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معرفی



.تیمهسپروپیلنیپلیواتیلنیپلیهایلولهمهندسیویژهوجدیدهایکاربریشاهدامروزه

.باشدمیالکتریکیرساناییوترکآهستهرشدبهمقاومتاهمیت،حائزخصیصهدو

5

تهمحلول ها و سنگ های شس-انتقال های پنوماتیک گرد و غبار-زیر ساخت معادن•

معادن

کاربری بدون حفر کانال یا حفر بدون بستر سازی•

بدون حفر کانال

انتقال مواد منفجره و سوخت ها•

صنایع شیمیایی



عیوب ساختاری پلی اتیلن جهت کاربری های خاص صنعتی



الکتریکیرسانایی.1

پنوماتیک،هایکاربریدرخصیصهاین.داردپایینیالکتریکیپذیریهدایتطبیعی،حالتدراتیلنپلی

.گرددمییتلقساختارینقص...وساکنالکتریسیتهسازندههایانتقالزا،احتراقوسوختیموادانتقال

7

ENاستانداردطبق ازالکتریکیمقاومتاگر،13463-1
.شودیمتخلیهساکنالکتریسیتهبارباشد،کمتراهم109

. اهم است1016مقاومت الکتریکی پلی اتیلن 



سریعنسبتاترکرشد.2

ریگوسنگانتقالپنوماتیک،هایانتقالترانشه،بدونهایکاربریبرایترکرشدبهمقاومتمقدار

وPE80هایموادازاستفاده.استاهمیتحائزبسیار...ودارنمکهایآبانتقالشسته،های

PE100باشدگشاچارهتواندنمیفوقهایکاربریجهت.
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بریکارجهتاتیلنپلیترکآهستهرشدبهمقاومتمقدار
.استساعت500گازوآبصنایعدر



بهبود ساختار پلی اتیلن



الکتریکیرساناییبهبود.1

مرتفعراصولمحالکتریکیرساناییبهصنایعنیازهایمستربچ،وکامپاندقالبدرفعالکربنازاستفاده

.دادکاهشاهم102تا1016ازتوانمیراالکتریکیپذیریهدایتمقدارکاربری،بهبسته.کندمی
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ترکرشدبهمقاومتبهبود.2

PASاستاندارد 1075 معرفیمواد.استپرداختهPE100-RCموادالزاماتمعرفیبه2009-04

.داراسترانظرمدهایکاربریدراستفادهقابلیتویژه،خواصدلیلبهاستانداردایندرشده

11

.سال100عمر سرویس دهی حداقل 



8760)سالیکازبیشترSCGترکآهستهرشدبهمقاومت hr)
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FNCT8760)سالیکازبیشتر hr)
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لولهگریداتیلنپلیانواعFNCTشاخصمقایسه
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Thermalحرارتیعمر ageing8760)سالیکازبیشتر hr)

PASاستانداردبامطابق 1075
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تولید کنندگان مواد اولیه، مستربچ و کامپاند



Electrical Conductive- Premixgroup

.ساکنهالکتریسیتتخلیهوانفجاریجوهایمناسبالکتریکیرسانایکامپاندهایکنندهتولید•

.انفجاریجوهایواحتراققابلهایمحیطدرمایعاتوپودرهاغبار،وگردخطربیانتقالدرکاربرد•
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Electrical Conductive- CABOT

.ستندهمحصولدرالکتریکیرساناییتأمینجهتسیاهکربنباشدهفرموله®CABELECکامپاندهای•

هایلولهها،لوله،نوارهاقبیلازمحصوالتیتوانمیL/D=20-30نسبتبااکسترودرازاستفادهبا•

.ردکتولیدرا(شیمیاییهایکارخانهیاپودرمعادن،)خطرناکمناطقدراستفادهمورد...وکاروگیت
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• Resistance Crack- Basell

HostalenموادSCGمقدار CRP 100 resistاستساعت10000ازباالتر.

• Resistance Crack- Borouge

HEموادSCGمقدار 3490 LS-Hاستساعت5000ازباالتر.
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تولید کنندگان لوله در این حوزه



XORELLA- FRANK

.PPs-elوPE-el،PPsاسامیباصنعتیکشیلولههایسیستمازنوعسهمعرفی

PE-el:سانتیگراددرجه60دمایتا(تهویه)غباروگردیااحتراققابلموادانتقالدرکاربری.

:PPsستامناسبگازهایلولهخروجیوتهویهبرایباالتر،استحکامدلیلبهشعله،برابردرمقاوم.

PPs-el:(معادن)اشتعالقابلبسیارهایموادانتقالدرکاربری.
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ELPLAST +

PE-NP-AS:نساکالکتریسیتهواشتعالضدمعادن،محورهایدرزااحتراقهایاستخراجدرکاربری.

PE-AS:سنگذغالمعادنزمینیتاسیساتواحتراققابلغیرمعدنیمواداستخراجدرکاربری.
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Egeplast- Pipelife- Radius- Wavin

...وفاضالبگازرسانی،آبرسانی،معدن،صنایعدراستفادهموردالیهچندوالیهتکهایلولهکنندهتولید

.کانالحفربدونکارگزاریویژگیبا
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مزایا



مزایا

:هجملازدارد،هالولهسایربامقایسهدرزیادیمزایایاولفینیپلیهایلولهدستاینازاستفاده
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ا مونتاژ آسان، اتصال به سایر خطوط لوله نصب شده ب
...استفاده از آداپتورهای فلنجی و

از به انعطاف پذیری باال، امکان خم شدن خط لوله بدون نی
زانو در صورت وجود شعاع خم خاص

کاهش هزینه های مربوط به کارگزاری مربوط به حفر 
کانال و بستر سازی شن و ماسه

قابلیت کاربری برای آب و هوای فشرده

سبک تر از خطوط لوله فوالدی، حمل و نقل آسان بست فوری لوله با استفاده از کلمپ

مقاومت ضربه مطلوب و چقرمگی محل شکست مقاومت در برابر سایش باال

گرفتگی در الیه داخلیوخوردگیکاهش مقدار  ضریب زبری کم الیه داخلی

مقاومت در برابر رشد ترک به دلیل آسیب خارجی مقاومت در برابر محلول های شیمیایی و نمک

نصب شیر در هر نقطه مورد نظر برش طول مورد نیاز در محل کاربری



فرصت های پیش رو و ملزومات مورد نیاز



دتولیمزیت.باشدالیهچندیاتکلولهدرتواندمیRCموادهمچنینوالکتریکیرسانایموادازاستفاده

PASاستانداردبامطابق.استترگرانموادازکمتراستفادهدرالیهچندهایلوله :داریم،1075

الیهتکهایلوله.1

هایخوشهکمترتخریبباشد،کمتراکستروژنفرآینددرتولیدحینبرشیهایتنشمقدارچههر

.داردهمراهبهرامحصولالکتریکیهدایتخواصبهبودنتیجهدروکربنی
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Single Layer

PE100 + Anti Static mb PE100 RC + Anti Static mb



Peelable)اضافهالیهیکباالیهتکهایلوله.2 Pipes):

حساببهلولهSDRجزالیهاینکهاستخراشبهمقاومPPیاPE100-RCجنسازاضافهالیه

.کرداشارهRadiusوegeplastبهتوانمیلولهنوعاینکنندگانتولیدجملهاز.آیدنمی
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نولوژیتکبااکسترودرخطاندازیراهونصبمستلزمالیهچندهایلولهتولید:الیهچندهایلوله.3

.باشدمیاستشدهآوردهزیردرآننمایکهکواکسترودردوحداقلبهمتصلالیهچندکلگی
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.هستندSDRجزوخوردهجوشبهمهاالیهکلیه.دارندمختلفیانواعکاربرد،بهبستهالیهچندهایلوله
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Multilayer

2 Layer

Internal PE 100-RC

External PE100 or RC + mb AS

3  Layer

Internal PE 100-RC

Mid PE100 or RC

External PE100 or RC + mb AS

5 or more



جمع بندی



الیهبدونایباساکنالکتریسیتهرسانایهایلولهتولیدراستایدراولیهموادوتولیدخطازاستفاده

PEجنسازخارجیوداخلی 100-RC،آمریکایسطحدرهالولهاینبروزکاربردهایجملهاز

.باشدمییوروحوزهوآلمانبریتانیا،اسکاندیناوی،شمالی،

هامزیت

.تعمیراتونگهداریاجرا،ونصبسازی،آمادهنقل،وحملهایهزینهمحسوسکاهش•

.هاوختسانتقالوشیمیاییصنایعمعدنی،کاربردهایجهتیافتهتوسعههایسیستمدراستفاده•

.سازیبستروکانالحفربهنیازبدونهایلولهتولیدامکان•
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