مكانيكي

مقاومـت  . نـد ها مقاومت مكـانيكي فلزهـا را ندارنـد امـا قابليـت انعطـاف بـاالتري برخوردار        آنچه مسلم است پالستيك
كشـي مقاومـت    با افزايش درجه حـرارت سيسـتم لولـه   . باشد ها در برابر نيروهاي كششي بيش از حد الزم مي پالستيك

هـاي پالسـتيكي    از آنجا كـه لولـه  . گردد تر آمده اما مقاومت در برابر ضربه بيشتر مي هاي پالستيكي پائين مكانيكي لوله
هسـتند ضـربات خـارجي وارده بـه سـطح خـود را بـا حـداقل         ) پذير ر انعطافحال بسيا محكم و در عين(عموماً چقرمه 

هاي با جـنس تـرد    در حاليكه همين ضربات در مورد لوله. كنند اي به خوبي جذب مي خسارت يا حتي هيچگونه صدمه
  .تواند باعث بروز صدمات جدي گردد مي
  

  قابليت اشتعال
شوند و تركيبات آلي ديگري نيز به همراه دارند و بنابراين قابل اشتعال  هاي پالستيكي عمدتاً از پليمرها ساخته مي لوله
دهنـد در اغلـب مـوارد     هاي مختلف رفتارهاي كامالً متفاوتي را در برابر آتش از خود نشان مي البته پالستيك. باشند مي

هـا باعـث    ق ايـن لولـه  هاي پالستيكي گرديده و محصوالت حاصل از احتـرا  آتش باعث تجزيه شيميايي در ساختار لوله
  . شوند گسترش و افزايش حجم آتش مي

  
  هاي پالستيكي از نظر تحمل فشار بندي لوله رده

بنـدي   هاي پالستيكي از نظر تحمـل فشـار رده   هاي تخليه تمام لوله هاي مورد استفاده در فاضالب و سيستم به جز لوله
  :اي پالستيكي از نظر تحمل فشار موجود است كه عبارتند ازه بندي لوله بطور كلي سه روش استاندارد براي رده.اند شده

  ):schedule number(عدد شجول  -1
حـد مجـاز   ) S(مورد نظـر و  ) سرويس(فشار سيستم ) P(قابل محاسبه است كه در آن  1000×)P/S(كه از رابطه 

  .رمول قرار داده شونداست و مسلم است كه هر دو بايد با واحدهاي يكسان در اين ف) allowable stress(تنش 
  ):SDR(نسبت ابعادي استاندارد  -2

SDR  كه مخفف)Standard dimension Ratio (  است از تقسيم قطر خارجي لوله به ضخامت آن قابـل
  .محاسبه است
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  :بندي عددي براي سطح فشار قابل تحمل رده -3
هـاي   تـرين رده  بـراي مثـال معمـول   . گـردد  در اين روش براي هر لوله فشار قابل تحمل به صورت عددي مشخص مـي  

برخـي اوقـات نيـز بـراي     . PSI 315، 200، 160، 125، 100، 50هـاي پالسـتيكي عبارتنـد از     فشاري لوله
ي  هاي ترموپالستيكي از كدهاي چهار رقمي و يك پيشوند الفبايي كـه نشـان دهنـده    بندي فشاري و شناسايي لوله رده

ي رزين و رقم سوم و  اول و دوم اين كد چهار رقمي به ترتيب نشانگر نوع و پايه رقم. گردد نوع پليمر است، استفاده مي
بيـان   Psiو برحسـب   100چهارم ميزان فشار الزم جهت تست هيدرواستاتيكي لوله را به صـورت تقسـيم شـده بـر     

و پايـه   1نـوع   PVCوينيل كلرايد   اي است كه از جنس پلي نشانگر لوله PVC “ 1120“براي مثال كد . دارند مي
)grade (1  شاخه شده است و فشار تست هيدرواستاتيك آنpsi 2000  ) معادلMpa 8/13 (باشد مي.  
  

  هاي پالستيكي دوام و پايداري لوله
هـاي عمليـاتي    هاي مجهز صنعتي و همچنين تجربيات عملي در محيط هاي گوناگون انجام شده در آزمايشگاه آزمايش 

مـدفون در زيـر خـاك در مقابـل حمـالت هرگونـه       ) ها از نوع ترموپالستيك(هاي پالستيكي  حاكي از آن است كه لوله
  .باشند كامالً ايمن مي) موجودات ذره بيني(ها  باكتري، قارچ و ديگر ميكرو ارگانيسم

  
  مقاومت در برابر عوامل جوي

زيه شيميايي و فساد و تباهي بـه  قرار گيرند مستعد تج) UV(ي ماوراءبنفش  هاي پالستيكي وقتي در معرض اشعه لوله
ها و در نتيجه  هاي پالستيكي باعث ترد و شكننده شدن آن ي ماوراءبنفش بر سطح لوله ي آن هستند تابش اشعه واسطه

هاي ماوراءبنفش و تغييـر   ي تابش امروزه توسط افزودن مواد بازدارنده. گردد ها براي ترك خوردگي مي مستعد شدن آن
  .نمايند ها را در برابر عوامل جوي مقاوم مي هاي پالستيكي اين لوله هدر فرموالسيون لول

  
  هاي پالستيكي  كاربرد لوله

رسـاني، آبيـاري، توزيـع آب، باغبـاني،      هـاي فاضـالب، آب   هاي پالستيكي عبارتند از سيستم مهمترين موارد كاربرد لوله
  ...هاي فاضالب، صنايع غذايي، كارخانجات داروسازي و  تصفيه خانه

هـاي   در ساليان اخير در صنايع نفت و گاز نيز براي خطوط انتقال گاز طبيعي و نفت خام در بسـياري از مـوارد از لولـه   
  .پالستيكي استفاده شده است

گردد كه با اسـتفاده از   ها مي هاي انتقال نفت خام باعث گرفتگي و كاهش قطر مؤثر اين لوله نشين شونده در لوله موم ته
 .شود ستيكي اين مشكل رفع ميهاي پال لوله

  
  ها سازي پالستيكي و افزايش طول عمر آن هاي مقاوم روش

جهت باالبري مقاومت مكانيكي و افزايش طول عمر پليمرها تحقيقات وسيعي به عمل آمده و امروزه يكي از مهمتـرين  
در ايـن روش سـاختار    .كردن پليمرهاسـت ) Gross link(گردد روش مشبك  هايي كه بدين منظور اتخاذ مي روش

هاي  يابد و بدين وسيله پليمرها در برابر تنش تغيير مي) فضايي(اي  اي پليمرها به ساختار شبكه مولكولي طولي و زنجيره
www.p  .وارده مقاوم خواهند شد
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 هـا بـه   هاي پالستيكي تلفيق فلز و پالستيك در ساخت ايـن لولـه   هاي باالبري مقاومت مكانيكي لوله يكي ديگر از روش
. گيرد طريقي است كه يك اليه فلزي براي مثال آلومينيوم در ميانيك اليه داخلي و خارجي از جنس پالستيك قرار مي

  .گيرد ي پالستيكي قرار مي ي نازك در دل يك لوله ي فلزي با جداره در واقع يك لوله
  

  هاي پالستيكي ي حرارتي لوله حافظه
هاي پالستيكي داده شود با اعمـال حـرارت لولـه بـه حالـت و       نادرست و غلطي به لوله در اكثر موارد كه خم يا هرگونه تغيير شكل

 "از ) هـا  البته از نوع ترموپالستيك(هاي پالستيكي  شود كه لوله گردد و به همين دليل اصطالحاً گفته مي ي خود باز مي شكل اوليه
  .برخوردارند ") Thermal memory(حافظه حرارتي 

 
  هاي پالستيكي در لوله )Noise(سر و صدا 

ي  صداي توليدي به هنگام تخليه. هاي پالستيكي استفاده شود ي فاضالب از لوله هاي تخليه در صورتيكه جهت سيستم
مهندسي  دانيد يكي از مهمترين خواص زيرا همانطور كه مي. هاي چدني بيشتر خواهد بود فاضالب در مقايسه با لوله

يك  ABSيك پليمر قابل انعطاف و  PVCدانيد  همانطور كه مي. و ارتعاشات استها قابليت باالي جذب صدا  چدن
ي  هاي فني صداي توليدي در نتيجه بر اساس نتايج به دست آمده در آزمايشگاه. پليمر سخت و انعطاف ناپذير است

هاي  و در لوله بيشتر) DB(بل  دسي 10تا  6هاي چدني بين  در مقايسه با لوله PVCهاي  تخليه فاضالب در لوله
ABS بل  دسي 15تا  8هاي چدني بين  در مقايسه با لوله)DB (بيشتر است.  

بل انسان تصور  دسي 10ي  ها به اندازه تجربيات آزمايشگاهي حاكي از آن است كه با افزايش سطح صدا در لوله
  .نمايد كه سطح صدا دو برابر شده است مي

  
  هاي پالستيكي لهترين پليمرهاي مصرفي جهت ساخت لو معمول
  :هاي پالستيكي عبارتند از ترين پليمرهاي مصرفي جهت ساخت و توليد لوله ترين و معروف معمول
  پلي وينيل كلرايد)PVC(  
  پلي وينيل كلرايدكلره)CPVC(  
  پلي اتيلن)PE(  
  پلي پروپيلن)PP(  
  اكريلونيتريل بوتادين استايرن)ABS (  
 اي  هاي مقاوم شده با الياف شيشه پالستيك)GRP.(  

  
  : P.V.Cهاي  لوله

PVC هاي پالستيكي قابل اشتعال  همانطور كه قبالً بيان گرديد لوله. ها در صنعت است يكي از پركاربردترين انواع پالستيك
آن است كه آتش را بر روي لوله پخش  PVCهاي  اما يكي از ويژگي. دهند ها آتش را گسترش مي هستند و اكثر آن

  .رود اي كه در آتش قرار گرفته سوخته و از بين مي همان نقطه كند بلكه فقط نمي
فر و زير صفر به شدت ترد و مستعد هاي ص باشند از جمله اينكه در درجه حرارت داراي معايبي نيز مي PVCهاي  لوله
گيرند كيفيت ي ماوراء بنفش قرار  همچنين در صورتيكه در معرض تابش بيش از حد آفتاب با اشعه. شوند خوردگي مي ترك

  .باشند هاي آبگرم مناسب نمي به هيچ عنوان براي سرويس PVCهاي  لوله .دهند خود را از دست مي
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  CPVCهاي  لوله
ها براي رفت و برگشت  و از آن) F°180حدود (هاي باالتر هستند  قادر به تحمل درجه حرارت PVCهاي  نسبت به لوله

هاي باال  قادر به تحمل درجه حرارت CPVCهاي  از آنجا كه لوله.اده نمودتوان استف هاي حرارتي مي  آبگرم در سيستم
  .هاي كمتري دارند ها و آويزه دارنده ها، نگه گاه هاي پالستيكي به هنگام نصب نياز به تكيه باشند نسبت به ديگر لوله مي

دهند و اين قضيه منجر به افزايش  ميي خود عبور  هاي پالستيكي آن است كه اكسيژن را از جداره يكي از معايب اكثر لوله
سد مستحكمي در برابر  CPVCاما . گردد كشي پالستيكي مي هاي لوله خوردگي در تجهيزات فلزي متصل به شبكه نرخ

سوزي، آتش را گسترش  آن است كه به هنگام آتش CPVCهاي  هاي مهم لوله يكي ديگر از مزيت. عبور اكسيژن است
  .ها به مراتب كمتر است شكل در ناحيه سوختگي در مقايسه با ديگر انواع پالستيك دهند و خسارت و تغيير نمي

. باالتر است PBو  PVC ،PP ،PEXهاي  نسبت به لوله CPVCهاي  هاي كششي نيز در لوله حد تحمل فشار و تنش
با ضخامت  CPVCي  لوله. ميليمتر باشد 4/3بايد  P.Pي لوله  براي مثال در جايي كه طبق شرايط طرح ضخامت جداره

و  PP ،PEXهاي  در مقايسه با لوله PVCو  CPVCهاي  ضريب هدايت حرارتي در لوله. باشد ميليمتر جوابگو مي 9/1
PB تر است و به همين علت احتمال دفرمه شدن  پايين)deformation (ها در اثر حرارت در مقايسه با ديگر  اين لوله
  .تر است هاي نامبرده پايين لوله
آميز و بدون هيچ مشكلي براي مدت چهل سال در  بطور موفقيت CPVCهاي  بيات موجود حاكي از آن است كه لولهتجر

 CPVCها و تأسيسات ساخته شده از  احتمال رشد و تكثير باكتري لريونال در لوله. اند هاي آبگرم بكار گرفته شده سيستم
  .بسيار كم است

ها و داروهاي ضد موريانه بسيار حساس بوده و موارد فوق اثرات مخربي  كش رچها، قا كش نسبت به حشره CPVCهاي  لوله
نماييد بايد  در محيط آشپزخانه استفاده مي CPVCهاي  در صورتيكه از لوله. كنند ايجاد مي CPVCهاي  را بر روي لوله

  .هاي خوراكي يا گريس آلوده نشوند ها به روغن مراقب باشيد كه اين لوله
هاي تبريد قرار گرفته يا براي انتقال اين  چنانچه در مجاورت برخي از روغن CPVCهاي  نشان داده كه لوله همچنين تجربه

نبايد  CPVCهاي  لوله. خواهند بود) S.C.C(خوردگي ناشي از خوردگي تنشي ها بكار گرفته شوند مستعد ترك روغن
  .براي مدت طوالني در معرض تابش نور خورشيد قرار گيرند

  
  )PE(اتيلني  هاي پلي لوله

توانند دچار  اتيلني نيز مي سطوح پلي. در برابر ضربه مقاومت خوبي داردخوبي است و داراي استحكام ) PE(اين پليمر 
فقط در مورد فلزات اتفاق  S.C.Cي  شوند واقعيت آن است كه پديده)S.C.C(هاي ناشي از خوردگي تنشي  ترك
هاي سيليكون يا  هاي حاوي روغن هاي كششي بوده و هم زمان در محيط تحت تنشاتيلن  براي مثال اگر پلي. افتد نمي
كارخانه  180هم اكنون بيش از . تنشي خواهند بود  خوردگي ناشي از خوردگي هاي گياهي قرار گيرند مستعد ترك روغن

ين توليدكنندگان از نظر مواد اوليه، هاي توليدي ا كنند و نبايد فراموش كردكه لوله اتيلني توليد مي هاي پلي در كشور ما لوله
  .باشند روش ساخت و كنترل كيفي با يكديگر تفاوت داند و بنابراين از نظر مرغوبيت و كيفيت يكسان نمي

 Cross Linked(اتيلني مشبك  يا همان لوله لوله پلي PEXاتيلني لوله  هاي پلي يكي از انواع شناخته شده لوله
Polyethylene (تا   هاي باال و فشارهاي نسبتاً باال درجه حرارتباشد كه   مي)100 Psig (كند و  را تحمل مي
  .شود ها استفاده مي هاي گرمايش كفي غالباً از اين لوله امروزه جهت سيستم
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  )PP(پروپيلني  هاي پلي لوله
پـروپيلن    يز عمدتاً از پلـي هاي مسافرتي ن براي مثال چمدان. پروپيلن نوعي ترموپالستيك داراي استحكام باال است پلي 

  .شوند ساخته مي
  

  )ABS(هاي اكريلونيتريل بوتادين استايرن  لوله
داراي  ABSهاي ساخته شـده از   لوله. اكريلونيتريل بوتادين استايرن همانند شيشه شفاف و داراي سختي بااليي است

 ABSاز ديگـر كاربردهـاي   . كننـد  تحمـل مـي  باشند و فشارهاي نسبتاً بـاال را نيـز    مقاومت بااليي در برابر حرارت مي
  .اشاره نمود... ها و  ها، ساعت هاي صنعتي به عنوان سطوح چراغ توان به ساخت انواع تلق مي

ABS هـاي   خـوردگي  ناپذير است كه داراي مقاومت بااليي در برابر خزش و ترك نوعي ترموپالستيك ساخت و انعطاف
باشد طوريكه اين ويژگي را حتـي تـا درجـه     اي در برابر ضربه برخوردار مي ادهالع تنشي بوده و همچنين از مقاومت فوق

 ABS. مقاومت مكانيكي و مقاومت در برابر سايش اين نوع پليمر بسيار عالي اسـت . نمايد حفظ مي -C 40°حرارت 
استنشاق . باشند مياكسيدكربن و اكسيدهاي نيتروژن  سوزد، اما محصوالت احتراق آن مونواكسيدكربن، دي به آرامي مي

توانـد باعـث ايجـاد     كاري ايـن پليمـر مـي    زدن و ماشين تواند خطرناك بوده و گرد و پودر ناشي از سنگ بخارات آن مي
  .ها گردد حساسيت و التهاب در پوست و چشم

 BASF ،Bayer ،Dow ،GEهـاي   شـركت : در سـطح جهـان عبارتنـد از    ABSهـاي   ترين توليد كننـده  بزرگ
Plastics ،Poli dux ،Polimeri Europa   كه در اين ميـانBASF     هـزارتن   200بـا ظرفيـت توليـد

ABS ي اين پليمر در جهان است ترين توليد كننده در سال بزرگ.  
باشد، آمـار و   در جهان كشور استراليا مي ABSهاي پليمر  ترين استفاده كننده ضمناً شايان ذكر است كه يكي از بزرگ

تـا   1994هـاي   بين سال(در صنايع استراليا  ABSدرصدي ساالنه مصرف و به كارگيري  3اطالعات حاكي از رشد 
  .است) ميالدي 2000

  
  GRPهاي  لوله
در واقـع نـوعي لولـه    ) Glass Reinforced Plastic(اي  هاي پالستيكي تقويـت شـده بـا اليـاف شيشـه      لوله

. اي استفاده شده اسـت  اتيكي لوله از الياف شيشهها جهت افزايش مقاومت است باشد كه در آن پالستيكي كامپوزيتي مي
 .قيمت هستند مقاومتي بسيار عالي در برابر فشار داشته و بسيار گران G.R.Pهاي  به همين علت لوله
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