
 

 

  

  هاي چدني مزاياي لوله پلي اتيلن به لوله

   اتيلن هاي پلي هاي چدن نشكن با لوله مقايسه لوله

و نيز  High Density Poly Ethytene اتيلن فشرده از مقايسه ويژگي هاي ساختاري و عملكرد كوتاه مدت و بلند مدت لوله چدن نشكن و لوله پلي
، و همچنين )اتيلن براي لوله پلي AWWA C906براي لوله چدن نشكن و ) AWWA C150(در هر مورد  AWWAمقايسه اسـتانداردهاي 

، انستيتو مواد DIPRA) Ductile Iron  (Pipe Research Assosiationآزمايشات عملي انجام شده توسط انجمن تحقيقات لوله چدن نشكن 
، كه Plastics Engineering Laboratory (PEL)الستيك ، آزمايشگاه مهندسي پ. SCI) Structural Composites (Inc مركب ساختاري

 . آيد باشند، نتايجي استنباط گرديده كه در زير مي همگي مراكز تحقيقاتي اياالت متحده مي

استفاده شده  AWWA C906به تصريح استاندارد  PE 3408اتيلن فشرده يعني نوع  ترين جنس پلي جهت مقايسه منطقي در آزمايشات از مطلوب
 . اند ميليمتر در هر دسته مورد مقايسه قرار گرفته 600و  150هاي سايز  همچنين لوله. تاس

 

   اتيلن نتايج مقايسه لوله چدن نشكن و پلي

 استحكام كششي -1

 )1شكل (اتيلن مي باشد  برابر لوله پلي 24استحكام كششي لوله چدن نشكن بيش از 

  .شوند حتي در مقادير پايين تنش كششي دچار خزش مي اتيلن هاي پلي بعالوه برخالف لوله نشكن، لوله
ها فرصت جداشدن  اتيلن، يا هنگامي كه لوله تحت بار ثابت براي مدت زمان طوالني قرار مي گيرد، مولكول هنگام كاهش سرعت بارگذاري روي لوله پلي

  .شود ر شكل و اعوجاج ميو آزاد شدن از يكديگر را دارند كه اين امر باعث تقليل تنش مورد نياز براي تغيي

  
 

در دماي سرويس كاري لوله نشكن هيچ تغيير . تغييرات و نوسانات معمول در دماي نصب و عملكرد لوله چدن نشكن، تاثيري روي استحكام آنها ندارد

ليكن بدليل طبيعت . افتد اتفاقي نمي براي لوله نشكن) درجه سانتيگراد 60(هاي دمايي باالتر  حتي در رنج. شود محسوسي در استحكام كششي ايجاد نمي

هاي  اتيلن لوله به همين منظور توليدكنندگان پلي. شدت به دماي سرويس و كاركرد آن بستگي دارد اتيلن، عملكرد آن به پليمري و ترموپالستيكي لوله پلي



 

 

اتيلن استحكام  سانتيگراد، پلي درجه 24در دماي باالتر از هرچند . كنند درجه سانتيگراد توصيه نمي 60تحت فشار خود را براي كاركرد در دماي باالي 

 .دهد كششي و پايداري ابعادي خود را از دست مي

يابد و در هنگام نصب جهت جلوگيري از تغيير شكل و اعوجاج دقت زيادي بايستي  درجه كاهش مي 24اتيلن، نيز در باالتر از  مقاومت در برابر فشار پلي

 .مصروف داشت

برابر چدن نشكن است، اين امكان وجود دارد كه حين قرارگرفتن در معرض تغييرات شديد دمايي،  18اتيلن تقريباً  كه ضريب انبساط حرارتي پلي از آنجائي

يلن ات درجه سانتيگراد استحكام كششي پلي 43دهد كه در  نشان مي 2شكل . لوله پلي اتيلن دستخوش جابجائي ناخواسته كلي و سراسري خط لوله گردد

  .رسد مي% 50درجه سانتيگراد به  60اين كاهش استحكام در . باشد درجه سانتيگراد مي 23درصد استحكام آن در  70تقريباً 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقاومت فشاري  -2

 )3شكل . (اتيلن است برابر لوله پلي 1/6مقاومت در مقابل فشار هيدرواستاتيك تركيدگي لوله چدن داكتيل 



 

 

هاي چدن نشكن كه تا مرحله شكست تحت فشار  تمامي لوله. گيري مقاومت لوله مقابل فشار، تست هيدرواستاتيك است هت اندازهترين روش ج مستقيم

اتيلن پس از شكست دچار بادكردگي، انحنا، پيچش و  هاي پلي سانتيمتر شدند درحالي كه تمامي لوله 100تا  37قرار گرفتند فقط دچار ترك به طول 

 .اعوجاج گرديدند

  
 Psi350لوله چدن نشكن در كالس فشار . آمده است 1اتيلن پس از آزادشدن فشار داخلي و پايان تست در جدول  هاي پلي افزايش دائمي قطر نمونه

  .است Psi450داراي تحمل فشار اسمي 

  

 .توسط لوله چدن نشكن باشد اتيلني توليد نشده است كه قادر به تحمل فشار اسمي به بزرگي فشار اسمي قابل تحمل هيچ لوله پلي

  

   رابطه استحكام با زمان -3
     .يابد استحكام لوله چدن نشكن با گذشت زمان كاهش نمي

اتيلن در  سال پلي 4/11پس از گذشت . اتيلن است كه رابطه بين تنش اعمالي و زمان شكست را نشان مي دهد نشان دهندة منحني خزش پلي 4شكل 



 

 

داد يك  ، هنگامي كه شكست از نرم به ترد، تغيير ماهيت مي5زمان شكست در منحني شكل  –خط تنش . دايي مي شكنددرصد تنش ابت 55تنش معادل 
هاي  اين نوع شكست ناشي از مكانيزم. دهد هاي سوزني در ديواره لوله رخ مي ها يا سوراخ گيري ترك اين نوع شكست ترد به خاطر شكل. خم پيدا مي كند

  . زني ترك، اشاعه و رشد ترك و شكست ناگهاني هستند شامل جوانه مكانيك شكست هستند كه

  
 

  استحكام ضربه -4

    . اتيلن است برابر لوله پلي 12استحكام ضربه لوله چدن نشكن 

 5كل ش. اين ويژگي بيشتر از ساير خواص، در شرايط حمل و نقل و نصب موثر است. استحكام ضربه يكي ديگر از مشخصات مهم انتخاب لوله است

درجه سانتيگراد انجام شده  21±2آزمايشات به هر دو روش شارپي و ايزود و در دمـــاي . كند اتيلن را با لوله نشكن مقايسه مي استحكام ضربه لوله پلي

 .پذيرد همانند استحكام كششي، استحكام ضربه نيز در لوله چدن نشكن از دماي نصب تاثير نمي. است



 

 

  

  
 

  شيرداركردن -5

    . اتيلن است كردن لوله چدن نشكن راحتر، ارزانتر و سريعتر از لوله پلي شيردار

تواند مستقيماً براي كاركرد سه  كالس حداقل فشار كليه قطرهاي لوله چدن نشكن مي. نصب شير مي تواند چه قبل و چه بعد از نصب لوله انجام شود

حديده كردن . اينچ شيردار شود 1تواند مستقيماً براي كاركرد  ميليمتر و باالتر مي 150 از طرفي كالس حداقل فشار لوله نشكن. چهارم اينچ شيردار شود

اتيلن  براي اتصاالت پلي. شود اتيلن توصيه نمي برعكس حديده كردن مستقيم لوله پلي. مستقيم لوله نشكن نيز در هر زمان و مكاني مجاز و امكانپذير است

شود كه نياز به ماشين جوش مخصوص،  اينكار بوسيله يك دستگاه و وسيله مكانيكي انجام مي. شود در جداره استفاده مي Fusionاز روش جوش 

همچنين عمل جوش حتي در . گيري دماي سطح كار، لباس مناسب و الكل دارد ، ابزار اندازه ACآداپتورهاي گرم كننده، صفحه گرم كننده، منبع جريان 

  .يستي در شرايط مرطوب و بدون محصور كردن انجام گرددمواقع اضطراري نبا

     صرفه جويي در انرژي -6

اتيلن به  شود در حاليكه قطر داخلي لوله پلي جويي قابل توجه در انرژي مي بزرگتر بودن قطر داخلي لوله چدن نشكن نسبت به اندازة اسمي، منجر به صرفه

  . بريم جويي در مورد چدن نشكن مي راحتي پي به صرفه هاي خطوط لوله معادل به يباشد كه با توجه به تئور عدد اسمي مي  اندازه

    نفوذ پذيري -7

تواند  اين مواد نفتي مي. پذير بوده و نبايستي در بستر و خاك آلوده به هيدروكربن و هرنوع تركيبات نفتي ديگر از آن استفاده شود اتيلن بشدت نفوذ پلي



 

 

برخالف . گردد اين امر عالوه بر تضعيف لوله موجب تغيير مزه و بوي آب شرب مي. ده و از ديواره لوله بداخل آن نفوذ نمايدجداره لوله را در خود حل كر

  . پذير نبوده و در مقابل هيدروكربن كامالً پايدار است اتيلن، چدن نشكن به هيچوجه نفوذ پلي

    شرايط بستر -8

بستر مناسب براي كنترل اعوجاج كه . باشد بستر در مورد اين نوع لوله بسيار مهمتر از لوله چدن نشكن مي اتيلن، شرايط هاي پلي نظر به ضعف ذاتي لوله

دارد كه بستر لوله بايد شامل  اتيلن بيان مي استاندارد كارگذاري لوله پلي. اتيلن در مقابل بارهاي خارجي است مورد نياز است تنها معيار طراحي لوله پلي

بنابراين خاك اطراف لوله بايد بقدري فشرده باشد كه نيروهاي جانبي را به صورت كامالً . ن خاك باشد كه بستگي به قطر لوله داردريزترين ذرات ممك

 . يكنواخت به لوله اعمال نمايد

ها باعث كاهش  ين سنگهاي بزرگ و كلوخه باشد چون ا كف بستر بايد مسطح و عاري از سنگ. همچنين خاك بايستي عاري از هرگونه مواد آلي باشد

برعكس بدليل استحكام ذاتي . گردد الزم به يادآوريست بسياري از اين تمهيدات در عمل فراهم نمي. گردند استحكام در اثر ايجاد سايش و خراش لوله مي

  . كافي استريزي يا كف مسطح با خاك ريزي سبك براي بسياري از كاربردها در مورد لوله چدني  چدن نشكن كف مسطح بدون خاك

    اتصاالت و قطعات -9

كنندگان مختلف  هاي متفاوت توسط توليد با توجه به بكارگيري رزين. شود كنندگان لوله توليد نمي اتيلن توسط همان توليد معموالً بيشتر قطعات پلي

اتيلن روش جوش  هاي پلي ش اتصال لولهبايستي توجه داشت كه متداولترين رو. پذيري متفاوت قطعات در عمل مشكل ساز مي شود مالحظات و جوش

هاي متفاوت، عملكرد متفاوتي در هنگام  رزين. هاي خاص و پرسنل آموزش ديده دارد حرارتي است كه عالوه بر متاثر بودن از نوع رزين نياز به دستگاه

هاي جوش متفاوتي نيز دارند مي تواند  كه فرايند) ه به لولهقطعات به لوله يا لول(اتصال دو نوع ماده متفاوت . دهند جوش يا پس از اتصال از خود نشان مي

از . شود كه بعضي از اوقات الزم است تا از ميان برداشته شود همچنين اين فرايند باعث ايجاد يك اليه داخلي در لوله مي. اتصال را به مخاطره اندازد

 .ره لوله گردد هاي ناخواسته در ديوا تواند باعث ايجاد تنش داريم كه اين امر، مي ها نياز به خمش و تغيير جهت خود لوله ها و تغيير جهت طرفي در پيچ

شود درحاليكه تمامي قطعات توليد شده از لحاظ جنس و مشخصات از يك  هاي موجود در چدن نشكن باعث تنوع زياد در قطعات مي رنج گسترده طراحي

  . باشد كه شرايط نصب آساني دارد هاي نشكن مي ترين نوع اتصال در لولهاتصاالت تايتون معمول. كنند استاندارد واحد تبعيت مي

    هاي ردياب سيم -10

. هاي فلز نمي توان محل آنها را در زير زمين براي عمليات تكميلي يا ترميمي دنبال نموده و تشخيص داد اي غيرفلزي است با ردياب اتيلن ماده چون پلي



 

 

اما بدليل اينكه لوله چدن . شود له بايستي قرار داده شود كه به اين صورت با رديابهاي فلزي امكان پيداكردن آنها فراهم هاي ردياب در بستر لو بنابراين سيم

  . هاي ردياب وجود ندارد نشكن فلزي است نيازي به استفاده از سيم

    هاي مجاور گودبرداري -11

  . باشد از لوله نشكن ميپذيرتر  هاي مجاور آسيب اتيلن در برابر گود برداري لوله پلي

    شناوري -12

هاي زيرزميني در محل باالست، تمهيدات  رود يا سطح آب بنابراين هنگامي كه احتمال آمدن سيل در بستر لوله مي. شود اتيلن روي آب شناور مي لوله پلي

  . رد لوله چدن وجود ندارداين مسائل معموالً در مو. به اين منظور لوله بايستي مهار شود. خاصي بايستي انديشيده شود

    UVاثر اشعه  -13

اين پديده به تخريب . گردد باعث تخريب سطح لوله مي UVاتيلن براي مدت زمان طوالني در معرض نور خورشيد قرار گيرد، اشعه  هنگامي كه لوله پلي

UV براساس استاندارد . معروف استASTM ود بايستي تدابير پيشگيرانه در مورد آن رعايت گرددوقتي لوله با جنس پالستيك در محيط باز استفاده ش .

  . پذيرد گونه تخريبي صورت نمي در لوله چدن نشكن در معرض نور خورشيد هيچ

    اثر خراشيدگي -14

ل و نقل بسيار ها و ساير صدمات ايجاد شده در حين حم بنابراين در مقابل خراش. اتيلن ماده بسيار نرمتري است در مقايسه با لوله چدن نشكن، پلي

ها يا ساير نقايص، تاكيد شده  اتيلن عالوه بر الزام بر عاري بودن لوله از ترك، بريدگي، سوراخ، حفرات، ناخالصي در استاندارد لوله پلي. باشد پذيرتر مي آسيب

دليل  به. باشد و بايستي تعويض شود اده نميهايي قابل استف درصد ضخامت جداره بحراني بوده و لوله با چنين خراش 10تر از  هايي عميق است كه خراش

  .استحكام لوله نشكن عالوه بر كاهش احتمال ايجاد اينگونه صدمات، خراش روي لوله تاثير چنداني بر استحكام آن ندارد

 
  


