ٍیژگی ّبی لَلِ ّبی پلی اتیلي ٍ کبرثزد آى ّب
پلي اتيلي اهزٍسُ یکي اس هطزح تزیي هَاد اٍليِ در ساخت لَلِ ّای آب،فاضالب،گاس ٍ ًيش هصارف صٌؼتي تِ
ضوار هي رٍد.ایي هادُ تِ دليل دارا تَدى ّوشهاى ٍیضگي ّای هٌحصز تفزدی ّوچَى هقاٍهت در تزاتز
خَردگيٍ،سى کن،اًؼطاف پذیزی تاال ٍ ٍیضگي ّای ّيذرٍليکي تسيار ػالي در حال حاضز تِ ػٌَاى راُ حلي
هقزٍى تِ صزفِ ٍ قاتل اطويٌاى تزای تسياری اس کارتزد ّای هزتَط تِ خطَط لَلِ تِ ضوار هي رٍد.
لَلِ ّای پلي اتيلي اٍليي تار در دِّ  0951تِ ػٌَاى لَلِ ّای تحت فطار در آهزیکا هَرد استفادُ قزار گزفت.در
سال  0969ضزکت  TRANSCOتشرگتزیي ضزکت تَسیغ گاس طثيؼي در تزیتاًيا ،اقذام تِ ًصة ضثکِ گاس تا
استفادُ اس لَلِ ّای پلي اتيلي ًوَد.

ٍیژگی ّبی لَلِ ّبی پلی اتیلي:
 -0هقبٍهت در ثزاثز هَاد شیویبیی :ایي لَلِ ّا در تزاتز هحيط ّای اسيذی ٍ تاسی ّ ،وچٌيي تسياری
اس هحلَل ّا ٍ هَاد ضيويایي هقاٍم اًذ.
ٍ -2سى کن :ایي لَلِ ّا دارای ٍسى کوتزی ًسثت تِ اًَاع لَلِ ّای فَالدی ،چذًي ٍ تتٌي اًذ کِ تاػث
سَْلت حول ،تارگيزی ٍ ًصة آساى لَلِ ٍ اتصاالت هي ضَد.
 -3استحكبم ٍ اًعطبف پذیزی ثبال ٍ قبثلیت تحول تٌش :استحکام ٍ قاتليت تحول تٌطْای کططي
ٍ فطاری ٍ اًؼطاف پذیزی تاالی ایي لَلِ ّا تِ کارتز اهکاى حول ٍ ًصة لَلِ ٍ اتصاالت را در اجزای
اًَاع پزٍص ّْای صٌؼتي هي دّذ
 -4عدم ًشت :ایي لَلِ ّا ،تِ دليل داراتَدى ٍیضگي ػذم ًطت ،گشیٌِ ی هٌاسثي تزای اًتقال گاس ّستٌذ
ٍ اس طزفي تاػث کاّص تلفات ٍ ّشیٌِ ّا در پزٍص ّْای آتزساًي هي ضًَذ.
 -5هقبٍم ثَدى در ثزاثز ضزثِ :هقاٍهت تسيار تاالی ایي لَلِ ّا در هقاتل ضزتِ ًياس تِ کارگيزی
فطارّای تاالتز لَلِ ٍ اتصاالت ٍ خزیذاری تجْيشات ضذضزتِ را هٌتفي هي کٌذ .ایي خاصيت در پزٍصُ
ّای تشرگ صٌؼتي تاػث سَْلت اجزا ٍ کاّص تسيار سیاد ّشیٌِ ّای اجزا هي ضَد  ،ضوي آًکِ
ضایؼات اجزا را تِ هيشاى صفز کاّص هي دّذ .ایي ػاهل هيتَاًذ دليل تسيار هَجْي تزای جایگشیٌي
لَلِ ٍ اتصاالت پل یاتيلي سٌگيي تا اًَاع لَلِ ّا هي تاضذ.
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 -6رسَة ًبپذیزی :تِ دليل صيقلي ٍ صاف تَدى ٍ داضتي ستزی تسيار پایيي سطح داخلي لَلِ ،سياالت
درٍى آى جزیاى سزیؼي دارًذ.
 -7هقبٍم ثَدى در ثزاثز سبیش :ایي لَلِ هقاٍهت تاالیي در هقاتل سایيذگي دارد .تٌاتزایي اًتخاتي خَب
تزای اًتقال هایؼات دارای هَاد جاهذ غيزهحلَل است .ایي خاصيت ػاهل افشایص قاتل تَجِ ػوز هفيذ
ایي لَلِّا ًسثت تِ لَلِّای دیگز هيتاضذ .تِ ػٌَاى ًوًَِ هيتَاى تِ طزحي اضارُ کزد کِ در سال
 0996در کطَر ػواى ٍ تزای گزٍُ  Shellاجزا ضذُ است .تا اجزای ایي پزٍصُ  09کيلَهتز خط لَلِ
کزتي-استيل کِ در اثز خَردًذگ ي ضذیذ اس تيي رفتِ تَد ،تا لَلِ ّای پلي اتيلي اس گزیذ PE 100
تؼَیض گزدیذ.
در ایي طزح تا تَجِ تِ ضزایط هحيطي ػوز کاری لَلِ ّای پلي اتيلٌي حذاقل  05سال در ًظز گزفتِ
ضذُ است .اس سال  0996تاکٌَى ّيچگًَِ ًقيصِ ٍ ًطتي در ایي لَلِ ّا گشارش ًطذُ است در حاليکِ
دٍرُ کارکزد هفيذ لَلِ ّای فَالدی در ّواى ضزایط ،حذاکثز  2سال تَدُ است.
 -8هقبٍم در ثزاثز حولِ جًَدگبى ٍ ریشِ درختبى :تِ دليل فقذاى ارسش غذایي ٍ سختي سطح لَلِ ٍ
اتصاالت ،جًَذگاى ٍ ریطِ درختاى ًوي تَاًٌذ تِ آًْا آسيثي تزساًٌذ.
 -9عدم ًیبس ثِ پَشش ٍ حفبظت کبتدی :ایي لَلِ ّا تِ ػلت هقاٍهت در تزاتز سًگ سدگي ٍ خَردگي
ًياسی تِ پَضص ٍ حفاظت کاتذی ًذارد.
 -01داشتي عوز طَالًی :کارکزد تذٍى هطکل تحت فطارّای ػولياتي تزای حذاقل  51سال
 -00هقبٍم در ثزاثز حال لْبی آلی
 -02هقبٍم در ثزاثز اشعة فزاثٌفش آفتبة
 -03هقبٍم در ثزاثز سزهب ٍگزهبی شدید
 -04سَْلت در ًصت ٍ اجزای سزیع ٍ حول ًٍقل آسبى
 -05اهكبى استفبدُ اس اًَاع اتصبالت
-06عدم ایجبد تبثیز هٌفی اس قجیل تغییز ثَ ٍ هشُ آة در آة آشبهیدًی
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-07سثزی ثسیبر کن سطح داخلی :ایي ٍیضگي هشیتْای ػوذُ ای را در سهيٌِ اًتخاب قطز هٌاسة در پي
خَاّذ داضت.
کبرثزد لَلِ ّبی پلی اتیلي:
 استفادُ در ضثکِ ّای آتزساًي استفادُ در ضثکِ ّای فاضالب استفادُ در ضثکِ ّای گاسرساًي ٍ سّکطي سيستن ّای هایؼات ٍ فاضالب صٌؼتي ضثکِ ّای آتياری تحت فطار ٍ آتياری قطزُ ای سيستن ّای آتياری هتحزك پَضص کاتل ّای هخاتزاتي ٍ فيثز ًَری پَضص لَلِ ّای فلشی تِ ػٌَاى کاًال ّای تَْیِهٌبثع:
1-Plastics Pipe Institute, High-Density Polyethylene Pipe Systems
2-Willoughby, David, Plastic Piping Handbook, McGraw-Hill, New York
3-Marely Pipe Systems, HDPE Physical Properties, 2009

گزدآٍرًدُ :آرهیي جَادسادُ-هسئَل کٌتزل کیفیت ٍ هدیز ٍاحد  R&Dشزکت هْزآًٍد
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