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PPI Handbook- CHAPTER 1

های پلی اتیلن در آمریکای شمالیاستفاده از لوله رشد تاریخی 
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Long-Term Performance of Polyethylene Piping Materials in Potable Water Applications- Jana Laboratories Inc. -September 17, 2009  

عملکرد لوله های مختلف



تولید کننده  
مواد اولیه

تولید کننده  
مواد واسطه

تولید کننده  
لوله

انبارش  )پروژه 
(و نگهداری

(نصب و اجرا)پیمانکار 

بهره بردار

بازیافت
زنجیره ارزش لوله های پلی اتیلن
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میلیمتر110تا 63دالیل اصلی نقص در لوله های پلی اتیلن سایز 
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The University of Texas at Arlington, 2012 



میلیمتر200تا 125دالیل اصلی نقص در لوله های پلی اتیلن سایز 
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The University of Texas at Arlington, 2012 



میلیمتر400تا 250دالیل اصلی نقص در لوله های پلی اتیلن سایز 
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The University of Texas at Arlington, 2012 



تفاوت زنجیره ارزش سنتی و جدید
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POLYOLEFIN PIPES IN THE MIDDLE EAST- TODAY AND TOMORROW -Robert Lawrence- Plastic Pipes Conference September 24-26, 2018, Las Vegas, Nevada



تولید کننده مواد اولیه
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مللی ویژگی های مواد اولیه به شکل گرانول و لوله بر اساس الزامات استانداردهای ملی و بین ال
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تولید کننده مواد واسطه
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جدول مشخصات مستربچ به شکل گرانول
روش آزموننوع آزمونمقدار اندازه گیری شدهپارامترهای آزمونمشخصه 

چگالی مستربچ
c°23دمای آزمون

---BRT 7090استاندارد ملی
روز7/هر بچ/یک نمونهتعداد آزمونه

نرخ جریان جرمی 
((MFRمذاب 

Kg 2/16وزنه

---BRT 6980-1استاندارد ملی
c190°دمای آزمون

Min 10زمان  

روز7/هر بچ/یک نمونهتعداد آزمونه

ISO 6964BRTمطابق با استاندارد ---درصد دوده
استاندارد 

ISO 6964

ASTM D1506BRTمطابق با استاندارد وزنیدرصد 0/1تر از کوچکمیزان خاکستر
استاندارد

ASTM D1506

ASTM D1618BRTمطابق با استاندارد  درصد وزنی0/03تر از کوچکتولوئن استخراج شده
استاندارد

ASTM D1618

CTM 15071استاندارد CTM 15.71BRTمطابق با استاندارد درصد وزنی0/1تر از کوچکمیزان گوگرد

---LLDPEBRT: مثال ------نوع پلیمر پایه 

---N550BRT: مثال ------نوع دوده  

نوع افزودنی های  
---BRTضد اکسایش ، کمک فرآیند: مثال ------موجود  

---نوع کاربرد و سازگاری

---
---BRTکاربرد لوله کاروگیت HDPE-80: مثال 

چ  مشخصات گرانول مسترب
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لوله پلی اتیلنتولید کننده 



اتیلنرتبه بندی تولید کنندگان لوله های پلی
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عوامل پایداری و کنترل کیفیت محصول: 1شاخص 

تکنولوژی و توانمندی های تولید: 2شاخص 

نظام کیفیت و حسن شهرت: 3شاخص 

انبارش و توان مالی: 4شاخص 

توان مالی: 5شاخص 



حمل و نقل، جابجایی، انبارش، نصب، جاگذاری
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راهنمای فنی و اجرایی لوله های پلی اتیلن
بر لوله های پلی اتیلنمروری : فصل اول

خواص مواد پلی اتیلن: فصل دوم

حمل و نقل، جابجایی و انبارش لوله و اتصاالت پلی اتیلن  : فصل سوم

نصب و جاگذاری لوله های پلی اتیلن در ترانشه: فصل چهارم

آزمون فشار لوله های تحت فشار نصب شده: فصل پنجم

آزمون فشار لوله های فاضالبی نصب شده: فصل ششم

اتیلنروش اتصال دهی به شیوه جوش لب به لب برای لوله ها و اتصاالت پلی: فصل هفتم

اتصاالت لوله های پلی اتیلنی: فصل هشتم

16



لوله و اتصاالت پلی اتیلنکمیته آموزش انجمن صنفی تولیدکنندگان
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حفظ سالمتی  مدیریت بر داراییهدف 
عمومی

رفع نیازها و  
انتظارات معقول  

مشترکین

ارائه خدمات در 
وضعیت معمول  

و اضطراری

ارتقا پایداری  
خدمات جانبی  
آب آشامیدنی

ارائه خدمت در 
وضعیت  
اظطراری

ترویج توسعه  
پایدار جامعه

حفاظت از  
محیط زیست
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مدیریت بر دارایی های سامانه های تامین آب و فاضالب- INSO 1-22758

اقتصادیعملکردشدنبرآوردهازاطمینانکسب
ارپایدخدماتسطوحباجانبیخدماتسازگاریضمن

.باشدمی

اهداف خدمات جانبی آب آشامیدنی



به اهداف خدمات جانبی آب آشامیدنیردی به منظور رسیدن کالزامات کار

کیفیت آب  
آشامیدنی

تداوم تامین

اطمینان از 
فشار کافی

قابلیت نگه 
داشت

ارائه خدمت در 
وضعیت اظطراری

پایداری محصوالت  
و مواد

مصرف پایدار  
انرژی

عمر طراحی بلند مدت 
دارایی

به حداقل 
رساندن نشت

محیط زیست
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مدیریت بر دارایی های سامانه های تامین آب و فاضالب- INSO 1-22758



آب آشامیدنیخدمات جانبی ارتباط الزامات کارکردی و اهداف
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مدیریت بر دارایی های سامانه های تامین آب و فاضالب- INSO 1-22758



کیفیت آب آشامیدنی

های پلیمریلوله

ترموپالستیکترموست

ر پلیمریزاسیون مواد اولیه د
د    انجام می گیرکارخانهمحل

(احتمال وجود مونومر آزاد)

پایدار کننده های 
حراتی و مواد 

پرکننده در محل 
اضافه می کارخانه

.گردد

د کلیه فرایند تولی
مواد اولیه و اضافه 

کردن سایر افزودنی 
پتروشیمیها در 

.انجام می گردد بهداشتی بودن مواد اولیه

PVC HDPE-PP GRP

آشامیدنیهای انتقال آبلوله

لوله غیر پلیمری

پوشش داخلی از  باید از
جنس پلی اتیلن یا مواد  

.پلیمری استفاده کنند
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تداوم تامین و پایداری محصوالت 

PE MRS

غییر در استحکام لوله های پلیمری بر اساس آزمون های هیدرواستاتیک بلند مدت تعیین می گردد و در صورت هر گونه  ت
.  فرموالسیون می بایست این آزمون ها انجام شود

INSO 20060- ISO 9080

PP CRS
INSO 20060- ISO 9080
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(بهره برداری)قابلیت نگه داشت

DIN 16889-1

طبی پلی اتیلن به دلیل ساختار مولکولی و غیر ق
.بودن مقاومت شیمیایی بسیار خوبی دارد
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(اریجابجایی، انبارش و جاگذ)قابلیت نگه داشت 

-90 °C for HDPE

-15 °C for PP

80 °C for PVC
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Din 58836

از روش ابداعی دانشگاه دارمشتات

مصرف پایدار انرژی
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مصرف پایدار انرژی

27

Abration of different pipe materials using the “Darmstadter Method“ – PE100 PIPE SYSTEM BOOK



𝑯𝑳 = 𝟏𝟎𝟎𝟎
𝑽

𝟎. 𝟏𝟏𝟓𝑪(𝒅)𝟎.𝟔𝟑

𝟏.𝟖𝟓𝟐 مصرف پایدار انرژی
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HYDRAULIC ANALYSIS: PUMPING COSTS FOR PVC AND DUCTILE IRON PIPE – PVC PIPE Association



عمر طراحی بلندمدت

پلی اتیلن

از  کاهش طول عمر لوله های چدن 
1930از سال سال بعد 90به 120

INSO 22758-1
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چدن نشکن بدون پوشش



به حداقل رساندن نشت
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به حداقل رساندن نشت
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محیط زیست
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هزینه خرید هزینه چرخه عمر
لوله

هزینه نصب

هزینه 
تعمیرات

هزینه نشتی

هزینه 
بازسازی 
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DEVELOPMENT OF A WHOLE LIFE COSTING MODEL FOR LARGE DIAMETER WATER MAINS Plastics Pipes XIII, Washington DC, 2-5th October 2006 



هزینه خرید لوله

با اتصاالت مقید  Kاز نظر کیفیت و کارایی لوله های پلی اتیلن با لوله های چدن داکتیل کالس 

لوله پلی اتیلن برابر ˂ 7/6 لوله های چدن داکتیل 
اتصاالت مقید  با Kکالس 
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هزینه نصب

کم بودن وزن و جابجایی آسان در محل نصب

(به طور مثال اتصاالت جوش الکتروفیوژن و اتصاالت مکانیکی)تجهیزات اتصال دهی سبک 

انعطاف پذیری، خمش سرد و کاهش استفاده از اتصاالت

انشعاب گیری راحت

(متر300تا )طول بسیار باالی لوله 

میلیمتر250امکان استفاده از لوله های کالفی تا سایز 
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هزینه تعمیرات
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هزینه نشتی
Ground Penetration Radar (GPR)

Acoustic pipe locator 

Leak detection from space(remote sensing)
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هزینه بازسازی
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ISO 21225



:نتیجه گیری

.تدطی بررسی های انجام شده اکثر نواقص بوجود آمده در حلقه های زنجیره ارزش پس از تولید اتفاق می اف( 2

الت مشکبسیاری از نصب و  جاگذاری دلیل اصلی بروز مشاور،بازرسی، نداشتن اطالعات کافی در قسمت های ( 3

.استشده 

ی در زمینه آموزش طی سه سال گذشته انجمن صنفی عالوه بر تدوین کتاب راهنمای فنی دوره های آموزش( 4

.رددو امیدواریم که باعث ارتقا سطح کیفیت سامانه های لوله پلی اتیلن گمتعددی را برگزار نموده است
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اول لوله های پلی اتیلن از هر جهت دارای خواص و ویژگی های منحصر بفردی است که در دنیا آنرا به انتخاب( 1

لزامات متاسفانه در حال حاضر مشکل اصلی صنعت عدم رعایت ا. جهت انتخاب آب آشامیدنی تبدیل کرده است

.  استانداردی در کلیه حلقه های زنجیره ارزش توسط سازمان های دولتی است



با تشکر از توجه شما
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