
 

 

  
 PE100مواد 

 
 PE100تاريخچه مواد 

در سيستم هاي آبرساني تحت فشار و گاز رساني رشد فزآينده اي داشته است طبيعي است اين رشد ) PE(اتيلني  امروزه، استفاده از مواد پلي
رآيند ساخت و روش هاي چشمگير در صورتي تداوم خواهد يافت كه در گذشت زمان شاهد استفاده از تكنولوژي هاي جديد در مواد اوليه، ف

 . گونه از لوله ها در صنعت باشيماتصال و نصب اين 

شاهد توليد گونه هاي متفاوتي از پلي اتيلن بوده ايم كه نسل سوم از اين سير رو به رشد  -با رويكرد مواد اوليه -در راستاي تأمين هدف فوق
 . در صنعت لوله مطرح گرديده است ناسبدر اروپا بعنوان گريدي م 1990مي باشند كه از سال  PE100مواد 

، ميزان حداقل استحكامي است ISOنكته حائز اهميت بر اساس تعاريف ) PE80( با نسل دوم )PE100( در مقايسه نسل سوم مواد پلي اتيلني
ام مورد انتظار براي اين حداقل استحك. سال از نصب و راه اندازي لوله انتظار مي رود 50درجه سيليسيوس پس 20كه در دماي كاركرد 

PE100  مگاپاسكال و براي مواد 10برابرPE80 ،8 مگاپاسكال مي باشد . 
 . را در مقايسه با گونه هاي قبلي به شرح ذيل مي توان خالصه نمود PE100در نگاه كلي مزاياي استفاده از مواد 

  
 فرآيندپذيري بهتر و ميزان خروجي باالتر و كاهش هزينه هاي توليد . 1
 ) ISO 13469, Version 1997 (انعطاف پذيري بهتر براي كالف پيچي، نگهداري و نصب لوله. 2
 ) SCGآزمون (مقاومت باالتر در برابر رشد ترك آرام و ضريب ايمني باالي محصول . 3
 ( ISO13469, Version RCP 1996 )آزمون  مقاومت باالتر در برابر رشد ترك سريع. 4
  ) ISO 1167آزمون بر اساس استاندارد( PE 80در مقايسه با  PE100باالي مقاومت هيدروستاتيكي . 5

  
 : فرآيند پذيري بهتر

نهفته مي باشد بطوريكه توزيع وزن مولكولي در اين پليمرها از يك توزيع  PE100منشأ اين پديده در روش توليد گونه 
در حين اينكه بدليل حضور وزن هاي مولكولي پيروي مي كند، در واقع با اين توزيع، مي توان ) bimodal( دوقله اي

پايين مي توان فرآيند پذيري راحتتري را از مواد داشت، حضور وزن هاي مولكولي باال خواص مهندسي محصول نهايي 
را تضمين نموده و برآيندي از خواص فيزيكي مكانيكي مطلوب با شرايط فرآيند توليد آسان را در كنار هم خواهيم 

 . داشت
، اين امكان را به مشتري مي دهد كه در حين حفظ خواص مهندسي Bimodal PE 100قع استفاده از گونه در وا

نظير چقرمگي، سفتي و رفتار مكانيكي بلند مدت قابل قبول، فرآيند توليد آسانتري داشته كه نهايتاً اين امر خود را در 
 . شان مي دهدهزينه هاي توليد پايين تر و عرضه محصول با قيمت هاي كمتر ن

 
 :انعطاف پذيري بهتر

سبب شده كه بطور مثال در يك فشار كاري ثابت بتوان لوله اي  PE80در مقايسه با  PE100خواص مهندسي باالي 
با ضخامت پايين تر با حفظ خواص مكانيكي در حد معين توليد نمود كه نتيجه ،محصولي با خواص يكنواخت تر در 

سبب شده كه در لوله هايي با  PE80 ين مقاومت خزشي باالتر اين گريد در مقايسه با همچن. ضخامت لوله خواهد بود
 كمتري داشته باشيم،  )Sagging(قطر باال نشست يا خمش لوله 

، تضميني براي اطمينان از خواص نهايي محصول در توليد لوله هاي با PE80در جمع بندي نهايي استفاده از گريد 
 . باال و ضرايب اطمينان باال مي باشد قطر باال، در فشار كاري
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 : مقاومت باالي رشد آرام ترك
از نظر فني، كارايي لوله در بلند مدت عموماً با مقاومت آن در برابر رشد آرام ترك تخمين زده مي شود زيرا كه حضور 

محدودة دمايي وسيعتري  PE100گونه هاي جديد . تركهاي ريز در حين نصب يا حمل لوله غير قابل اجتناب مي باشد
از شكست ( براي كاربري لوله پيش بيني مي كند كه اين امكان از طريق انتقال دماي تغيير نوع مكانيزم شكست 

بديهي است كه مكانيزم قابل قبول براي . اتفاق مي افتد PE80به دماهاي باالتر در مقايسه با ) چقرمه به شكست ترد
  . مي باشد) نوك قناري(چقرمهشكست لوله هاي پلي اتيلني شكست 

  
 ) RCP(مقاومت باال در برابر رشد سريع ترك 

در ( در اثر فشار داخلي لوله و انرژي پتانسيل ذخيره شده در آن، احتمال رشد ترك در جهت طول لوله با سرعت باال 
شناخت , ز اين پديدهدر جهت كاهش برو. وجود داشته و غير قابل اجتناب مي باشد) متر بر ثانيه 200 - 400حدود 

دما و فشار داخلي لوله مي , ضخامت ديواره, تحت تأثير قطر لوله RCPعوامل موثر بسيار مهم باشد، مي دانيم شكست 
 . باشد

از اين رو , را افزايش داده RCPاحتمال بروز ) در دماي كاربري مشخص(افزايش ضخامت در سايز مشخصي از لوله 
مكان كاهش ضخامت جداره با حفظ خواص مهندسي را مي دهد حركتي مثبت در جهت كه ا PE 100استفاده از مواد 

گراف ذيل نيز مقايسه اي از نسل هاي متفاوت پلي اتيلن در اين مورد را نشان مي . بهبود رفتار مكانيكي لوله مي باشد
 )در نسبت هاي مختلف قطر به ضخامت ديواره. (دهد

  
  

 مقاومت هيدرواستاتيكي باال
مقاومت در برابر فشارهاي هيدروستاتيكي مي باشد كه در واقع طول عمر لوله را , ن ويژگي لوله هاي تحت فشارمهمتري

 . بر حسب فشار داخلي اعمالي نشان مي دهد
در اين آزمون ميزان فشار قابل تحمل در دما و بازه هاي زماني متفاوت بر روي لوله مورد ارزيابي قرار ميگيرد كه جدول 

 . ي بر حسب نوع مواد در ذيل ارائه ميگرددمقايسه ا
 .) مقادير گزارش شده ميزان تنش اعمالي بر حسب مگا پاسكال مي باشد(

  

 نوع ماده
ساعت100آزمون

 20 ˚در

ساعت 165آزمون

 85 ˚در

ساعت  1000آزمون 

 80 ˚در

PE 100 4/12 8/5 5 

PE 80 9 6/4 4 

PE 63 8 5/3 2/3 

  
 . رفتار مكانيكي بهتري در دماها و زمان هاي باالتر از خود نشان مي دهد PE 100ردد همانطور كه مالحظه مي گ

تابع نوع پراكنش دوده در ....) , PE 100, PE 80(با توجه به اينكه خواص نهايي محصول عالوه بر نوع ماده اوليه , در جمع بندي نهايي
 . ساختار پلي اتيلن مي باشد

  . د بلند مدت و چقرمگي مناسب و تكرار پذيري محصول استفاده از مواد پايه خود رنگ توصيه ميگردداز اين رو جهت دستيابي عملكر
عدم توزيع و پراكنش مناسب دوده در پلي , در حين فرآيند توليد لوله صورت پذيرد) Natural(با مواد طبيعي , در صورتي كه اختالط مستربچ
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  . روع ترك در سطح لوله عمل كرده و استحكام لوله را در بلند مدت به مخاطره بياندازداتيلن مي تواند به عنوان هسته اوليه براي ش
و يا فشارها ي كاري باال استفاده مي ) 25/1( زماني كه در توليد محصول از ضرايب ايمني پايين تر, همچنين ضرورت حضور مواد خود رنگ

 . بسيار پر رنگ تر مي باشد, گردد
كه شاخص سطوح جديد كاربري لوله هاي پلي اتيلني بوده و  EN 1555و  EN 12201 ستانداردهاي جديد اروپاييدر اين راستا رجوع به ا

  .تإكيد بر استفاده از مواد خود رنگ در اين لوله ها را دارند ضروري به نظر مي رسد
  مقاله دليل استفاده از دوده را از اينجا دنبال كنيد  

 

www.p
ar

se
th

yle
ne

-k
ish

.c
om




