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 چکیده : 

قابل استفاده در اين گزارش با هدف بررسی و مقايسه فنی و اقتصادی انواع لوله های رايج و 

میلی متر 0222طرح انتقال آب زاگرس به رفسنجان که با عملیات لوله گذاری با  قطر 

بصورت دو خط موازی اجرا خواهند گرديد تهیه شده است در اين گزارش نشان داده شده 

 است که :

باتوجه به آنچه در این گزارش ارائه شده است و با توجه به بررسی معیارهای مختلف  -1

و اقتصادی در پروژه های مشابه آبرسانی ، استفاده از لوله های فایبرگالس باتوجه به  فنی

و با در نظر گرفتن هزینه های سرمایه گذاری و جاری  AHPمقایسه انجام شده به روش 

 دارای اولویت اول می باشند.

ر هزینه تامین و اجرای لوله های فایبرگالس در تمامی اقطار و خصوصاً لوله با قط -2

درصد  22معادل  2222ارزانترین گزینه است و   این هزینه برای قطر  میلی متر ،2222

 درصد کمتر از لوله چدنی می باشد.22کمتر از لوله فوالدی و معادل 

 

 مقدمه -1
 مهی لولهه خريد و نصب های ، هزينهو خطوط انتقال آب طرح های آبرسانی های هزينه عمده بخش

درصد هزينه احداث سیستم های انتقال آب را هزينه های تامین لوله  62تا  52حدود  ، بطوريکهباشد

 .و اتصاالت تشکیل می دهد

 در انتخهاب گیهری تصهمیم مسهلله بخهش در اين داخلی صنايع و توسعه لوله جنس تنوعبه  با توجه

انتخهاب نهوع لولهه  همن رعايهت  برای .برخوردار است خاصی از اهمیت لوله و قطر مناسب جنس

استانداردها، مشخصات هیدرولیکی طرح نظیر قطر و فشار کار لوله ها، زمان تحويل و امکانات تولید 

 .گیردمورد بررسی قرار بايد توسط کارخانجات مختلف 
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در نظر گرفتن شهرايط فعلهی کشهور و توانمنهدی ههای ، با گزارش حا ر به عنوان يک گزارش کلی

و به منظور کمک و راهنمايی به کارشناسان ذی ربهط در داخل کشور لوله های مختلف  ساخت انواع

 تهیه شده است.به منظور سهولت بخشیدن به فرآيند انتخاب جنس لوله مناسب برای هر پروژه 

 معیارهای انتخاب لوله -2
 :بايد مد نظر قرار گیرند لوله زير در انتخاب فاکتورهای

 و خارجی داخلی ابر بارهایدر بر لوله مقاومت 

 و خاک آب خورندگی در مقابل لوله مقاومت 

 و نصب خريد، حمل های ، هزينهتهیه سهولت 

 طرح دوره در طول آن افزايش و نحوه جدار داخلی زبری میزان  

 آن و متعلقات لوله اتصال نحوه 

 لوله پذيری و انعطاف دوام 

 محیط حرارت و درجه برداریايط بهرهفشار کار، شر 
 

از  کهافی اطالعهات ، دراختیهار داشهتنو خهار  داخل خورندگی در مقابل لوله مقاومت بررسی برای

و  انههدام باعث خورندگی . بطور کلیاست  روری در آب مواد محلول مسیر و همچنین خاکجنس

 عمهل باشد. اينديگر می خورنده و يا هر ماده ، هوا، خاکبا آب ساز لوله در تما بخشی رفتن از بین

 صهورت شهیمیايی و انفعهاالت در اثهر فعهل جنس بدنه لوله و محهیط اطهرافش تأثیر متقابلعلت ه ب

 در تأسیسهات چهرا کهه نیسهت نیز کمتر از خورنهدگی گذاریاز رسوبناشی مشکالت گیرد. البتهمی

 گردد.می مفید تأسیسات ظرفیت کاهش باعث ايجاد رسوب آب و خصوصاً انتقال آبرسانی

 کار جهت یروین اجرا، عمر مورد انتظار و مهارت شامل محللوله  جنس موثر در انتخاب ساير عوامل

 بهه هندسهیو م از نظهر فنهی مهورد قبهول جنس شود بهترينمی اکثراً مشاهدهباشد. ها می لوله نصب

بسهیار  آن و اجهرای تهیهه هایشود و يا هزينهنمی تأمین است مورد انتظار طرح که و سرعتی سادگی

 و يها اجهرای اولیهه ههایاز هزينه منظور کاستن شود بهمی داده ترجیح صورت در آن که بوده سنگین

در شهرايط موجهود  تهر مناسهب انتخاب بهو  پوشیده شمچ بهترين از انتخاب پروژهموقع ه و ب سريع

 اکتفا نمود.
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 های رایج در صنعت آب  لوله انواع -3

 ، چهدن، فهوالدیتنیهده و پیش مسلح بتنی های عبارتند از: لوله در خطوط انتقال آب معمول هایلوله

 مختصهری شهرح . در ادامههفهايبرگالس، پهی وی سهی و اتیلن پلی های ، لولهسیمان ، آزبستنشکن

 ارائه شده است. با هر يک دررابطه

 تنیده و پیش مسلح بتن های لوله - الف

فشهار  تحت فا الب انتقال های و شبکه آب خطوط انتقال با فشار کار باال برای مسلح بتن های لوله

شهوند و روش میلیمتر تولید می 0222تا  022 اقطارها در  لوله نوع گیرند. اينقرار می مورد استفاده

 بصورت نر و مادگی می باشد. معموالًاتصال آنها به يکديگر 

 عمر نسهبتاً طهوالنی ها دارای لوله باشد. اينمیلیمتر می ها کمتر از يک لوله مطلق در اين زبری میزان

هها در  لولهه ايهن نیسهتند. وزن مواجهه از نظر خورنهدگی با مشکلی معموالً آب انتقال هستند و برای

 با فشار کار باال نشهان مسلح بتنی های از لوله استفاده کلی و تجربه ها بیشتر بوده با ساير لوله مقايسه

 دارد. ها به دلیل وزن زياد، مشکالت زيادی لولهاين  بکارگیری دهد کهمی

سیار سنگین بوده و حمل و نصب آن نیز مشکل است. از نظهر مقايسهه وزن، بهر ب معموالًاين لوله ها 

برابر سنگین تر از لوله های فوالدی می باشند. اين لولهه هها در زمهان  4تا  3اساس قطر و فشار کار، 

کاربرد، انعطاف پذيری کمی دارند. اتصاالت به نحوی است که انحراف لوله های متهوالی نسهبت بهه 

ر محدود می باشد. بريدن لوله ها در کارگاه عمال غیر ممکهن اسهت و سهاخت قطعهات يکديگر بسیا

 مورد نیاز و همچنین تعويض آنها در مواقع  روری با مشکالت زيادی همراه است.

يکی از  عف های بزرگ اين نوع لوله ها مقاومت کم آنها در برابهر  هربه قهو  و انتشهار تهرک در 

ت کار کردن با اين نوع لوله ها محدوديت ساخت و نصب اتصهاالتی باشد. از ديگر مشکالجداره می

متفاوت از  نظیر سه راهی ها و زانويی می باشد که اکثراً کاربر را به سوی استفاده از اتصاالتی با جنس

 خط انتقال سوق می دهد.

 د.مزيت اصلی لوله های بتنی پیش تنیده امکان ساخت آنهها بهرای فشهار کارههای مختلهف مهی باشه

بنابراين بجای خريد يک استاندارد تجاری که در بسیاری از موارد ممکن است قويتر از لوله مورد نیاز 

طرح باشد، می توان لوله را طبق فشار کار مورد نظر تولیهد نمهود کهه در نتیجهه اثهرات اقتصهادی آن 

 چشمگیر خواهد بود.
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د ولی در مواردی که خهاک منطقهه دارای در برابر خوردگی مقاومت کافی دارن معموالًلوله های بتنی 

يون سولفات باشد بايد از سیمان  د سولفات اسهتفاده شهود و چنانچهه سهیمان  هد سهولفات نیهز 

 نامناسب باشد بايد از پوشش حفاظتی مخصوص بهره جست.

 فوالدی های لوله - ب

ات مختلفهی اقهدام بهه ساخت لوله های فوالدی نسبت به لوله های ديگر ساده تر است. لذا کارخانج

 ساخت اين نوع لوله می نمايند. 

تها  52از  مختلهف اقطهاررونهد و در اتمسفر بکار می 16بیشتر از  فشارهای برای معموالًها  لوله اين

و  داخلهی فشارها و  هربات در مقابل فوق های لوله مقاومت شوند. بدلیل می میلیمتر ساخته 3222

باشهند و يها شديد می های و  ربه ارتعاشات در معرض که یيهاها در محل لولهين کاربرد ا خارجی

 گردد.می توصیه سنگالخی مناطقتند و  های ناپايدار و در شیب، سست های در زمین

وجهود و  ها پیش متداول و مرسوم بوده است استفاده از لوله های فوالدی در خطوط آبرسانی از سال

اد بکارگیری لوله های فوالدی در نزد متخصصین کشور، از جمله امتیازاتی است کهه در اثهر تجربه زي

کاربرد اين لوله ها بدست آمده است. امتیاز اصلی اين لوله ها قابلیت کشش، انعطاف و تحمهل فشهار 

 باال، طول بیشتر در يک شاخه لوله و در نتیجه تعداد اتصاالت کمتر می باشد.

، دامنه انتخاب اندازه مناسب جدارهله ها در محدوده وسیعی از قطر و  خامت به دلیل ساخت لو

برای شرايط ظرفیت و فشار کار طرح بسیار گسترده است. ورق مورد نیاز برای ساخت لوله های 

به وسیله کارخانه فوالد مبارکه اصفهان تولید  ST52میلیمتر و گريد  16 حداکثر فوالدی با  خامت

که برای فشار کارهای باال مورد نیاز  ST52میلیمتر و يا گريد باالتر از  16باالتر از  شود ولی ورقمی

فوالدی برای فشار از خار  کشور وارد شود و اين امر از مشکالت استفاده از لوله های  بايداست 

باشد. انعطاف پذيری و قابلیت بريدن و جوش دادن فوالد برای تهیه شکل های کارهای باال می

 مناطق اسب در موارد مختلف مثل مجموعه شیرآالت، عبور از رودخانه، عبور از پیچ و خم هایمن

باشد. لوله های فوالدی ر زمان اجرای لوله بسیار مفید میو يا جلوگیری از صدمات وارده د یکوهستان

ت در متر تولید می شوند که سبب کاهش هزينه نصب و تعداد اتصاال 10تا  6در طول های  معموالً

 طول خط لوله خواهد شد.

داخلهی و  پوشهش ، لهذا بهرایاسهت در برابر عوامل خورنهده کم ها مقاومت لوله اين از معايب يکی

 .آيد بعمل بیشتری آنها بايد دقت خارجی
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تا  4 ت خام به و سیمان از ماسه ایبا اليه سرد، اندود آن آب در انتقال مناسب های پوشش از جمله

شهود. می اسهتفاده اپوکسهی از پوشهش زياد باشهد آب خورندگی که باشد و درصورتیمیلیمتر می16

 از پوشهش خهارجی و حفاظهت اسهتفاده خهاک در برابر خورنهدگی جدار خارجی کم مقاومت بدلیل

 است.   رورینیز  کاتدی

یفیت خوب و دقت کافی انجام شود. در غیهر با ک بايدکاری داخلی و خارجی لوله های فوالدی  عايق

اينصورت هر گونه سهل انگاری در زنگ زدايی لوله و يا عملیات پوشش موجب کاهش شديد عمهر 

 لوله خواهد گرديد.

و  پهذير اسهت امکهان فلنجی و يا از طريق کوپلینگ های مکهانیکی بصورت فوالدی های لوله اتصال

 داد. جوش آنها را بهم تواننباشد میمطرح  لوله هدوبار جدا نمودن درصورتیکه

مستقیم مناسبتر می باشد. برای اتصال جوشی وسايل الزم و  و روش جوشکاری برای طول های زياد

اتصاالت جوشی با راديوگرافی يا تست اولتراسهونیک  معموالًجوشکار مورد نیاز است.  و کارگر ماهر

از دقت جوش، آب بندی و مقاومت خط لولهه در محهل اتصهاالت در حین کار آزمايش می شوند تا 

بهرای حفهظ  ،اطمینان حاصل شود. لوله های فوالدی جوشی در محل اتصال شهیرآالت بهه کوپلینهگ

 به اتصال الکتريکی نیاز دارد. ،تداوم جريان الکتريکی حفاظت کاتديک در همان محل

      د ولهی سهرعت نهنیهازی بهه کهارگر مهاهر ندار یو يها فلنجه یکوپلینگ اتصاالتهای فوالدی با  لوله

. محل کوپلینگ بايد با پوشش مناسب حفاظت شهده و جههت استمحدود  در اين حالتگذاری لوله

استفاده گردد. اتصهاالت کهوپلینگی  جرياناز اتصال هدايت  ،تداوم جريان الکتريکی حفاظت کاتديک

 برای فشار کارهای باال مناسب نیست.

 )داکتیل( نشکن چدن ایه لوله - ج

لولهه ههای چهدن  .رسهد های آبی به بیش از صد سال مهیهای چدنی در پروژه سابقه استفاده از لوله

نشکن به لحاظ امتیازات اساسی از قبیل قابلیت انعطاف، استحکام و مقاومت نسهبتاً مناسهب در برابهر 

دارنهد. اصهوالً چهدن نشهکن بهه  خوردگی در شرايط مختلف کیفیت آب، هوا و خاک کاربرد فراوان

چدنی اطالق می شود که کربن موجود در ساختمان کريستالی آلیهاژ آن بهه صهورت گرافیهت کهروی 

درصد سیلیسیوم بوده کهه  5/0تا  7/1درصد کربن و حدود  0دارای بیش از  معموالًباشد. اين چدن 

ی عمل می کند کاهش داده و اين کیفیت اثرات منفی گرافیت رشته ای را که به صورت ترک های موي

 در نتیجه به چدن خاصیت شکل پذيری و قابلیت انعطاف می دهد.
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 بدلیل و مقاومت خوبی دارند در شرايط نرمال اين نوع لوله ها در مقابل خورندگی آب و يا خاک

 ر چدنبرخوردار هستند. د از عمر نسبتاً طوالنی ،خورندگی در مقابل خوب قاومتو م  خیم ديواره

گردد می اثر خورندگی کاهش و باعث کرده عمل قوی چسبنده پوشش يک بصورت زدگیزنگ

. مطابق باشندبرخوردار می ای ربه نیروهای در مقابل خوبی پذيری ها، از انعطاف لوله اين همچنین

بار  42قابلیت تولید تا فشار کار اين لوله ها بسته به نوع اتصال لوله ها  ISO 2531-2009استاندارد 

بار برای  05میلی متر و  1422بار برای لوله های تا قطر  32میلی متر،  622برای لوله های تا قطر 

تا  122میلی متر را دارا می باشند. لوله های چدنی در داخل کشور در اقطار  0622های تا قطر لوله

، 02، 16، 12میلی متر و در کالس های فشاری  0622متر و در صورت سفارش تا قطر میلی 0222

جی، بصورت فلن چدن نشکناتصاالت و متعلقات لوله های  بار قابل تولید می باشند. 32و  05

های  اتصاالت فلنجی برای لوله و اتصاالت داخل ايستگاه معموالًشود. و يا گلندی ساخته می تايتون

های روکار استفاده می گردد. برای اتصاالت  پمپاژ و يا حو چه شیرآالت و بخصوص برای لوله

فلنجی نیاز به مهار لوله و نیروهای محوری حاصل از فشار داخلی سیال نخواهد بود. اتصال لوله های 

 از نوع تايتون و گلندی می باشد.  معموالًمدفون 

، مقاومت الدینسبت به لوله فودر برابر خوردگی بهتر از مقاومت  ستمزايای عمده اين لوله ها عبارت

 سادگی و سرعت نصب می باشد. ،مناسب در برابر نیروهای داخلی و خارجی

توان به سنگینی وزن و دشواری حمل و نقل اشهاره نمهود. همچنهین ها نیز می از معايب اين نوع لوله

معايب ديگهر  ومحدوديت ظرفیت تولید کارخانجات داخلی و خوردگی لوله در خاکهای خورنده جز

اتهیلن رايهج های خورنده استفاده از غالف پلی باشد. برای محافظت لوله در خاکا میه لوله اين نوع

 باشد.می

  سیمان آزبست های لوله -د 

  مقهاوم مهواد شهیمیايی تهاجم هستند و در مقابل مصون خورندگی در مقابل سیمان آزبست های لوله

 باشند.  می

آنها در بازار داخلی به همراه مقاومت خوب در برابهر خهوردگی و ثابهت  هیهت و امکان نصب سهولت

 شهکنندگی باشهد، لهیکنها میلولهه نهوع ايهن مزايای از جمله ماندن ظرفیت انتقال آب در طی زمان

باشهد و  مهی هها مطهرح لولهه نهوع اين نقاط  عف بعنوان که است مواردی مذکور ازجمله هایلوله

 سازد. کاربرد آنها را محدود می
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عیب اصلی لوله های آزبست سیمان، مقاومت کم آن در برابر نیروهای  ربه ای است و لذا لوله های 

مذکور حین بارگیری، حمل و نقل و باراندازی و همچنین در هنگام کارگذاری در ترانشه آسیب پذير 

بهاال مهی باشهد. آزمهايش  اقطهاراسب آنها در می باشند. از عیوب ديگر اين لوله ها عدم آب بندی من

 معمهوالًخطوط لوله آزبست سیمان نیز مسائلی را پیش می آورد که مختص اين نوع لوله هاست زيرا 

فشار کار فوق الذکر در مورد لوله های آزبست سیمان ساخت داخل صادق نبوده و حداکثر فشار قابل 

 اشد.درصد مقادير فوق می ب 72تا  62اطمینان حدود 

پايین( مورد مصرف دارند  اقطارفشار کم و ست سیمان در شبکه های توزيع آب )گرچه لوله های آزب

باال و در مواردی که احتمال  ربه قو  وجهود دارد مهورد  اقطاربه عنوان خط انتقال در  معموالًلیکن 

 استفاده قرار نمی گیرند.

 پرمصرف آبرسانی شهری بوده اند ولی در سالاز لوله های  تا چند سال قبللوله های آزبست سیمان 

های اخیر در مورد مخاطرات بهداشتی آزبست سیمان بحث های زياد به عمل آمهده اسهت بطوريکهه 

 .دلیل پتانسیل مخاطرات بهداشتی آن توصیه نمی کننده گروهی از متخصصان مصرف اين لوله ها را ب

  اتیلن پلی های لوله -هـ 

کم، متوسهط و  پلی اتیلنی با وزن های لوله HDPEو LDPE، MDPEن در سه نوع لوله های پلی اتیل

 اتیلن ذکر شده در وزن مخصوص آنها می باشد.ولید می شوند. تفاوت عمده سه نوع پلیتزياد 

اين لوله ها به دلیل وزن کم، صافی سطح بسیار خوب و بادوام سطح داخلی که برای مهدتی طهوالنی 

دارد مشهور هستند. به دلیل صهافی بهادوام،  ريب اصطکاک را کوچک نگه میسطح لوله را صاف و 

ها در سطح لوله انجام نمی شود، لذا لوله کمتر در معرض فعالیت اين موجودات  رشد میکرو ارگانیزم

ثیرات مختلف آنها از جمله افزايش زبری سطح قرار می گیرند. لولهه ههای پلهی اتهیلن مقاومهت أو ت

 میايی دارند.یهای ش خوردگیخوبی در مقابل 

و  زيهادهای بسهیار  اينچ حول يک قرقره پیچیده می شود و هنگام نصب با طول 6اين لوله ها تا قطر 

اسهت. خصوصهیت االسهتیک لولهه کمترو هزينه نصب آنها  نصب می شود بدون استفاده از اتصاالت

انواع پلی اتیلن که در آنهها از ت خوبی در مقابل  ربه قو  و يخ زدگی آب به وجود می آورد. ممقاو

دوده کربن استفاده شده باشد در مقابل اشعه ماورای بنفش مقاوم بهوده و اشهعه آن را شهکننده  5/0%

نمی کند. از اين نوع پلی اتیلن می توان در خطوط انتقال روکار نیز استفاده نمود. از مزايای ديگر اين 

 اجرا اشاره کرد. لوله ها می توان به تنوع قطر و سهولت نصب و
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، 6، 4، 0/3، 5/0شار کارهای میلمیتر و با ف 0522تا  اقطاردر  مطابق استاندارد ملی ايران اين لوله ها 

 16و  12حداکثر قطر تولیدی با فشار کار خاطر نشان می سازد که اتمسفر تولید می شوند.  12

ثر قطر لوله قابل کست که حدامیلیمتر می باشد. الزم به تو یح ا 1222و  0522اتمسفر بترتیب 

 میلیمتر بصورت ثقلی می باشد.  4222)ثقلی( میلیمتر و در خار  از ايران تا  0522تولید در ايران 

اسمی لوله های پلی اتیلن براساس قطر خارجی آنها می باشد و در محاسبات هیهدرولیکی بايهد  اقطار

 قطر داخلی آن با توجه به  خامت جداره محاسبه گردد. 

 تفهاوت دهنهد و بهدلیلمی نشهان رفتار نامناسهب و  ربه از خاک وارده ها در برابر نیروهایلوله اين

 بینهی پهیش قابل در دراز مدت اتیلنپلی هایعملکرد لوله چگونگی مختلفدر جهات  مقاومت میزان

 باشد. نمی

ر اثر برخورد با اشیاء نوک تیز است لذا در زمهان يکی ديگر از معايب اين لوله ها سوراخ شدن آنها د

مناسب در تولید لوله ها بکار رود، جوش دادن ن اگر جنس نااجرا بايد دقت کافی به عمل آيد. همچنی

 آنها به يکديگر با مشکل مواجه خواهد شد.

جوندگان  يکی ديگر از مشکالت بالقوه در لوله های پلی اتیلن صدمه ديدن لوله های پلی اتیلن توسط

)موش و موريانه( و به طور مشخص موش ها می باشد که در ادامه با تفضیل بیشتری به آن پرداخته 

 شده است. 

در شبکه های مختلف آب و گاز کشور،  اتیلندر سال های اخیر و پس از استفاده از لوله های پلی 

ه گرديد که پس از تحقیق، نها مشاهداين لوله ها در برخی استا درمواردی مبنی بر ايجاد خسارت 

، برخی جوندگان )موش و موريانه( تشخیص داده شده است. اتیلنعلت آسیب ديدن لوله های پلی 

تهاجم بسته به شرايط اقلیمی که لوله های پلی اتیلن در آن بکار گرفته می شوند،  و اين تخريب

 متفاوت است. 

د مشکوک موش خوردگی در يکی از يک مور 1380در استان خراسان برای اولین بار در سال 

شهرها گزارش شد که مو وع توسط واحد ذيربط در ستاد شرکت ملی گاز مورد بررسی قرار گرفت. 

در يکی از  11/10/1383متعقاب آن دو مورد موش خوردگی انشعاب پلی اتیلن در تاريخ 

چنین يک مورد روستاهای استان خراسان کشف و انشعاب مورد نظر مورد تعمیر قرار گرفت، هم

در يکی از روستاها کشف و مورد تعمیر قرار گرفت، در  19/12/1383موش خوردگی در تاريخ 

نیز در همان روستا دو مورد ديگر موش خوردگی کشف و تعمیر شد که نکته  11/10/1383تاريخ 

الً و قابل توجه اين بود که يک مورد از موش خوردگی های کشف شده مربوط به انشعابی بود که قب
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گرفته و محل نشتی تعمیر شده مورد هجوم موش ها قرار  14/9/1383در حدود سه ماه قبل يعنی 

 مواردی از موش خوردگی در استان های لرستان و سمنان نیز گزارش شده است. ،عالوه بر اينبود. 

علت طعم در واقع جوندگان نه تنها به علت استفاده از آب موجود در لوله های آبرسانی، بلکه به 

نیز به سمت لوله های پلی اتیلنی جذب می شوند. در شرايط خاص مطلوب محصوالت پلیمری 

کاربرد به عنوان لوله های آب در برخی موارد حساس، میزان اين تهاجم خطرناک بوده و می تواند 

 موجب وقوع حوادث جبران ناپذيری شود. 

های مختلف از  سازی خاک اطراف لوله به روشبرای حل اين مشکل يکی از ساده ترين راه ها بهینه 

 جمله استفاده از موانع فیزيکی مانند توری و سنگريزه می باشد. 

لوله های پلی اتیلن در عدم آسیب پذيری  به منظوربتوان حین تولید در اما بهتر آن است که در ابتدا و 

اوم در برابر اين عوامل برابر عوامل خارجی نظیر جوندگان گامی علمی برداشت و لوله های مق

 خارجی را تولید نمود.

برای تولید چنین لوله های بايد به لوله های پلی اتیلن افزودنی های  د جوندگان ا افه شود، اما اين 

 کار دارای اشکاالتی می باشد. 

 اثرنخست آنکه : تمامی افزودنی های  د جوندگان که توسط مکانیزم های مختلف بر روی آن 

رند در بالک لوله يعنی در ناحیه میانی از  خامت لوله به سبب سرعت سرمايش پايین در گذاری دا

هنگام تولید، ايجاد نواحی فومی و اسفنجی می کند. اين مساله بر روی خواص مکانیکی و فیزيکی 

 لوله تاثیر منفی دارد. 

لی اتیلن را عمالً از نظر مساله دوم : قیمت بسیار باالی مواد  د جوندگان است که تولید لوله های پ

 اقتصادی ناممکن می سازد. 

کلید حل مشکالت فوق در فرآيند تولید لوله های چند اليه نهفته است. در اين شرايط اليه خارجی 

در اين  سیستممیکرون دارای مواد  د جونده می شود. مزيت اين  1222تا  522لوله ها به  خامت 

کند ز کالیبراتور شروع به خنک شدن میقالب پس از عبور ا است که اليه خارجی به محض خرو  از

و سرعت خنک کاری در اين حالت از سینتیک اسفنجی شدن مواد  د جونده بسیار سريعتر بوده و 

 بدين سبب اين مواد را در جا در پوسته خارجی لوله منجمد می سازد. 

است ای ماده که ( استRoderpelل )ماده  د جونده که معموالً مورد استفاده قرار می گیرد رودرپ

 تیلن جوندگان کشته الوله های پلی  دردر صورت استفاده از اين ماده  است. بی خطرغیر سمی و 

     نمی شوند بلکه جوندگان به وسیله مکانیزم های حسی )طعم بسیار تلخ و تحريک پوستی( از 

ای تولید کننده لوله های پلی اتیلن های کارگذاری شده دوری می جويند. بسیاری از شرکت هلوله 
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و نتايج مثبتی در خصوص دوری  کا( از ماده مذکور استفاده نمودهدر ساير کشورها نیز )نظیر آمري

به صورت  هم. الزم به ذکر است ماده رودرپل کرده اندجوندگان و حتی برخی پرندگان را ثبت 

 محصوالتبر لوله های پلی اتیلن در و عالوه  و هم به صورت مايع تولید می شود جامدگرانول 

ها و فیبرهای نوری نیز کاربرد دارد. بدين  تولید شده از پلی اورتان، پلی پروپیلن، پی وی سی، کابل

ترتیب می توان بدون کاهش خواص فیزيکی و مکانیکی لوله، اليه خارجی لوله را با استفاده از 

ن مقاوم نمود. ماده  د جونده رودرپل دارای مکانیزم رهايش کنترل شده در برابر حمالت جوندگا

 در دماهای باالکه سال می باشد. همچنین از مزايای ديگر اين ماده آن است  42تا  5عمری بین 

نتايج مثبت  آمدنصورت استنشاق خطری در پی نخواهد داشت. به دست  درپايداری حرارتی دارد و 

عالوه بر لوله های آب شرب، در لوله های  نشان می دهد که ماده  د جونده رودرپل می تواند

 گازرسانی نیز مورد استفاده قرار گیرد. 

های بعدی مد نظر قرار وان راهنمايی برای بررسیبا بررسی موارد فوق می توان نکات زير را به عن

 داد:

  تیلنی نیست و قاعدتاً و )احتماالً( موش های اهر نوع موشی قادر به حمله به لوله های پلی

 اين کار بر می آيند.  عهدهحرايی يا کیسه دار که در برخی مناطق خاص زندگی می کنند از ص

  در استان خراسان سايز لوله  مورد حملهيکی از نکات مشترک در مورد لوله های پلی اتیلن

. به نظر می رسد که موش های منطقه قادر به ايراد صدمه به لوله های با قطر بیش می باشد

 ( نیستند. 162-105-112-92-63تر )میلیم 05از 

 بررسی ها نشان می دهند که  .از ديگر نکات قابل توجه، عمق لوله های مورد هجوم است

صورتی در پی ايراد صدمه به لوله های پلی اتیلن بر می آيند که اين لوله ها  درموش ها تنها 

ها سعی در برداشتن به عنوان مانعی در مسیر حرکت آنها قرار گیرند. در اين صورت موش 

مانع از مسیر عمدتاً افقی خود می کنند. همچنین بر اساس اظهار برخی متخصصان علوم 

 جانوری موش ها در نفوذ در اعماق زمین از نظر عمق با محدوديت مواجه هستند. 

 اتفاق می افتد. بررسی ها نشان  آنفصلی است که موش خوردگی در  ،آخرين نکته مفید   

 وش خوردگی ها در فصول خاصی از سال )پايیز و عمدتاً زمستان( می باشند. می دهد که م

 (GRP) فایبرگالس های لوله -و 

تولید لوله های فايبرگالس مبتنی بر استفاده از ترکیبات مختلفی که بطور عمده از الیاف شیشه، رزيهن 

و  (Filament Winding) و ماسه سیلیسی تشکیل شده، می باشد و در دنیا به دو روش الیهاف پیچهی
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تولید در داخل ايهران بهه روش الیهاف  سیستمتولید می شوند.  (Centrifugal Casting)گريز از مرکز 

 پیچی است.

، فشهار بهاال تحمهل ، قابلیهتیايیشیم در برابر خورندگی کامل ، مقاومتزبری کم علت ها بهلوله اين

 مههم در انتخهاب گزينه يک بعنوان غیر همگن های با لوله الاتص و نیز امکان نصب و سهولت سبکی

 باشند.  می مطرح آبرسانی های لوله

 30تها  1از  یفشار کهار گردند و برای ید میمیلیمتر تول 4222تا  52 اقطارفايبرگالس در  های لوله

متهر تولیهد مهی گهردد.  10و  6های و به طول کماين لوله ها دارای وزن  تولید دارند. اتمسفر قابلیت

ات( و همچنین اتصاالت گسیستم اتصال آنها به يکديگر بصورت اتصاالت نر و مادگی )ساکت و اسپی

پلینهگ( هر چند می توان اين لوله ها را با استفاده از اتصاالت مکانیکی )جانسهون کو ،کوپلینگی است

قابلیت ارتجاعی باال و قادر بهه تحمهل بیشهتر  لوله های فايبرگالس دارای نیز به يکديگر متصل نمود.

  ربه آب نسبت به لوله های فلزی هستند.

های فايبرگالس مد نظهر قرارگیهرد تهیهه همزمهان لولهه و بايد در هنگام خريد و تهیه لوله ای کهنکته

        بهراالت فهايبرگالس زمهاناست زيرا فرآيند تولید و سهاخت اتصه یاتصاالتی مانند زانويی و سه راه

 باشد.می

لوله های فايبر گالس نیاز آنها به بستر سازی خاص و حساسیت  نکات مهم هنگام نصبيکی از 

استفاده از مصالح خاص مانند مصالح نخودی و بادامی و  .لوله به نوع خاکريز اطراف آن است رفتار

کريزی اطراف لوله در همچنین نیاز به تمهیدات ويژه برای جلوگیری از مهاجرت دانه های مصالح خا

گالس از حساسیت برخوردار های فايبرباعث می گردد که فرآيند نصب لولهمناطق با خاک نامناسب 

يید أنظارت دقیق تری در اين خصوص صورت پذيرد تا مصالح مناسب با تراکم مورد تبايد بوده و 

 مورد استفاده قرار گیرد. 

 (UPVC) پی وی سی یو های لوله -ز 

می باشند. مواد اولیه اين لوله کهه بیشهتر وزن  PVCلوله هايی از خانواده لوله های  UPVCهای لوله 

 می گردد. تأمیناين لوله را تشکیل می دهد توسط شرکت های پتروشیمی داخل کشور تولید و 

 UPVC در مقابل عوامل خورنده بسیار مقاوم می باشند. در حال حا ر لولهه ههای UPVCلوله های 

اتمسفر تولید می شوند و در مقابل بار  16و  12، 6، 4میلی متر و با فشار کاری  422قطر  تا رحداکث

 خارجی نیز از مقاومت مناسبی برخوردار هستند.
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که عالوه بر سرعت و سهولت نصب از نظهر است اتصال رايج در لوله های مذکور اتصال پوش فیت 

 آب بندی نیز دارای کیفیت بااليی می باشد.

از انعطاف پذيری و مقاومت بیشتر در مقابل ايجاد  UPVCمقايسه با لوله های پلی اتیلن، لوله های در 

شکاف و شیار برخوردار بوده و ترکیب واکنش های شیمیايی زير خاک و تهنش ههای محیطهی را بهه 

 خوبی تحمل می کنند.

تر مربع لوله های گرم بر سانتی م 4/1بدلیل پايین بودن وزن مخصوص پلیمر پی وی سی حدود 

UPVC موجب حذف  ،درجه در مسیر خط انتقال 5/1تا  آنها قابلیت انعطاف و سبک وزن می باشند

 بسیاری از زانوها و اتصاالت می گردد.

 لوله های ترکیبی و نوین -ح

خاک  ها ناشی ازلولهخوردگی مسائل  و همچنین یها در فشار کار محدوديتوجود با توجه به 

در صنايع نفت، گاز و پتروشیمی  خصوصاًعدم وجود لوله مناسب برای شرايط خاص  اطراف لوله و

باشند کم های ترکیبی که عمدتاً تر کیبی از دو يا سه جنس متفاوت میدر سالهای اخیر استفاده از لوله

 آمده است. 7است که تو یحات کامل آن در بخش  رايج شدهو بیش 

 ر صنعت آب طول عمر انواع لوله های رایج د -4
يکی از مهمترين مسائل قابل طرح در خصوص انواع لوله های مصهرفی در صهنعت آب، طهول عمهر 

( طول عمر تقريبی هر يک از انواع لوله های ذکر شده در بخش های 1-4مفید آنها است. در جدول )

فهرض  اقبل ارائه گشته است. بديهی است که طول عمر اشاره شده در شرايط نرمال آب و خاک و به

 حفاظت مناسب لوله ها در برابر عوامل مختلف فیزيکی، مکانیکی و شیمیايی برآورد شده است. 
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 ( طول عمر مفید لوله های آبرسانی1-4جدول )

 تو یحات طول عمر نوع لوله رديف

1 
لوله های بتن مسلح و 

 پیش تنیده
 نامشخص

ی مذکور وجود ندارد. طول عمر لوله های مذکور ارتباط مستقیمی با شرايط آب، خاک هیچ گونه مدرک مستندی مبنی بر مقدار طول عمر مفید لوله ها

 .دارد و نوع سیمان و میلگرد مصرفی در لوله ها

 نامشخص لوله های فوالدی 0

مستقیمی با شرايط آب، های مذکور ارتباط  لوله هیچ گونه مدرک مستندی مبنی بر مقدار طول عمر مفید لوله های مذکور وجود ندارد. طول عمر مفید 

 خاک و نوع و کیفیت پوشش حفاظتی داخل و خار  لوله و سیستم حفاظت کاتديک دارد.

به دلخواه و بر حسب نیاز بیشتر در نظر گرفت.  را با محاسبه  خامت خوردگی برگرفته از مراجع معتبر می توان طول عمر مفید لوله های فوالدی

 .ث باال رفتن هزينه های تامین لوله خواهد شدبديهی است اعمال  خامت خوردگی باع

 نامشخص دن نشکنچلوله های  3
منطقه و هیچ گونه مستندی مبنی بر طول عمر مفید لوله های مذکور وجود ندارد. طول عمر مفید لوله های مذکور به شدت وابسته به شرايط خاک 

 کیفیت پوشش حفاظتی دارد.

 گونه مستندی مبنی بر طول عمر مفید لوله های مذکور وجود ندارد. طول عمر صرفاً بر اساس دوره طراحی ارائه شده است. هیچ نامشخص لوله های آزبست سیمان 4

 سال 122تا  52 لوله های پلی اتیلن 5
 بر گرفته از :

- Pipe Materils Gaide 

- How plastic pipes flow into a modern infronstructure (university of florida) 

 سال 52 لوله های فايبرگالس 6
- Pipe Materils Gaide 

- How plastic pipes flow into a modern infronstructure (university of florida) 

 سال ذکر شده است. 52نیز  AWWA-M45طول عمر برای طراحی مشخصات مکانیکی و شیمیايی لوله های فايبر گالس در استاندارد 

 Pipe Materils Gaide - سال 122 پی وی سیلوله های  7

- How plastic pipes flow into a modern infronstructure (university of florida) 
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 ی رایج در صنعت آب ها مقایسه انواع لوله -5
های طراحی و نیازمندی ،فشار کار ،و محدوديت های قطر کلی پروژه های آبرسانیبا توجه به ماهیت 

-پاسخگوی نیازمندی UPVC و های بتن مسلح، آزبست سیمانلوله موماع ؛های مورد نیازای لولهاجر

ها صهرف نظهر نبوده و لذا از مقايسه آن ها با ساير انواع لوله های آبرسانی متوسط و بزرگهای طرح

 شده است.

س و فهوالدی ، فهايبرگالچدن نشکنبا عنايت به مو وع فوق در گزارش حا ر لوله های پلی اتیلن، 

و نصب در شرايط ويژه با يکديگر مقايسه شهده رد عادی )شرايط نرمال آب و خاک( در شرايط کارک

 است.

چـدن نشـکن، فـوالدی و  ،پلـی اتـیلن هـای مقایسه لولـه -5-1

 گالس در شرایط کارکرد عادیفایبر
در شرايط عهادی )شهرايط  های فوق الذکرها با توجه به کاربرد لولهدر اين بخش به مقايسه انواع لوله

 آب و خاک نرمال( پرداخته شده است.

 های فوالدی  لوله -الف

های مورد استفاده در صنايع مختلف ترين لولههمانطور که قبالً ذکر شد لوله های فوالدی يکی از رايج

 های مذکور در شهرايط کهارکرد عهادی بههاز جمله صنعت آب می باشند. خالصه مزايا و معايب لوله

  :شرح ذيل می باشد

 های فوالدی با اتصاالت جوشی  خالصه مزایای لوله -

گردد و محدوديت قابلیت تحمل فشار کار باال ) خامت لوله متناسب با فشار کار طراحی می .1

 پذيری لوله وجود ندارد.(خاصی از نظر فشار

 مقاومت و رفتار مناسب در برابر پديده  ربه قو   .0

 مقاومت در برابر ارتعاشات ناشی از زلزله و عبور وسايل نقلیهپذيری نسبی و انعطاف .3

 اومت باال در مقابل بارهای متمرکز )نقطه ای(قم .4

 تند و مناطق سنگالخ  های های سست، ناپايدار و در شیبقابلیت کاربرد در زمین .5

 متری  10های اخهشتعداد اتصاالت کمتر در مقايسه با لوله های چدنی به دلیل تولید در  .6
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خط لوله متناسب   خامت طراحی)عدم نیاز به خريد محصولی با مشخصات تجاری خاص  .7

 (.1با نیازهای طرح بنا به داليل ذکر شده در بند 

    ن به منظور حصهول اطمینهان از نصهب صهحیحوهای مدهای استاندارد و رويه وجود روش .8

 .. (.های فوالدی )راديوگرافی جوشها ولوله

 ها له از داخل و خار  در مقايسه با ساير انواع لولهآب بندی مناسب خط لو .9

 های چدنی نسبت به لوله کمتر سهولت حمل و نقل به دلیل وزن .12

سهولت تعمیر و تعويض خط لوله در نقاط مختلف خط انتقال با استفاده از فرآيند  .11

 جوشکاری 

..( .راهی، انشعاب و قابلیت ساخت اتصاالت استاندارد و غیر استاندارد مورد نیاز )زانويی، سه .10

 بر حسب نیازهای طرح در داخل کارگاه اجرای خط لوله 

 حساسیت اندک در برابر بار خارجی در صورت انتخاب  خامت مناسب جداره  .13

سازی و کیفیت خاکريزی اطراف لوله در صورت محاسبه و حساسیت اندک در برابر بستر .14

 انتخاب  خامت مناسب جداره 

 های مختلف از جمله سوله پمپاژ ويژه کاربرد در سازهه ب ، قابلیت نصب روکار .15

 های فوالدی با اتصاالت جوشی  خالصه معایب لوله -

 های حفاظتی خارجی و اندود داخلی جهت محافظت در برابر خوردگی نیاز به پوشش .1

 نیاز به سیستم حفاظت کاتديک  .0

م تسهت ههای نیاز به شهناخت دقیهق کیفیهت فیزيکهی و شهیمیايی خهاک و  هرورت انجها .3

 ژئوالکتريک

های متعدد جوشهکاری در کارگهاه و صهرف هزينهه بهرای تسهت و تعمیهرات  نیاز به آزمون .4

 عملیات جوشکاری

 لوله های چدن نشکن  -ب

های چدن نشکن می باشد. خالصه مزايها و يکی ديگر از لوله های پرمصرف در صنعت آب، لوله

 :شرح ذيل می باشد های مذکور در شرايط کارکرد عادی بهمعايب لوله

های چدنی با اتصاالت تایتونی  خالصه مزایای لوله  -  

ی صهحیح خهط لولهه و ابر پديده  ربه قو  در صورت اجهرامقاومت و رفتار مناسب در بر .1

 اجرای تمامی پشت بندهای بتنی مورد نیاز 
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 استحکام و مقاومت نسبتاً مناسب در برابر خوردگی در شرايط عادی آب و خاک  .0

 مت باال در برابر بارهای متمرکز )نقطه ای(مقاو .3

 حساسیت اندک در برابر بستر سازی و کیفیت خاکريزی اطراف لوله در شرايط نرمال  .4

 های فوالدی اتصال جوشی سرعت نصب در مقايسه با لوله .5

 های چدنی با اتصاالت تایتونی  خالصه معایب لوله -

 صیه می شود. بار تو 16حداکثر تا فشار کار  باالدر اقطار  .1

 نیاز به تمهیدات ويژه جهت نصب لوله در مناطق زلزله خیز .0

.. .نیاز به تمهیدات ويژه جهت نصب لوله در مناطق دارای خاک سست، آب زيرزمینی بهاال و .3

 ()حساسیت به بسترسازی در مناطق خاص

 های خورنده  حساسیت لوله در برابر خوردگی هنگام کاربرد آن در خاک .4

دقیق کیفیت شیمیايی و فیزيکی خاک محهل جههت انتخهاب روش حفهاظتی  نیاز به شناخت .5

 مناسب در برابر خوردگی )پوشش های حفاظتی و حفاظت کاتديک(

افزايش تعداد اتصاالت خط لوله و به تبع آن افزايش احتمال بروز نشهتی از محهل اتصهاالت  .6

 . (فايبرگالس است و های چدنی تقريباً نصف لوله های فوالدی)طول لوله

به دلیل نیاز به شرايط جوشکاری ويژه، تعمیر لوله های چدنی در کارگاه با دشهواری همهراه  .7

 است. 

 محدوديت تولید در اقطار باال و انحصاری بودن آن در ايران  .8

نیاز به دقت باال در هنگام نصب لوله خصوصاً در اقطار باال جههت دسترسهی بهه آب بنهدی  .9

 مناسب در محل اتصاالت 

 های فایبرگالسلوله  -ج

در های فايبرگالس مهی باشهند. لوله ،های نسبتاً جديد با کاربرد روز افزون در صنعت آبيکی از لوله

 های مذکور ارائه گشته است. زير خالصه مزايا و معايب استفاده از لوله

 های فایبرگالس با اتصاالت کوپلینگی خالصه مزایای لوله -

های با پتانسیل خورندگی زياد و يها در ردگی حتی در زمینمقاومت بسیار خوب در برابر خو .1

 ب با قابلیت خورندگی باال آ با تماس

 تهسیهای فلزی به دلیل پايین بودن مدول االستیشدت  ربه آب کمتر نسبت به لوله .0
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متری و همچنین سبک وزن بودن  10حمل و نقل آسان و بهینه به دلیل تولید در شاخه های  .3

 درصد سبک تر( 42ی )حدود لزی فهانسبت به لوله

های چدنی و شاخه بلندتر و وزن کمتر نسبت به لوله لنصب آسان و سريع به دلیل طو .4

 فوالدی 

 و عیت هیدرولیکی مناسب تر به دلیل زبری کمتر نسبت به لوله های فلزی  .5

 اجرايیامکان ساخت تمامی اتصاالت مورد نیاز )استاندارد و غیر استاندراد( در داخل کارگاه  .6

تولید لوله در چندين کارخانه مختلف در کشور و امکان دسترسی همزمان به پتانسیل تولید  .7

 لوله فايبرگالس متناسب با شرايط طرح

 خالصه معایب لوله های فایبرگالس با اتصاالت کوپلینگی  -

  عف در برابر بارهای نقطه ای و متمرکز  .1

 ای خاک نامناسب نیاز به بسترسازی خاص بويژه در زمینهای دار .0

نیازمند دقت باال در هنگام نصب لوله خصوصاً در اقطار باال جهت دسترسی به آب بندی  .3

 مناسب در محل اتصاالت 

 لوله های پلی اتیلن  -د

 خالصه معايب و مزايای لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در صنعت آب به شرح ذيل می باشد : 

 لن تک جداره با اتصاالت جوشیخالصه مزایای لوله های پلی اتی -

مقاومت در برابر خوردگی حتی در زمین های با پتانسیل خورندگی زياد و يا در تماس با آب  .1

 با قابلیت خورندگی زياد 

 شدت  ربه آب کمتر نسبت به لوله های فلزی به دلیل پايین بودن مدول  .0

 حمل و نقل آسان به دلیل سبک وزن بودن نسبت به لوله های فلزی  .3

 و عیت هیدرولیکی مناسب به دلیل زبری کمتر نسبت به لوله های فوالدی  .4

  دسترسی همزمان به پتانسل تولید کارخانه مختلف در کشور و امکان  تولید لوله در چند .5

 لوله های پلی اتیلن متناسب با شرايط طرح 

 خالصه معایب لوله های پلی اتیلن تک جداره با اتصاالت جوشی -

 بارهای نقطه ای و متمرکز   عف در برابر .1

 نیاز به بستر سازی خاص بويژه در زمین های دارای خاک نامناسب  .0
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نیازمند دقت باال در هنگام نصب لوله خصوصاً در اقطار باال جهت دسترسی به آب بندی  .3

 مناسب در محل اتصاالت 

رد  د  عف و تخريب در برابر اشعه ماورای بنفش خورشید در صورت عدم استفاده از موا .4

 اشعه 

جويده شدن توسط جوندگان و نیاز به افزودنی های  د جونده و پروسه خاص تولید جهت  .5

 کاهش اثرات کیفی در اثر ا افه نمودن افزودنی ها

تفاوت خواص مکانیکی در جهات مختلف لوله و عدم امکان پیش بینی دقیق رفتار لوله در  .6

 دراز مدت تحت بارهای داخلی و خارجی 

از درستی فرآيند  اطمینانو يا راه کار مطملن جهت کسب  مدوندستورالعمل عدم وجود  .7

 جوشکاری لب به لب لوله ها با يکديگر 

امکان کاهش قطر مفید لوله )قطر داخلی( به دلیل افزايش  خامت جداره در فشار کاری باال  .8

 و به تبع آن کاهش ظرفیت انتقال آب 

و تبديل های اين نوع لوله، برای تمام اقطار و  محدوديت تامین متعلقات بطوريکه متعلقات .9

 مورد نظر در داخل تولید نمی شوند و دارای محدوديت است. تمام فشارهای 

 عف در برابر مواد روغنی اعم از روغن های حیوانی يا گیاهی و همچنین محصوالت و  .12

 های آلی و هالوژن  ترکیبات نفتی و حالل

 شارهای کاری باال.محدوديت تولید در اقطار باال و ف .11

در و فايبرگالس ارائه گرديد  ، پلی اتیلنچدن نشکنبا توجه به آنچه در خصوص لوله های فوالدی، 

 های مذکور ارائه گشته است. خالصه مقايسه فنی لوله، (1-1-5) جدول 
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 رايج در صنعت آب  های آبرسانی مقايسه فنی انواع لولهخالصه ( 1-1-5جدول )

نوع لوله
 

ت
مقاوم

 
در مقابل خوردگی
 

ی خارجی
ت در مقابل نیروها

مقاوم
ی در  

ب پذير
ت در برابرآسی

مقاوم

حمل و نقل
 

ت 
سهول

حمل و نقل
 

ب
ص
ت ن
سهول

ض 
تعمیر و تعوي

 

ب زبری
 ري

و 
 

ط
شراي

 
هیدرولیکی
 

ت قطر )میلیمتر(
محدودي

 

ت
محدودي

 
تهیه
 

صاال
ات

تی نظیر 

زانويی و
...

 

ت فشار کار
محدودي

 

)داخل کشور(
 

ت در بر
حساسی

ی و 
ابر بستر ساز

ف لوله
ی اطرا

خاکريز
ت 
صاال

ی محل ات
ب بند

آ
ت کنترل فرآيند تولید 

قابلی
 

طول عمر
 

چدن 

 نشکن

با اتصال 

 تايتون

)در خاکهای  متوسط

خورنده نیاز به تمهیدات 

 دارد.( ويژه

ب
خو

ب 
خو

 

مشکل بدلیل وزن 

باال
ط 
متوس

ط 
متوس

ط 
متوس

 

1
2
2

-
0
2
2
2

در خصوص اتصاالت  

ندارد استاندارد محدوديت 

ولی اتصاالت غیر استاندارد 

 قابل تولید نیست.

 برای اقطار پايین بار 42حداکثر  

 بار برای اقطار باال 16حداکثر 

در شرايط عادی ندارد. 

در خاکهای سست نیاز 

 به تمهیدات ويژه است.

ب
خو

 

مطابق استاندارد فرآيند کنترلی توسط 

 تیم بازرسی قابل انجام است.
 خوب

 فوالدی

ال با اتص

 جوشی

  عیف

)نیاز به پوشش و 

 (.داردکاتديک حفاظت 

ب
خو

ب 
خو

ط 
متوس

مشکل 
 

آسان
ط 
متوس

 

5
2

-
3
2
2
2

 
ساخت هرگونه اتصالی قابلیت 

 را دارد. در کارگاه
 ندارد

در صورت انتخاب 

 خامت جدار مناسب 

 ندارد.

ب
خیلی خو

 

مطابق استاندارد فرآيند کنترلی توسط 

 تیم بازرسی قابل انجام است.

فاظت صحیح درصورت ح

 در برابر خوردگی

 خوب

 فايبرگالس

با اتصال 

 کوپلینگی

 خیلی خوب

ط
متوس

ط 
متوس

 

آسان بدلیل وزن 

کم
آسان 
ط 
متوس

ب 
خیلی خو

 

5
2

-
4
2
2
2

 

امکان تولید تمامی اتصاالت 

 کارگاه وجود دارد. در

 برای اقطارپايین بار30حداکثر 

 برای اقطار باال بار 05حداکثر 

 

نیازمند بسترسازی 

 ت.خاص اس

ب
خو

 

مطابق استاندارد، فرآيند کنترلی توسط 

 تیم بازرسی قابل انجام است. 

در صورت رعايت 

استانداردهای موارد مصرفی 

 و تولید بسیارخوب

پلی اتیلن 

تک جداره 

با اتصال 

 جوشی

 خیلی خوب

ط
متوس

ط 
متوس

ط 
متوس

ط 
متوس

ط 
متوس

 

ب
خو

 

0
5
2
2

-
1
6

 

تمامی اتصاالت استاندارد بايد 

اری گردد. از کارخانه خريد

اتصاالت در اقطار باال و 

فشارهای باال قابل تامین از 

 داخل کشور نیست 

 بار برای اقطارپايین 16حداکثر 

 برای اقطار باال بار 6حداکثر 

 

نیازمند بسترسازی 

 خاص است.

ب
خو

 

مطابق استاندارد، فرآيند کنترلی توسط 

 تیم بازرسی قابل انجام است. 

در صورت رعايت 

ی تولید بسیار استانداردها

 خوب 
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های مورد بررسی ارائه شده است. الزم به ( مقايسه خواص مکانیکی انواع لوله0-1-5در جدول )

صورت متوسط بوده و با توجه به ساختار لوله و مواد ه تو یح است که خواص ارائه شده ب

 بکارگرفته شده در آن تغییر می يابد.

 با جنس های مختلفها اع لوله انو( مقايسه خواص مکانیکی 0-1-5جدول )

 انواع مصالح لوله 

 شرح
 چدن نشکن

DI 
 PEپلی اتیلن  GRPفايبرگالس Stفوالد 

 kg/mm 40 41 02-12 4/3)2(تنش حد نهايی 

 752 0-3 18 12 تغییر شکل )درصد(

 kg/mm - 03 - 1/0)2(تنش خمشی 

 kg/mm 412×6/1 412×1/0 3-12×3/0 92)2(مدول االستیسیته 

 - - 142 032 ی)برنیل(سخت

 - 07/2-3/2 3/2 08/2 نسبت پواسون

 ton/m 1/7 8/7 0 955/2)3(جرم مخصوص 

 0/0×12-4 1/1×12-5 1/1×12-5 1×12-5  ريب انبساط خطی

 - 2m)/cm-((kg 12-6 15 28/2(مقاومت  ربه ای 

 

از لوله های فوالدی،  شد، در شرايط کاری عادی امکان استفادهبا توجه به آنچه در اين بخش ارائه 

 وجود دارد. های روتین آبرسانی چدن نشکن، فايبرگالس و پلی اتیلن برای پروژه

چـدن نشـکن، فـوالدی و  پلـی اتـیلن، مقایسه لولـه هـای -5-2

فایبرگالس جهت نصب در مناطق زلزله خیز و زمین های با شرایط 

 خاص 
های آبرسانی ای هر يک از انواع لولهبرای اجر در اين بخش از گزارش تمهیدات خاص مورد نیاز

از نظر لرزه خیزی و پتانسیل خوردگی خاک مورد و فايبرگالس( ، فوالد، پلی اتیلن چدن نشکن)

 مقايسه قرار گرفته است.
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 های مختلف در برابر زلزله رفتار لوله -5-2-1
ها در چند تکامل آيین نامهها در مقابل زلزله با توجه به تغییرات مکرر و بهسازی و طراحی بهینه سازه

 ها، تعییندهه اخیر از مباحث غیر قابل گريز است. اولین گام جهت طراحی بهینه و يا بهسازی سازه

پذيری لرزه ای، پذيری آنها در مقابل زلزله می باشد. منظور از بررسی آسیبآسیب مقدار و نحوه

عه در زمان وقوع زلزله می باشد. با بررسی تجهیزات، ارتباطات، ايمنی و نحوه عملکرد يک مجمو

استفاده از اين روش با سرعت و هزينه مناسبی مناطق دارای بیشترين سطح خطر را تعیین و برای 

بندی اولويت های اجرايی و در نهايت اجرای بهسازی است،مراحل بعد که شامل طراحی و تهیه نقشه

های آموخته شده از زلزله گذشته  از درس پذيری، استفادههای بررسی آسیب يکی از روش می شود.

و رفتار تجهیزات در برابر نیروهای لرزه ای می باشد. اين روش يک روش منطقی و قابل دفاع است 

های گذشته ای تجهیزات در زلزلهزيرا شرايط واقعی مجموعه در نظر گرفته می شود و رفتار لرزه

 گردد. سی، نتايج ارزيابی میشود و با تلفیق اطالعات و قضاوت مهندبررسی می

به همین منظور در گزارش حا ر که به طور خاص به خطوط لوله پرداخته است، در ابتدا تعاريف 

    های وارده بر خطوط لوله در هايی از خسارتهها بیان شده، سپس نمونپذيری لولهعوامل آسیب

 ها در اثر زلزله آورده شده است. بی لولههای مختلف ارائه گرديده و در انتها مودهای محتمل خرازلزله

های متعدد در ايران، متاسفانه مدارک ع زلزلهورسد که با توجه به وقذکر اين نکته  روری به نظر می

های حیاتی به ويژه خطوط لوله آب در ايران يافت  های جامعی درباره تاثیر زلزله بر شريانو گزارش

 باشد. نمی یت برخوردارشود و يا مدارک موجود از جامعنمی

 ها  رسان به لولهتعریف عوامل آسیب  -5-2-1-1

رسان برای تعیین راهکار رفع آن عوامل  روری است. لذا در داشتن شناخت مشترک از عوامل آسیب

شده و هر يک  آوردهها می شوند ديدگی لولهاين بخش عواملی که در زمان وقوع زلزله باعث آسیب

 ده اند. به اختصار تعريف ش

 لرزش زمین  -5-2-1-1-1

آيد. پريود و دامنه اين اموا  به میزان انرژی لرزش زمین به علت انشار اموا  در زمین به وجود می

آزاد شده، فاصله از منبع انرژی، نوع مو ، شرايط زمین شناختی در مسیر گسترش مو ، مسیر و 

های زيرزمینی و سترش مو  انرژی به سازهشرايط خاک و توپوگرافی منطقه بستگی دارد. در زمان گ
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مو  تغییر  انتشارهای مدفون مانند خطوط لوله نیز در زمان می شود. امکان دارد سازه روزمینی منتقل

 های گذرايی را تجربه نمايند.  مکان

 تغییر مکان ماندگار زمین  -5-2-1-1-2

های  صورت ماندگار جابجا کنند. تغییر مکانگاه را به توانند زمین ساختگاه و تکیهای میهاموا  لرز

های  انواع تغییر مکان .باشندماندگار زمین از جمله عوامل مهم آسیب در خطوط لوله مدفون می

باشد که در ادامه با تفصیل ت و برکنش میسماندگار شامل گسلش، زمین لغزش، روانگرايی، نش

 بیشتری شرح داده می شوند. 

 گسلش  -الف

تواند گسیختگی افقی، قائم و يا ترکیبی افتد که میها در سطح زمین اتفاق مییختگی گسلمعموالً گس

 پذيری تجهیزاتی که در منطقه گسیختگی قرار دارند، بسیار زياد است. از اين دو باشد. آسیب

 روانگرایی  -ب

ن مو وع هم در روانگرايی زمانی اتفاق می افتد که خاک برای مدت کوتاهی به حالت مايع درآيد. اي

زير زمین و هم در سطح احتمال وقوع دارد. احتمال و شدت روانگرايی با افزايش شدت و زمان 

زا هستند های جانبی از مهمترين پارامترهای خسارت يابد. روانگرايی و حرکتتداوم زلزله افزايش می

ی سطحی را در خاک غرق هاهای زيرزمینی را به سطح زمین سوق داده و يا سازهکه می توانند سازه

 کنند. 

 نشست  -ج

کرده و موجب نشست شود. البته میزان تغییر مکان ماندگار در  ترتواند خاک را متراکملرزش زمین می

سازد، ايجاد تغییر باشد اما آنچه نشست را مهم میاثر نشست کمتر از تغییر مکان در اثر روانگرايی می

 اشد. بهای غیر يکنواخت در خاک می مکان

 رانش خاک  -د

های خاکی را به حرکت درآورد. شدت رانش خاک به تواند تپهحتی بدون روانگرايی، لرزش زمین می

زاويه شیب، مقاومت، میزان آب و میزان تحکیم خاک و احتمال وقوع رانش خاک به زمان تداوم و 

رسی را مسدود نموده و های دستتواند راهشدت زلزله بستگی دارد. عالوه بر اين، رانش خاک می

 خسارات قابل توجهی را به بار آورد. 
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 برکنش  -هـ

افتد بر روی نقاط ورودی و خروجی اين پديده که بیشتر به علت مولفه قائم زلزله اتفاق می

 )اتصاالت( بیشترين آسیب را وارد می کند. 

 های مدفون  مودهای خرابی در لوله -5-2-1-2

لغزش،  شامل خاک در خرابی و مکان تغییر از ناشی مدفون هایلوله در خرابی مودهای عمده

 باشد. می روانگرايی همه از مهمتر و خاک تحکیم از ناشی عمودی، نشست و های افقیجابجايی

 زمین لغزش از ناشی خرابی -الف

 خاک جابجايی احتمال که مناطقی در لوله خطوط احداث از امکان حد تا شد، بايد ذکر که همانگونه

 در لوله خط احداث به اجبار صورت شود. در دارد اجتناب وجود محیطی عوامل ديگر يا اثر زلزله در

 ناشی لوله خرابی .. ( جلوی.خاک و نمودن خاک، مسلح مناسب )تثبیت با تمهیداتبايد نواحی،  اين

 به نسبت مختلف هایموقعیت با لوله رفتار (1-0-1-0-5) شکل شود. در گرفته خاک لغزش از

 است.  شده داده نشان زمین لغزش

 
 مختلف شرايط در شیب لغزش از ناشی نشست اثر در لوله رفتار( 1-0-1-0-5شکل )

 

 جابجایی از ناشی خرابی -ب

 به فشاری و کششی های زلزله، تنش از ناشی نیروهای علت به لوله اطراف خاک جابجايی اثر در

  ها تنش اين تحمل به باشد، قادر کافی مقاومت دارای لوله که صورتی آيد. دروارد می لوله جدار

 خاک همراه به جابجايی به باشند، قادر پذيرشکل آن اتصاالت يا لوله صورتی که در باشد. همچنینمی

 هیچ واجد لوله يابد. اگرمی کاهش لوله جدار در شده های ايجاد تنش بنابراين و بوده خود پیرامون

 جابجايی علت به آن ديدگیآسیب پذيری( نباشد، احتمالشکل يا ومتفوق، )مقا ويژگی دو از يک
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 خاک جابجايی اثر در لوله از خرابی ای نمونه (0-0-1-0-5) شکل يابد. درمی افزايش اطراف خاک

 است. شده داده نشان مجاور

 
 مجاور خاک اثرجابجايی در لوله خرابی ( سازوکار0-0-1-0-5شکل )

 

 اتصال محل در خرابی -ج

جابجايی،  از ناشی تاثیرات علت به نیز مدفون هایلوله در اتصال های سطحی، محل هایلوله همانند

  اتصاالت از برخوردارند. استفاده بااليی پذيریآسیب از روانگرايی و خاک نشست يا لغزش

گردد. می زلزله زمان در هالوله ديدگیآسیب احتمال کاهش باعث نیز های مدفونلوله در پذيرانعطاف

 شده داده نشان زلزله زمان در پذيرانعطاف اتصاالت لوله دارای رفتار نحوه (3-0-1-0-5) شکل در

 پذيرانعطاف اتصاالت دارای مدفون که لوله يک مناسب رفتار نیز (4-0-1-0-5) است. درشکل

 است. شده آورده ژاپن کوبه زلزله زمان در است
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شک

 روانگرايی از ناشی نشست برابر در پذيرانعطاف االتاتص عملکرد ( نحوه3-0-1-0-5ل )

 

 
 ژاپن کوبه زلزله در پذيرانعطاف اتصاالت با لوله مناسب ( رفتار4-0-1-0-5شکل )

 روانگرایی از ناشی خرابی -د

 باشد. در می مدفون هایلوله خرابی داليل مهمترين از يکی چسبندگی فاقد های خاک در روانگرايی

 باشند. بامی روانگرايی از ناشی تخريب معرض در لوله نگهدارنده هایپايه نیز ای سطحیهلوله

 در لوله و يابد می کاهش شدت به جانبی و ثقلی بارهای برابر در آن خاک، مقاومت شدن روانگرا

 توانپذير، میانعطاف اتصاالت با استفاده از لوله پذيریشکل گیرد. با افزايش می قرار نشست معرض

 نمود. مشخص جلوگیری روانگرايی از ناشی هایمکان علت تغییر آن، به به آسیب آمدن ردوا از

 ويژه تمهیدات رگیریابک يا مناطق آن در لوله از احداث اجتناب و روانگرايی مستعد نواحی کردن
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 روانگرايی از ناشی لوله ديدگیآسیب از برای اجتناب ديگری هایخاک، راه چسبندگی افزايش مانند

 داده نشان خاک علت روانگرايی به شده تخريب بازديد دريچه (5-0-1-0-5) شکل باشند. در یم

( نمونه پديده روانگرايی در مسیر خط 7-0-1-0-5( و )6-0-1-0-5است و در شکل های ) شده

 لوله آالسکا ارائه شده است. 

 
 روانگرايی علت به بازديد دريچه ( نشست5-0-1-0-5شکل )

 
 دنالی گسل جنوب در آالسکا لوله خط مسیر در روانگرايی ( پديده6-0-1-0-5شکل )
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 آالسکا لوله خط مسیر در روانگرايی ( پديده7-0-1-0-5شکل )

 

 ها  اثر زلزله بر روی انواع لوله -5-2-1-3

های مدفون آب و فا الب و عمده خسارات وارد در اين بخش از گزارش نحوه عملکرد انواع لوله

های ماندگار زمین )اثرات استاتیکی(  اثر انتشار اموا  زلزله )اثرات دينامیکی( و تغییر مکان بر آنها در

های گذشته در نقاط ارائه شده است. الزم به تو یح است که تمامی نتايج با توجه به تجربیات زلزله

 اند. مختلف جهان بويژه آمريکا و ژاپن ارائه شده

ها، استفاده از  از بهترين روش يکی های مدفون در هنگام بروز زلزلههای رفتار لولبرای بررسی مقايسه

ها در های گذشته است. به اين منظور مقايسه رفتاری لولهها و نرخ مرمت آنها در زلزلهمیزان آسیب

( ارائه 1-3-1-0-5مقابل آثار دينامیکی و استاتیکی زلزله مورد مطالعه قرار گرفته و نتايج در شکل )

 ست. گشته ا
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 گوناگون عوامل اثر در مختلف هایلوله پذيری ( آسیب1-3-1-0-5شکل )

ها در يک پذيری لولهپذيری موجود، مالحظه می شود که درجه آسیبهای آسیببا توجه به منحنی

 شدت لرزه يکسان از کم به زياد بصورت زير است : 

 جوشی های فوالدی با اتصاالت لوله -1

 های چدن نشکن لوله -0

 های پلی اتیلن لوله -3

 PVCهای لوله -4

 های چدنی معمولیلوله -5

 و بتنی  یهای آزبست سیمانلوله -6

http://www.akpipe.com/
http://www.akpipe.com/


 

     شرکت آريا کاوان شرق اطلس ايرانیان               0202 بررسی انواع لوله های قابل استفاده در طرح های انتقال آب

Rev 2 :1398/11/1 33 
 

www.akpipe.com                                 EL : 0098 513 8422783    FAX : 0098 513 8430444T             

ها در مقابل روانگرايی، زمین لغزش و حرکت گسل به ترتیب از عملکرد از نظر عملکرد انواع لوله

 مد نظر قرار داد : توان بندی زير را میمناسب به نامناسب، بر حسب جنس لوله درجه

 اتیلن های پلیهای فوالدی جوشی و لولهلوله -1

 های چدن نشکنلوله -0

 PVCهای لوله -3

 های چدنی معمولیلوله -4

 های آزبست سیمانی و بتنیلوله -5

شود لوله های فوالدی جوشی )جوش با قوس الکتريکی( رفتار بسیار مناسبی همانطور که مشاهده می

 قرار دارند.  چدن نشکنهای دی لولهعب داشته و در رتبهدر برابر آثار مختلف زلزله 

     ها مطابق جدول با توجه به مطالعات انجام شده و نمودارهای ارائه شده بطور کلی رفتار لرزه ای لوله

 اند.بندی شده( طبقه5-0-1-3-1)

 آزبست( سطح مقاومت و رفتار لرزه ای انواع لوله های فوالدی، چدنی و 1-3-1-0-5جدول )

 
 

با توجه به جدول باال استفاده از لوله های فوالدی با اتصاالت جوشی )جوش با قوس الکتريکی( 

های چدنی در حد پذيری استفاده از لولهدارای کمترين ريسک در هنگام وقوع زلزله بوده و ريسک

 متوسط ارزيابی شده است. 
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 ها  ای لولهرفتار لرزه -5-2-1-3-1

، آزبست سیمان، بتن چدن نشکنچدن معمولی، ای لوله های خالصه به رفتار لرزه در ادامه به طور

 اشاره می شود.  GRPو لوله های  ، پلی اتیلنیآرمه، فوالدی، پالستیکی

 )چدن معمولی و چدن نشکن( یهای چدنلوله -الف

ها ن لولهپذيری ايپذيرند. تغییر شکل و انعطافهای چدنی معمولی در زلزله بسیار آسیبلوله

شکننده دارند لذا در برابر حرکات زلزله  و سخت یمخصوصاً در قطرهای پايین ناچیز است و رفتار

  ها در مناطق لرزه خیز اصالً توصیه شوند. اين لولهچه دينامیکی و چه استاتیکی دچار آسیب می

 د. نشونمی

عر ه شده است که می توان بر  های چدنی نشکن مقاوم در برابر زلزله به بازارولی امروزه لوله

از نظر ريسک کمتر در برابر زلزله، اين نوع لوله ها بعد از لوله های د. کرحسب مورد از آن استفاده 

 فوالدی با اتصاالت جوشی در رتبه دوم قرار دارند.

 های آزبست لوله -ب 

حرکات زلزله نیز به  های آزبست سیمان نه تنها از لحاظ محیط زيستی مناسب نیستند بلکه درلوله

به علت  خامت جداره  Dو  Cآسیب پذيری بااليی دارند. در نوع کالس  ،پذيریعلت عدم انعطاف

 زياد میزان آسیب کمتری در آن ديده شده است. 

  یلوله های بتن -ج

در هر حال در  ولی پذيرتری دارندنسبت به لوله های آزبست سیمان رفتار انعطاف نیلوله های بت

شوند. اين لوله ها در اقطار باال به علت رفتار خمشی و درصد تغییر شکل خیز توصیه نمیق لرزهمناط

های بتنی رفتار پايین دچار آسیب می گردند. لوله های بتنی با هسته فوالدی نسبت به ساير لوله

 های گذشته داشته اند. تری در زلزلهمناسب

 های فوالدی لوله -د

وصاً اگر در مسیرهای دارای انحنا يا شکستگی استفاده شوند نسبت به حرکات های فوالدی مخصلوله

 ها در حالت برخورد عمود بر گسل بیشتر اتفاق پذيری در اين نوع لولهزلزله مقاوم هستند. آسیب

شوند. در های چدنی، آزبست و بتنی خیلی کمتر دچار آسیب میافتد، ولی در مقايسه با لولهمی
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خیز ها در مناطق لرزهکاربرد اين لوله ند،گردهای فوالدی از مشکل خوردگی حفاظت هصورتی که لول

 پذير قابل قبول است با خطر کم و متوسط حتی بدون اتصال انعطاف

 )پلی اتیلنی(های پالستیکیلوله -هـ

ی دارند و های فیوژن در زلزله رفتار بسیار خوباتیلن با جوشهای پالستیکی مخصوصاً از نوع پلیلوله

شکل و نیز داشتن خم و انحنا در  تغییر ها به علتبرای مناطق لرزه خیز توصیه می شود. اين لوله

 اند. های گذشته بسیار کم دچار آسیب گرديدهپذير هستند و در زلزلهمسیرها در زلزله انعطاف

  فایبرگالسهای لوله -و

های گذشته از رفتار آنها در زلزله کاملی آمارهای جديدی هستند و هنوز لوله فايبرگالسهای لوله

نشان می دهد که لوله های مذکور رفتار  م شده تا کنونامطالعات و بررسی های انجولی  .وجود ندارد

توان با نسبتاً مناسبی در برابر زلزله داشته و در صورت استفاده از اتصاالت مقاوم در برابر زلزله می

  فاده کرد.اطمینان بیشتری از آنها است

 زلزله درهنگام مدفون لوله های مولفه های مهم آسیب پذیر -5-2-1-3-2

 قطعات از مرکب که لوله خط يک طول در پذيرآسیب هایمولفه ديگر عبارته ب يا و آسیب هایمحل

 زير بصورت توان می را است مربوطه لوازم ساير و شیرآالت و اتصاالت با همراه چند لوله بهم متصل

 نمود :  مشخص

 در درزهايی شدن گشوده بصورت هاآسیب نفوذی، اکثر غیر جوش با فوالدی های لوله در -الف

فوالدی،  های لوله در نفوذی جوش استفاده از فناوری تاست. در صور جوشی بوده محل اتصاالت

 های فوالدی کاسته خواهد شد. ديدگی لولهتا حد زيادی از آسیب

 محل نزديکی در ها آسیب محل ،اندگرديده آسیب دچار زلزله در هالوله اين که اکثر مواردیدر 

 شده تنش تمرکز باعث يکنواخت غیر جوشکاری از ناشی حرارت هاآن محل در که جوشی اتصاالت

 است.  شده متمرکز

 بوده شیرآالت به اتصال يا و اتصاالت محل در هاآسیب داکتیل، اکثر چدن هایلوله مورد در -ب

 کمی پذيریآسیب و بوده مناسبی رفتار دارای گذشته هایزلزله در های چدن داکتیلبدنه لولهاست. 

 است.  داشته را
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 هاآسیب بیشترين اندبوده فشاری ساده اتصاالت دارای داکتیل چدن های لوله اتصاالت که مواردی در

 انتهای شدن خرد از شیآسیب، نا ديگر موارد در و بوده اتصال در جداشدگی و بیرون زدگی بصورت

 است.  بوده اتصال در لوله

نمايد، می جلوگیری اتصال شدن جدا از مختلف طرق به که یدقم مکانیکی اتصاالت از استفاده از پس

 ها، لوله اين برای ایلرزه  د پذيرانعطاف اتصاالت توسعه با بويژه و يافته بهبود هارفتار اين لوله

 شده است.  هترزلزله، ب استاتیکی و دينامیکی آثار مقابل در آنها عملکرد

 فیوژن بات و الکتروفیوژن از اعم آنها جوش محل در عمده بطور اتیلنپلی های لوله آسیب -ج

 است.  داشته اتصاالت اين در جوش نفوذ عدم از که حکايت بوده مستقر

 گذشته هایزلزله در التاتصا محل و ها لوله بدنه در وارده هایآسیب PVCدر مورد لوله های  -د

 است.  بوده مشهود

 داده روی هالوله بدنه در بعد و اتصاالت جدايی و زدگی بیرون در بتنی هایلوله در آسیب عمده -هـ

 هستند.  پذيرآسیب بسیار استاتیکی آثار يا زمین ماندگار حرکات مقابل در ها بويژهاست. اين لوله

 هم و بدنه در هم گرفته قرار استفاده مورد کشور در ایگسترده بطور که سیمانی آزبست هایلوله -و

 پذير می باشد. اتصاالت بسیار آسیب در

شوند که با گالس در محل اتصاالت و يا در محل تغییر جنس خاک دچار آسیب میهای فايبرلوله -ز

     ابل برطرف شدن های شبه فوالدی اين معضل قاستفاده از اتصاالت مقاوم در برابر زلزله و لوله

 باشد. می

 گیری  نتیجه -5-2-1-4

، استفاده در صورت عبور خط لوله از مناطق زلزله خیزهای قبل ارائه گرديد با توجه به آنچه در بخش

های با اتصاالت  د زلزله و لوله چدن نشکنهای های فوالدی با اتصاالت جوشی، لولهاز لوله

الزم به تو یح است که از آنجا که لوله باشند. ا دارای ارجحیت میهبه ساير لوله نسبتفايبرگالس 

اً در محل جوش دچار آسیب می شوند و راه حل مستند و روش آزمون دقیقی تهای پلی اتیلن عمد

در دسترس نیست، مشروط  آنهابرای بررسی صحت عملیات جوشکاری مانند لوله های فوالدی برای 

ب، استفاده از لوله های پلی اتیلن در مناطق زلزله خیز قابل توصیه به انجام فرآيند جوشکاری مناس

 است. 
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 خورنده  های های مختلف در خاک رفتار لوله -5-2-2
 در اين بخش رفتار لوله های مختلف در خاک های خورنده مورد بررسی قرار گرفته است.

 های فوالدی لوله -الف

       وله ها بیشتر در معرض خوردگی ناشی از عوامل شیمیايی های فوالدی در مقايسه با ساير انواع للوله

های حفاظتی داخل و خار  لوله می باشند. لذا جهت حفاظت آنها در برابر خوردگی بايد از پوشش

 به همراه حفاظت کاتديک بهره جست. 

اتیلن سه اليه به عنوان پوشش حفاظتی خارجی و اندود اپوکسی پوشش پلیدر طرح حا ر 

 اند. های فوالدی انتخاب شدهرصد جامد به عنوان پوشش حفاظتی داخل لولهصدد

به عنوان يک پوشش  یانتقالالزم به تو یح است که اندود داخلی اپوکسی با توجه به کیفیت آب 

 رسد از مقاومت کافی برخوردار باشد. محافظ مناسب عمل کرده و به نظر می

اتیلن و ساير پارامترهای موثر، صات اجرای پوشش پلیبا توجه به کیفیت خاک محل، روش و مشخ

اتیلن سه اليه وارد عمل شده و در واقع حفاظت کاتديک خط لوله به عنوان مکمل پوشش پلی

 سازد. کاری را برطرف میهای احتمالی عملیات پوشش عف

گام انتخاب سازد که در صورت وجود فقر اطالعاتی در هنحفاظت کاتديک اين امکان را فراهم می

های حفاظتی خارجی، پس از تکمیل اطالعات مورد نیاز بتوان با طراحی صحیح و دقیق پوشش

 های حفاظتی را جبران نمود. سیستم حفاظت کاتديک،  عف های ناشی از پوشش

 های چدن نشکن لوله -ب

ر مستقیم های چدن نشکن و جزئیات حفاظت آنها در برابر خوردگی بطوالزمه انتخاب صحیح لوله

 باشد. مرتبط با شرايط شیمیايی و پتانسیل خوردگی خاک محل می

 های چدنی به طور معمول دارای پوشش حفاظتی خارجی زينک و قیر مطابق استانداردلوله

ISO8179  بوده و برای حفاظت سطح داخلی لوله نیز از پوشش استاندارد سیمان پرتلند  د سولفات

 شود. استفاده می ISO 7182و  ISO 4179استاندارد و يا سیمان آلومینی مطابق 

بدين معنی که پوشش مالت  ،گرددهای سبک مشخص می  عف اصلی پوشش سیمان در برابر آب

 های سبک به تدريج از سطح لوله کنده شده و سطح لوله بدون حفاظ باقی  سیمان در مجاورت آب

توان در اين خصوص مشخص نشده است نمی زدايی شدهماند. با توجه به اينکه کیفیت آب نمکمی

 به صراحت اظهار نظر کرد. 
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 ،های معمولی از کیفیت مناسب برخوردار بوده های چدنی در خاکهای حفاظتی خارجی لولهپوشش

 های خورنده نیاز به تقويت داشته و بايد تمهیدات خاصی را در نظر گرفت.  لیکن در خاک

های قلیايی، ها، خاک، مردابها ها، باتالقخاکروبه تخلیه قمناط مانند مشخصی خاکی هایمحیط 

 محسوب چدنی هایلوله برای خورنده بالقوه آلوده، مناطق هایرودخانه بستر و هانمکزارها، نخاله

 برای هاآن از معموالَ کاتدی حافظت هایسیستم تعمیرات و نصب های باالیگردند. به دلیل هزينهمی

شود. های حفاظتی بهره گرفته می و تا حد امکان از ساير روش شوداستفاده نمیلوله چدنی  خطوط

 بالقوه خواص روی بر را وسیعی تحقیقات سال 75 از بیش برای DIPRAهمچون  تحقیقاتی مراکز

 رسانده انجام به آنها مقابل در نشکن های چدن محافظت برای فرآيندهايی توسعه و ها خورنده خاک

  میمه در که گرديد برقرار امتیازی 12 خورنده های خاک ارزيابی فرآيند يکاست. در نهايت 

 فقط را ما امتیازی 12 سیستم که حالی درآمده است.  ANSI/AWWA C105/A21.5استاندارد 

 از دقیق و اعتماد قابل روشی سیستم اين آن، علیرغم نمايد، ولیمی خوردگی احتمال بروز متوجه

 لوله روی بر خوردگی مقابل در محافظت کهاين کردن مشخص برای خاک خورندگی میزان ارزيابی

 باشد. تو یحات الزم در می کرد، استفاده اطمینان با آن از می توان نیز ادامه در و است کافی

 می گردد.  ر اينجا از ارائه جزئیات خودداریمورد اشاره ارائه گشته و د استاندارد

 استفاده باشند خورنده نشکن چدنی های لوله روی بر رسندمی رنظ به که هايی ازخاک بسیاری برای

 هایمحیط با مناطق باشد. برای اقتصادی و مطملن حفاظتی روش يک تواندمی اتیلنیپوشش پلی از

است،  شده مشخص ANSI/AWWA C105/A21.5 میمه  در که فرد خورنده، همانگونه به منحصر

 کشیده اتیلنپلی غالف لوله روی بر است الزم که ایلوله طخ هر شود. در بايد اعمال کاتدی حفاظت

 انجام گردد. ANSI/AWWA C105/A21.5بايستی مطابق با   کار اين شود

کند، از آن به  جلوگیری بستر و بند پشت خاک و لوله بین تماس از بايد اتیلنیپلی هایپوشش اگرچه

روی  بر اتیلن پلی اليه کشیدن از کنند. پیشنمی تفادهاس هوا نفوذ قابلغیر و بندیآب کامالَ  اليه عنوان

شوند. بايد  زدوده لوله خارجی سطح از بايد مواد ساير و خاکستر و رسی، گل هایکلوخه تمامی لوله

 نگیرند. قرار اتیلنپلی اليه و لوله بین بستر سازنده مواد که توجه داشت

 به شود کشیده آن روی بر فشردگی با نه راحتی به و باشد لوله شکل از تابعی بايد اتیلنیپلی اليه

 روی در اتیلنپلی شدن کشیده هنگام بماند. در باقی اتیلنپلی اليه و لوله بین فاصله که حداقل طوری

 ای، يامهره و پیچ لوله، اتصاالت صاف بخش و سرکاسه بین فاصل حد مثل لوله غیر منظم سطح

 همچنین کار باشد. اين شل کافی اندازه به اتیلن پلی اليه بايد شدن کشیده از برای جلوگیری اتصاالت
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 روی و شده تا اتیلنپلی اليه که جايی نبیند. در آسیب اليه ترانشه کردن پر در هنگام گرددمی باعث

 استفاده بايد پالستیکی هایتسمه يا چسب نوار از لوله هر پوشش انتهای يا در گیرندمی قرار همديگر

 کرد. 

 معرض در يا دارد وجود آب ترانشه در که مناطقی در اتیلنیپلی اليه روکش با لوله نصب برای

 لوله به آن سر دو که اتیلنیپلی شکل ایلوله اليه از که شودمی هستیم، توصیه مدی جذر و جريانات

 استفاده هشد بندیآب نیز پالستیکی نوار با آن افتادگی هم روی و اتصال مناطق و بندی شدهآب کامالَ 

 شود استفاده پالستیکی محیطی نوارهای از سانتیمتری 62 های فاصله با شودتوصیه می کرد. همچنین

 برسد.  حداقل به لوله شبکه و اتیلنپلی اليه بین فاصله تا

 بسیار آن مؤثر کارکرد برای لوله روی بر اتیلنپلی اليه صحیح نصب حفاظتی، های روش تمامی مثل

عملیات  و نصب هایدقت و کیفیت از تراهمیت کم بسیار نصب مراحل انجام حال، هر به .الزم است

 .کشی استنوار

ر استانداردهای مرتبط ارائه     های مختلفی برای انجام عملیات پوشش وجود دارد که به تفصیل د روش

 اند. گشته

اتیلن نمايش داده پلی( يک نمونه لوله با اليه محافظتی 0-0-0-5) ( و1-0-0-5در شکل شماره )

 شده است. 

 

 
 اتیلن( روش اجرای پوشش حفاظتی پلی1-0-0-5شکل )
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 های چدنی روی لوله اتیلن اجرا شده بر( نمونه پوشش پلی0-0-0-5شکل )

 

 گالس های فایبرلوله -ج

مقاومت  های چدنی و فوالدی ازهای فايبرگالس در شرايط نرمال آب و خاک در مقايسه با لولهلوله

 بسیار بااليی در برابر عوامل خورنده برخوردار می باشند. 

استر که و همچنین رزين پلی Eو  Cاستفاده از الیاف شیشه گريد  بطور معمول در خاکهای خورنده

های معمولی فايبرگالس رايج است، کفايت الزم را داشته و نیازی به استفاده از الیاف در ساخت لوله

باشد. هر چند وجود اطالعات تکمیلی مانند خواص آب انتقالی و مشخصات و رزين خاص نمی

 های فايبرگالس خواهد داشت. خاک محل کمک بسزايی در انتخاب بهینه لوله

    لوله تحمل  -های فايبرگالس، بار خارجی توسط سیستم خاکاز آنجا که هنگام استفاده از لوله

برگالس نیازمند بسترسازی ويژه و استفاده از مصالح خاکريزی های فايشود لذا در هر شرايطی لولهمی

 نها صورت پذيرد. آ های الزم بايد در موردبوده و کنترل مناسب

 لوله های پلی اتیلن  -د

لوله های پلی اتیلن در شرايط نرمال آب و خاک در مقايسه با لوله های فلزی از مقاومت بسیار خوبی 

 دار می باشند. در برابر عوامل خورنده برخور

با توجه به اينکه لوله های پلی اتیلن جزو دسته لوله های قابل ارتجاع طبقه بندی می شوند لذا در هر 

شرايطی نیازمند بستر سازی ويژه و استفاده از مصالح بسترسازی خاص بوده و کنترل های الزم در 

 مورد آنها بايد با دقت صورت پذيرد. 
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د در خاک و در مسیر خطوط لوله آب ممکن است اثرات نامطلوبی بعضی از مواد شیمیايی موجو

روی لوله بگذارند. مهم تر از آن، بعضی از اين مواد ممکن است طعم آب را عوض کنند. اين 

 های گازدار بايد دقت شود.  مو وع در خاک

     ه آن نقاط تخلیمواد فرار با وزن مخصوص کم در  مواد نفتی و در مسیرهای خاص و نقاطی که

استفاده از لوله های پلی اتیلن توصیه نمی شود، مگر اين که حفاظت های خاص در مورد  می شود،

 آن انجام پذيرد. 

 نوینو  ترکیبی لوله های -6
در فصول گذشته مشخصات و شرح معايب و مزايای لوله های رايج در صنعت آب ارائه گشت. در 

و تکنولوژی های نوين صنعت لوله  عمدتاً ترکیبی داين قسمت از گزارش به بررسی لوله های جدي

 سازی پرداخته شده است.

 فوالد -لوله های کامپوزیت -6-1
ها و مسائل ويژه در محدوده فشار باال با اقطار مختلف و کمبود لوله با  با توجه به محدوديت

دی برای ، اخیرا فرآيند تولید جدينفت، گاز و پتروشیمی صنعتخصوصاً در  خصوصیات مناسب

مهمترين کاربردهای اين نوع لوله از قرار  .فوالد( ابداع و معرفی شده است -ساخت لوله )کامپوزيت

 باشد:ذيل می

 خطوط انتقال نفت و گاز 

  خطوط انتقال آب 

 خطوط زير دريا 

های فايبرگالس را با فوالد( استحکام باالی فوالد و مقاومت شیمیايی خوب لوله -های )کامپوزيتلوله

نمايدکه قادر به تحمل فشار ای با وزن کم و پروفايل کوچک را ايجاد میيکديگر ترکیب نموده و لوله

 کارهای باال می باشد.

میالدی( از  0222اين لوله ها که اخیرا در اروپا و آمريکا در خط تولید قرار گرفته است )از سال 

میلی متر(  2.5)به  خامت تقريبی  پیچیدن چندين اليه تسمه فوالدی بسیار محکم بصورت حلزونی

تشکیل می شود و حفاظت کامل در مقابل انواع خوردگی  (GRE)بین دو اليه اپوکسی تقويت شده 

 ايجاد می نمايد.
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، ً  استفاده می شود. نوعا و فیلر تقويت کننده های الیاف شیشه فقط از رزين، FRPدر تولید لوله های 

اقتصادی جهت تقويت کردن می باشد. برای رزين می توان از الیاف شیشه مناسبترين ماده از نظر 

، مقاومت های تولید استفاده نمود. محدوديت های پلی استر، ونیل استر، و فنلیک يا اپوکسی رزين

 شیمیايی، دما و فشار می باشند.

قتصادی با افزايش فشار،  خامت ديواره لوله های فايبرگالس افزايش می يابد به گونه ای که از نظر ا

 با ساير لوله ها نیستند.قابل رقابت 

فوالد با  وفوالد با ترکیب مقاومت شیمیايی اپوکسی تقويت شده با الیاف شیشه  -لوله های کامپوزيت

 استحکام باال يک ترکیب هیبريد ايجاد می نمايد که بهترين خواص هر دو جزء را داراست.

دگی نیاز به عملیات آماده سازی دارد. برای اين منظور حداکثر چسبن فوالد بکار رفته برای اطمینان از

عملیات خاصی برای تمیز کردن و پوشش ابداع گرديده است. در اين عملیات، روغن از سطح تسمه 

آنديک زدوده می شود. سپس  -های فوالدی با شويندهای شیمیايی و با عملیات الکتريکی کاتديک

که برای همین منظور ابداع شده است. سپس تسمه  فوالد با ماده مخصوصی پوشش داده می شود

هائی که برای استفاده بر روی ماشین رشته پیچی طراحی شده  ريل روی فوالدی پوشش داده شده بر

 پیچیده می شود. ،است

 مواد اولیه اصلی الزم برای تولید اين نوع لوله عبارتند از:

  الیاف شیشه 

 رزين اپوکسی و هاردنر مربوطه 

 فوالد 

میلیمتر می باشد. اين اليه  3از فايبرگالس به  خامت حدود  آستریین قدم تولید يک اليه داخلی اول

مقاومت شیمیايی الزم در مقابل سیالی که از لوله عبور خواهد کرد ايجاد می نمايد. سپس قالب به 

ن اليه ماشین مخصوص پیچیدن فوالد منتقل می شود و به میزان الزم تسمه های فوالدی بر روی اي

پیچیده می شود. برای اين منظور تسمه های فوالدی به صورت حلزونی پیچیده می شوند تا به لوله 

اليه  12تا  3شکل صحیحی بدهند. تعداد تسمه ها به فشار مورد نیاز بستگی دارد و ممکن است از 

  .میلیمتر به ازای هر تسمه فوالدی است 2.5تغییر نمايد.  خامت قسمت فوالدی حدود 

بر روی آنها اعمال می گردد. آخرين  شیشه الیافو  برای چسبانیدن تسمه های فوالدی رزين اپوکسی

. قالب فوالدی به ماشین رشته پیچی باشداپوکسی می  -فاز، فرآيند پیچش اليه نهايی فايبرگالس
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وردگی محیط فايبرگالس برگردانده می شود تا اليه نهايی را که استحکام نهايی و مقاومت در مقابل خ

تضمین می کند، بر روی آن اجرا گردد. در نهايت قسمت بل )اتصال نر و مادگی( بر روی  را پیرامونی

 لوله تولید می گردد.

ساعت برده می شود تا  3فوالد در داخل يک کوره به مدت  -بعد از اعمال اين مراحل لوله کامپوزيت

 چسبانیده شود.به اليه فوالدی کامال  رزين و الیافشدن  پخت من 

)اتصال نر و مادگی( ماشین  اسپیگاتبعد از اين مرحله قالب از لوله جدا می گردد و سپس قسمت 

کاری می گردد تا به ابعاد مناسب درآيد. در نهايت هر لوله تست هیدرواستاتیک می گردد. فشار 

 برابر فشار طراحی می باشد. 1.05 حدود تست

از اطالعات يکی از صات اين نوع لوله ها با استفاده ( مشخ0-1-6( و )1-1-6در جداول )

 سازندگان داخلی ارائه گشته است. 

 فوالد -لوله های ساخته شده از کامپوزيت تقريبی ( خواص1-1-6جدول )

 میلی متر 022-1222 قطر لوله

 6112105132142152 دامنه فشار )بار(

 82-152 حداکثر دمای کارکرد به سانتیگراد

 10*12-6 اط طولی ريب انبس
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 بر اساس اطالعات يکی از شرکت های سازنده ( رده فشاری لوله های کامپوزيت فوالد0-1-6جدول )

 قطر لوله 

 )میلی متر(

 تقريبی خامت 

 )میلی متر(

 فشار کار 

 )بار(

022 12 398 
052 12 316 
322 12 065 
352 12 040 
422 12 011 
452 12 190 
522 12 173 
552 12 157 
622 12 144 
722 12 119 
752 12 111 
822 12 124 
922 12 93 
1222 12 83 

 

 لوله پلی اتیلن کاروگیت تقویت شده با فوالد -6-2
لوله کاروگیت پلی اتیلن تقويت شده با فوالد جهت مصارف فاقد فشار داخلی مانند فا الب 

ز مقاومت حلقوی باال و استحکام فوالد با زيرزمینی يک محصول ابتکاری است. اين محصول ترکیبی ا

مقاومت در برابر خوردگی و انعطاف پذيری باالی پلی اتیلن است. مزايای اصلی اين لوله ها مقاومت 

 حلقوی برجسته و صرفه جويی در مواد اولیه است.

رف پوشش برای تولید اين نوع لوله ابتدا نوار فوالدی را با پوشش دادن با رزين چسبناک در هر دو ط

می دهند. سپس يک لوله پلی اتیلن ديواره توپر را بر روی قالب اصلی دستگاه می پیچند و اکنون نوار 

به خود می گیرد و حال الگوی مارپیچی را در داخل قسمت  (V) فوالدی از پیش روکش شده شکل

فوالدی را  یتطراحی شده لوله اصلی قرار می دهند و در نهايت لوله پلی اتیلن خارجی نوار تقوي

د. در واقع متصل شدن فوالد به دنپوشش می دهد. با اين روش مانع زنگ زدگی نوار فوالدی می گر

پلی اتیلن تحت فشار و دمای معینی اتفاق می افتد و در نهايت تمامی اين اليه ها به يک ساختار 

 ديواره ای يکپارچه منجر می شود.

 مزايای لوله کاروگیت تقويت شده با فوالد

 مقاومت حلقوی باال 
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های بسیاری برای لوله های زهکشی قطر بزرگ در بازار جهانی به خصوص در  همواره درخواست

نمی تواند احتیاجات و کاروگیت کشورهای در حال توسعه بوده است زيرا لوله پالستیکی اسپیرال 

قويت شده با فوالد برای بعد از به بازار آمدن لوله کاروگیت ت .مقاومت حلقوی باال را برآورده سازد

اولین بار مهندسین حق انتخاب يک لوله کامپوزيتی پالستیکی قطر بزرگ دارای مقاومت حلقوی باال 

 را داشتند.

سطحی و  های آبمیلیمتر قابل تولید هستند و مناسب برای  0422تا  622اين لوله ها از سايز 

 د خوردگی می تواند در شرايط مختلفی سیستم فا الب می باشد. عالوه بر اين لوله کامپوزيتی 

 ، بارهای سنگین و خاکهای شور مورد استفاده قرار گیرد. عمقمانند مدفون شدن در 

  صرفه جويی در هزينه مواد اولیه 

در مقايسه با ديگر  %52لوله پلی اتیلن کاروگیت تقويت شده با فوالد مصرف پالستیک را تقريباً تا 

ی دارای همان مقاومت حلقوی و همان قطر کاهش می دهد و اين رقم به لوله های پالستیکی فا الب

 فوالد حدود. علت اين است که مدول االستیک کم می کندطور قابل توجهی هزينه های تولید را 

برابر بیشتر از پلی اتیلن است. اين لوله کامپوزيتی می تواند  مقاومت حلقوی مد نظر را به  022

 ين امر از طريق تنظیم کردن  خامت نوار فوالدی است. راحتی به دست آورد و ا

  با پالستیک  مناسبپیوند 

نکته ی کلیدی در رابطه با موفقیت کاروگیت تقويت شده با فوالد پیوند با پالستیک است. اين نوار 

     فوالدی بايد خیلی محکم به پالستیک بچسبد و جدا شدن اين دو اليه از هم مجاز نیست. 

ی بسیاری در رابطه با روش متصل شدن نوار فوالدی با پلی اتیلن جهت حصول بهترين ها آزمايش

الدی با يک رزين خاص از قبل نتیجه انجام شده است. اکنون فرآيند به اين صورت است که نوار فو

می شود تا يک اليه متوسط مابین فوالد و پالستیک ايجاد کند. از طرف ديگر درجه حرارت  روکش

شار و زمان خنک شدن به طور دقیقی کنترل می شود. در لوله کاروگیت تقويت شده با فوالد فرآيند، ف

با فوالد ين هوا، مايع و خاک نمی تواند ماده ی فوالدی کامال با پلی اتیلن پوشش داده می شود بنابرا

 تماس پیدا کند و اين عملکرد  د خوردگی لوله را تضمین می کند. 

 تمول عمر باال، انعطاف پذيری، مقاوط مانندی يها ه با فوالد دارای ويژگیلوله کاروگیت تقويت شد

 در برابر زمین لرزه و نصب راحت و آسان می باشد. 
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ی اند که از جملهها ابداع کردهلههای متنوعی را برای اتصال اين لو تولید کنندگان اين لوله ها روش

 آنها می توان به دو روش زير اشاره کرد : 

 وش اکستروژن روش ج 

گیرد و ماده ذوب اکستروژن دو لوله جوش لوله ها در اين روش توسط اکسترودر دستی صورت می

را به هم متصل می کند. معموالً در اين روش لوله ها هم از داخل و هم از بیرون جوشکاری می شود 

 تری حاصل شود. تا اتصال محکم

  کوپلینگ استیل  د زنگ 

تولید می شود که البته اين دو نیمه می تواند به هم متصل شده  هدر دو نیم زنگکوپلینگ استیل  د 

 و يک کوپلینگ شوند. 

  فوالدلوله پلی اتیلن اسپیرال تقویت شده با  -6-3
پلی اتیلن با دانسیته باال بعنوان اصلی ترين ماده جهت  ،تقويت شده با فلز اسپیرالدر لوله پلی اتیلن 

تولید اين لوله ها مورد استفاده قرار می گیرد. زيرا پلی اتیلن دارای خواصی همچون مقاومت شیمیايی 

سال می باشد.  52طول عمر باال تا  طاف پذيری، وزن سبک وباال در برابر خوردگی و سايیدگی، انع

يت می شود تا به اين ترتیب مقاومتش افزايش پیدا کند و بتواند در برابر با استیل تقو HOPEاليه 

توسط پلی اتیلن چگالی باال  فوالداليه  يک .مقاومتر از قبل شود بارهای خارجی و داخلیو  تنشها

 تقويت می شود تا از استیل در برابر خوردگی محافظت کند. 

شود يک لوله سه اليه يکپارچه که گیرد که باعث می يک اليه پیوند مابین استیل و پلی اتیلن قرار می

شکل بگیرد که هم سبک وزن است و هم  می شناسندآن را بعنوان لوله اسپیرال تقويت شده با فلز 

 بادوام و انعطاف پذير.

 ( می باشد. 0-7بند ) معرفی شده در  ساير مشخصات اين لوله ها مانند لوله های

 لوله های بتن پلیمر  -6-4
 -ترمو از که ممکن است است ی پلیمریيا بتن رزينی شامل يک چسباننده (PC)ن پلیمری بت

ی معدنی مانند شن و ها پر کننده استفاده شده و ازترموست  پلیمريک  ازغالباً  .ها باشد پالستیک

و  در برابر مواد شیمیايی باالتر، مقاومت بیشتر مکانیکی ها مقاومت PCاست.  شکستهماسه و يا سنگ 
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ذوب )ذوب مجدد( نسبت به  -، جذب آب کمتر و پايداری باالتر در مقابل پديده يخ زدگیخورنده

ها مواد مرکبی هستند که چسباننده ی آنها تماما شامل پلیمرهای  PCبتن سیمان پرتلند رايج دارند. 

الستیک يا بتن مصنوعی می باشند، که اشکال متفاوتی از آنها مانند بتن رزينهای مصنوعی، بتن رزين پ

ساده رزينی شناخته شده اند. به دلیل استفاده از پلیمر به جای سیمان پرتلند افزايش واقعی قیمت 

خواص  با استفاده از وجود خواهد داشت لذا پلیمرها فقط بايد در مواردی مصرف شوند که بتوان

ايی را با قیمت باالی آنها فوق العاده آنها، هزينه دستمزد کمتر، انرژی کمتر در عمل آوری و جابه ج

ها  PCتوجیه کرد. بنابراين مهم است که يک طراح و مهندس، آگاهی کافی از قابلیتها و محدوديتهای 

 محصول برای يک کاربری ويژه يکی را انتخاب کند. بودن ی و اقتصادداشته باشد و با توجه به کارا 

شن و ماسه( و يک  مثالی معدنی )برای بتن های پلیمری شامل يک پر کننده همانطورکه گفته شد 

 چسباننده ی پلیمری )که ممکن است ترموپالستیک باشد ولی اغلب يک ترموست است( می باشد. 

آهک، گچ، نرمه  های شکسته، شن، سنگ پر کننده های ديگر هم شامل موارد زير می باشند : سنگ

یشه )شیشه اسفنجی(، سنگدانه خاک سیلیس(، گرانیت، کوارتز، رس، کف شسیلیس )گرد سیلیس و 

فلزی و به طور کلی هر ماده ی خشک،  د آب و جامدی می تواند به عنوان پر کننده استفاده شود. 

ها، يک منومر با يک پلیمر )يک فرآورده از پلیمريزاسیون جزئی منومرها(، يک سخت  PCدر تولید 

مخلوط می شوند. ديگر مواد متشکله ی  کننده )افزودنی کراس لینک( و يک کاتالیزور با پر کننده ها

های مضاعف    ودنیا افه شده به مخلوط شامل پالستی سايزرها و  د آتشها و گاهی اوقات افز

ی سیالن نیز برای افزايش مقاومت پیوستگی بین مالت پلیمر و پرکننده ها می باشد. جهت کننده

های خاص، الیاف  یمری برای کاربریدستیابی به پتانسیل کامل )کارآيی کامل( محصوالت بتن پل

 تقويتی گوناگون استفاده می شود. اين آرماتورها شامل : الیاف شیشه، پشم شیشه، الیاف فلزی و 

-می ها به آسانی PCهای سیمی می باشد. زمان گیرش و زمان افزايش مقاومت ماکزيمم را در شبکه

ر کوچک در دما و يا سیستم کاتالیزور، تغییر توان از چند دقیقه تا چندين ساعت به وسیله ی يک تغیی

   داد. مقدار چسباننده ی پلیمری استفاده شده به طور کلی کم و معموالً به وسیله ی اندازه ی 

وزن کل می باشد  %5 - %15های پلیمری معمولی بین  کننده ها تعیین می شود. اين مقدار در بتنپر

 نیز نیاز باشد.  %32است که تا بیشتر از  ولی اگر پر کننده ها ريزدانه باشند ممکن

 ترکیبات بتن پلیمری به طور کلی دارای خواص زير می باشد : 

مقاومت خوب در برابر حمله ی شیمیايی و ديگر خورنده ها، خاصیت جذب آب پايین، مقاومت 

 ذوب )ذوب مجدد(.  -خوب در برابر سايیدگی و ثبات و پايداری در مقابل پديده يخ زدگی
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   ين شرايط باعث می شوند که بتن پلیمری در يک سطح قابل رقابت با بتن سیمان پرتلند در ا

های ويژه قرار بگیرد. مقاومت شیمیايی و خواص فیزيکی عموماً تا اندازه ی زيادی به وسیله  کاربری

ت ماهیت چسباننده ی پلیمری مشخص می گردند تا نوع و مقدار پر کننده ها، در واقع خواص مال

پلیمر هم به طور زيادی به زمان و دمايی که آنها تولید می شوند بستگی دارد. خاصیت ارتجاعی 

چسباننده های پلیمری مقادير خزش )وارفتگی( بااليی را ايجاد می کنند و اين يک عامل محدود 

و  بودههای سازه ای است. اين واکنش تغییر شکل، بسیار متغیر  ها در کاربریPCکننده در مصرف 

 بستگی به فرمول پلیمر مصرف شده دارد. 

ها استفاده می شوند. پلیمرهايی که PCگونه های گسترده ای از منومرها و پری پلیمرها در تولید 

 دسته تقسیم شده اند :  4اخیراً بیشتر استفاده می شوند، به 

 (M.M.Aالف ( متیل متاکريلیت )

 استیرن -ب ( پلی استرپری پلیمر

 لینک(  -ه ی پری پلیمراپوکسايد )يک منومر کراس  ( سخت کنند

 د ( فورفوريل الکل 

ها با توجه به نوع چسباننده بکار رفته در آنها ارائه گشته PC( کاربردهای اصلی 1-4-6در جدول )

 است. 
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 هاPC( کاربردهای اصلی 1-4-6جدول )

 کاربری عمده ويژگی عمومی نوع چسباننده

M.M.A 

ذوب ابراين مقاومت در برابر قابلیت جذب آب کم بن

و بعد عت پايین جمع شدگی در طول گیرش ، سرمجدد

از گیرش، مقاومت شیمیايی خوب و دوام خوب خار  

 از ساختمان

در پلکان کارخانجات، صفحات نماسازی، محصوالت بهداشتی و 

 ها. سنگ جدول

 پلی استر
نسبتاً محکم، چسبندگی خوب با ديگر مواد، مقاومت 

 ذوب خوب. -و يخشیمیايی 

های بتنی برای  به دلیل قیمت پايین به طور گسترده ای در پانل

ها،  های عمومی و تجاری، کفپوش ها، لوله ها، پلکان ساختمان

های در جا ريخته در  بتنهای پیش ساخته گوناگون و کاربری

 کارهای ساختمانی، مورد استفاده قرار می گیرد.

 اپوکسی

اده، مقاومت خوب در برابر مقاومت شیمیايی فوق الع

چسبندگی قوی يا  ،خستگی و خزش، جذب آب کم

 بیشتر مصالح ساختمانی، جمع شدگی کم

های  اين محصوالت نسبتاً گران قیمت اند بنابراين فقط در کاربری

استفاده می شود. شامل استفاده در مالت برای کفپوش  آنهاويژه از 

شی به عنوان روکش در صنعتی همچنین به دلیل داشتن مقاومت لغز

بزرگراه ها، پالستراپوکسی برای ديواره های خارجی و روکش 

 کاری سازه های فرسوده.

 فوران پلیمر

مقاومت قوی  ترکیبی با مقاومت شیمیايی باالتر،موادی 

 در برابر مايعات آلی قطبی از قبیل کتون ها، هیدروکربن

 های آروماتیک و ترکیبات کلردار.

های آجری و آسترها  پلیمر، گروتها در کفسازی مالت های فوران

 )پوشش ها( که در معرض مواد شیمیايی و افزايش دما و يا شوک

 های حرارتی هستند مورد استفاده قرار می گیرد.

 

    های پلیمری به طور زيادی مقاومتشان در برابر مواد شیمیايی از قبیل اسید هیدرولیک و  بتن

 های صنعتی يافت می شوند، بهبود داده می شوند.  اته که در محیطهای قلیايی و سولف محلول

استر مقاومت اسیدی بیشتر نسبت به بتن پلیمر اپوکسی دارد. در حالیکه مقاومت بتن پلیمری پلی

 های قلیايی نسبت به اپوکسی دارد.  کمتری در مقابل محلول

خاصی از  می شوند و حاوی نوعزيت ها محسوب مری از نظر ترکیب جزو کامپولوله های بتن پلی

معینی به روش ريخته  فرموالسیونين )معموال پلی استر( شن و ماسه و فیلر معدنی می باشند که با رز

 گری همراه با ارتعاش تولید می شوند.

صورت می گیرد و عمده   GRPط دو عدد واشر الستیکی و يک حلقهاتصال اين نوع لوله ها توس

 می باشد. ثقلیال مصرف آنها در خطوط انتق

میلیمتر قابلیت تولید داشته و چنانچه کاربرد آنها برای  3222تا  322اين نوع لوله ها از اقطار 

 سیاالت تحت فشار مد نظر باشد بايد توسط تقويت کننده هايی مانند میلگرد تقويت شوند. 
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 (PE- GF)کامپوزیت  -لوله های پلی اتیلن -6-5

انتقهال آب مهورد اسهتفاده قهرار  ههای گذشهته بهه منظهورنهی از دهههلاتیهای تحهت فشهار پلهیلوله

رح آن یل شهصهفع  عف ههای لولهه ههای مهذکور کهه قهبال بهه تفرکاهش و يا به منظور  .گیرندمی

همچهون سهاخت لولهه بها اسهتفاده از ترکیبهات پلیمهری تقويهت  ارائه شهد فنهاوری ههای جديهدی

تولیهد m 6 و بها طهول  mm 4000ع لولهه هها تها قطهر ايهن نهو توسعه پیدا کهرده انهد. ،شده با الیاف

را بهه راحتهی دارا  C=1.25بها فهاکتور ايمنهی  bar 10توانهايی تحمهل فشهار بهه میهزان می شهوند و 

 می باشند.

الیاف  (،PE100يا   PE80اتیلن )اتیلنی کامپوزيت ترکیبی از پلیهای پلیمواد اصلی تشکیل دهنده لوله

 می باشد. شیشه و رزين پیوند دهنده

لوله های  اکستروژن مستقیم و سپس پوشش دهی توسط الیاف است. شاملفرايند تولید اين لوله ها 

اتصاالت مربوطه نیز به  حاصل به کمک فناوری اتصال الکتروفیوژن به يکديگر متصل می گردند.

 .متصل می گردندروش های الکتروفیوژن و همچنین جوش لب به لب 

 از عمده ترين مزايای اين فناوری به شمار می رود. ،یعی از اتصاالت مورد نیازطیف وس قابلیت تولید

  bar 16 با قابلیت تحمل فشار داخلی به میزانک فناوری موجود می توان لوله های همچنین به کم

 )بسته به قطر مورد نیاز( را نیز تولید نمود.

 :کردد زير اشاره توان به موارها میاز جمله اصلی ترين مزايای اين لوله 

 عمر مفید طوالنی 

 مقاومت عالی در برابر خوردگی 

 وزن بسیار کم لوله در مقايسه با لوله های پلی اتیلن رايج 

کامپوزيت استانداردهای محدودی برای  -اتیلنهای پلیبودن تکنولوژی ساخت لولهبا توجه به جديد 

 DIN19674  و  ASTM2720به استاندارد ها وجود دارد که از آن جمله می توان ساخت و آزمون آن

 .اشاره نمود  ISO/AWI29561 و

 گردند.کامپوزيت مطابق با فرآيند اکستروژن اسپیرال )مارپیچی( تولید می -اتلینها و اتصاالت پلیلوله

      تمامی مواد تشکیل دهنده لوله در واحد اکستروژن با يکديگر مخلوط شده و مستقیما اکسترود 

 د.می گردن
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های اليه گردد.مندرل گرم کالیبره شده ايجاد می نخستین اليه به صورت زاويه دار حول يک ،در ابتدا

 .گیرندهای قبلی قرار میديگر نیز به همین ترتیب بر روی اليه

نمايند که اين امر های پلیمر به صورت شعاعی جهت گیری میدر نتیجه تولید به روش فوق، مولکول

مزيت مهم ديگری که در نتیجه فرآيند خنک  گذارد.بر افزايش خواص مکانیکی میتاثیر بسیاری 

عدم وجود هرگونه تنش باقیمانده و تغییر  ،گرددکاری آرام و همراه با چرخش اين لوله ها حاصل می

 شکل احتمالی است.

 ديوار لوله های مذکور شامل سه جزء اصلی می باشد:

های اعمال شده را بر عهده دارد و الیاف که مسلولیت تحمل تنشيک جزء پلی اتیلنی تقويت شده با 

 همچنین دو اليه پلی اتیلنی داخلی و خارجی.

 هایو در رده ها بودههای فايبرگالس معادل قطر داخلی آنها مانند لولهقطر اسمی اين نوع لوله

طول اسمی  باشد.میها شش متر لولهطول اسمی استاندارد  .قطر اسمی يکسان است ،فشاری مختلف

اندازه  حال آنکه طول نهايی لوله، باشد،داده شده در زمین میلوله در حقیقت طول واقعی لوله قرار 

 شود. نری/ مادگی انتهای لوله را نیز شامل می اتصاالت

در نتیجه در  باشد.يکپارچه الکتروفیوژنی می نریبه طور کلی هر لوله و اتصال دارای يک مادگی و 

طول اتصال مادگی بسته به رده فشاری  حالت نیازی به اجزای متصل کننده ا افی نخواهد بود.اين 

همچنین الزم به ذکر است که لوله و اتصاالت مذکور قابلیت اتصال به کمک  باشد.مورد نیاز متغیر می

 باشند.فناوری جوش انتهايی)لب به لب( را نیز دارا می

میلی متر و فشار  1222ا شرکت های تولید کننده در اقطار باالی با توجه به مذاکرات انجام شده ب

 بار الزاماً بايد از جوش لب به لب استفاده کرد.  12کارهای باالتر از 

 آنالیز رگراسیون -6-5-1
پلی اتیلن و ديگر محصوالت هم خانواده آن به عنوان مواد ويسکواالستیک، تحت تنش )فشار( 

 گذارند.به زمان از خود به نمايش میهای وابسته ويژگی اعمالی،

غالبا به عنوان نمودارهای کاهش استحکام با زمان  آنهابه کمک نمودارهای برون يابی متداول که از 

های مکانیکی لوله در توان وابستگی زمانی خاص اين گونه مواد را به تغییرات ويژگیمی شود،میياد 

منفی در چنین نمودارهايی نمايانگر توانايی مقاومت ماده  نمود. به عنوان مثال شیب مرتبطدراز مدت 

 باشد.های طوالنی میهای کوچکتر برای مدت زمانويسکواالستیک در برابر تنش
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رگراسیون  یهای تحت فشار تعیین و ترسیم نمودارهاها جهت ارزيابی لولهيکی از مهم ترين آزمون

هیدرواستاتیکی دراز مدت مواد گرمانرم به کار رفته در )تعیین استحکام  ISO 9080مطابق با استاندارد 

 باشد.لوله از طريق برون يابی( برمبنای معادالت آرنیوسی می

)حداقل MRS مطابق ادعای سازندگان اين نوع لوله و بر مبنای محاسبات اولیه صورت گرفته مقدار

در نتیجه در مقايسه با  د.باشمی 20MPaهای فوق بزرگتر از لوله (C025 مورد نیاز در استحکام

PE100  مطابق با ((DIN 8074 کاهش داد. %50 توان مقدار  خامت ديواره را تا حدودمی 

 اتصاالت و متعلقات  -6-5-2
کامپوزيت بصورت فارسی بر و تحت  -اتیلننیاز خطوط انتقال پلیتمامی اتصاالت و متعلقات مورد 

 است. ساخت آنها بصورت يکپارچه ناممکن شوند و عمالً یتاندارد در محل کارخانه تولید مزوايای اس

 نتیجه گیری  -6-6
اگرچه اکثر لوله های معرفی شده در اين بخش از گزارش در مقايسه با لوله های رايج صنعت آب که 

معرفی شده اند دارای مزايای بیشتری بوده و اکثر نقاط  عف آنها با استفاده از تکنولوژی  3در بخش 

اليل ذيل استفاده از آنها در طرحهای ن و ابتکارات مهندسی رفع شده اند لیکن بنا به دهای نوي

  .شودتوصیه نمیآبرسانی 

 انحصاری بودن ساخت لوله  -الف

و ويژه ای  بخش نیازمند تکنولوژی تولید خاص با توجه به اينکه اکثر لوله های معرفی شده در اين

می شوند، لذا می توان به جرات ادعا نمود که هر نوع لوله بوده و اکثراً بصورت ابتکاری تولید 

تولیدی منحصراً توسط يک کارخانه خاص تولید شده و به اصطالح هر تولید کننده، لوله خاص خود  

را با استفاده از دانش فنی خود تولید می کند. اين مو وع عمالً فرآيند تولید و تامین لوله را منحصر 

 د.نده می نمايزبه يک سا

 

 جش کیفیت نعدم وجود استاندارد مشخص و معیار س -ب

های مو وع بحث بر پايه دانش فنی سازندگان با توجه به اينکه اکثر تکنولوژی های بکار رفته در لوله

لذا معموالً استاندارد شاخص و معیار سنجش  ،و بعضاً سعی و خطا در آن دخیل می باشد آمدهبدست 

نه در بخش ساخت و نه در  لوله های رايج صنعت آب وجود دارد،رای ب آنچهکیفیت مشخصی مانند 
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بخش اجرا و تست و حتی بهره برداری وجود نداشته و اين مو وع ارزيابی تولید، اجرا و عملکرد 

 لوله های نوين را با مشکل روبرو می سازد.

 محدودیت تجربیات استفاده از لوله های نوین در پروژه های مشابه  -ج

ه به بررسی های انجام شده هیچ يک از کارخانجات تولید کننده لوله های مورد بحث، تجربه با توج

نداشته و عمالً نمی توان در مورد  روتین آبرسانیکاربرد لوله های تولیدی خود را در پروژه های 

 رفتار بلند مدت لوله های مذکور با توجه به تجربیات مشابه قضاوت نمود. 

 تصاالت و متعلقات محدودیت ساخت ا -د

اکثر لوله های مورد بحث دراين بخش از گزارش در مورد ساخت و تولید اتصاالت دارای محدوديت 

بوده و فرآيند تامین و ساخت آنها به کندی و با هزينه های باال صورت می گیرد. در بخش ساخت 

ی ساخت، اجرا و تست به استاندارد معتبر برا نبوداتصاالت و متعلقات نیز مانند بخش ساخت لوله، 

 چشم می خورد. 

 عدم شناخت رفتار بلند مدت لوله  -هـ 

رفتار بلند مدت اکثر لوله های رايج در صنعت آب را می توان با استفاده از آزمايشات و استانداردهای 

مورد بحث به دلیل تنوع  و ترکیبی مشخص پیش بینی نمود لیکن در مورد اکثر لوله های نوين

 . کردو روش ساخت آنها نمی توان رفتار بلندمدت لوله را پیش بینی ترکیبات 

 نیاز به تخصص های ویژه  -و

به دلیل ويژگی خاص لوله های نوين مورد اشاره در اين بخش از گزارش فرآيند نصب، اجرا و بهره 

داشته و در ايران نیاز به تخصص های ويژه  آنهابرداری از خطوط مذکور به دلیل کمتر شناخته شدن 

 اين مو وع فرآيند اجرا و بهره برداری را با مشکالت و حساسیت هايی روبرو می سازد.
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 بررسی اثر خوردگی خاک بر تعیین جنس لوله -7

 مبانی خوردگی در محیط خاک -7-1
به طور خاص، تمام فرآيند های خوردگی  که در محیط های خاکی اتفاق می افتد از نوع خوردگی 

هستند. در طی اين واکنش ها الکترون ها از سمت آند، فلز در حال خوردگی، به  الکتروشیمیايی

سمت کاتد حرکت می کنند. فلز هنگامی بر روی سطح خود دچار خوردگی می شود که با رطوبت 

خاک در مجاورت خود و يا فواصل دورتر واکنش دهد. دلیل روی دادن خوردگی در طرف آند، ترک 

زی و انحالل آنها در رطوبت خاک است. الکترون هايی که اين يون ها را از يون های فلز از سطح فل

 دست می دهند به سرعت به سمت قطب کاتدی حرکت می کنند تا اين واکنش کاهشی تکمیل شود.

می  ، با از دست دادن يک الکترون در واکنش شیمیايی در نقش يک يون ظاهر (M)در سمت آند، فلز 

 شود،
M→Mn++ne- (n=1,2,3,…) 

 آزاد می شود. Fe)+2(فوالد، که دارای مقادير باالی آهن است، يون آهن  در خصوص
-+2esoln

2+→FesteelFe 
حرکت می شده، سريعا در طول فلز )که يک رسانای الکتريکی قوی است(  اين الکترون های آزاد

واکنش دهند. در اين حالت سه نوع شوند و با خاک واکنش میکنند و جذب قطب کاتدی می

وع خاک و شرايط خوردگی محتمل است که در ادامه به آن پرداخته شده الکتروشیمیايی، بسته به ن

 است.

 خاک های قلیایی و خنثی -7-1-1
در اين شرايط، محیط خورنده کاتد، رطوبت خاک است که اکسیژن محلول در آن با الکترون های 

 آزاد شده از آندها واکنش می دهد.
O2+2H2O+4e-→4OH-

soln 

از طريق رطوبت خاک به سمت فلز با بار مثبت که آند را ترک کرده  OH)-(يون های هیدروکسید 

. وقتی يون Fe)+2(اند، حرکت می کنند، و در آن جا به سمت يون های با بار مخالف جذب می شوند 

بیدن های مثبت و منفی به هم می رسند، تشکیل يک اليه خوردگی جامد می دهند که گرايش به چس

به سطح فلزی دارد. اين اليه جامد با کاهش سرعت واکنش ها به نوعی سبب حفاظت از سطح فلز 

 در اين حالت برای فوالد، معادله ای به شکل زير برقرار است: می گردد.

Fe2++2OH-→2Fe(OH)2↓ 
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ت می تواند دوباره واکنش بدهد و يک اليه زنگ با قابلیت محافظ( 2Fe(OH))محصول واکنش فوق 

 باالتر به وجود بیاورد:

2Fe(OH)2+3/2O2+(n-1)H2O→Fe2O3.(n+1)H2O↓)زنگ تولید شده( 

 خاک های اسیدی -7-1-2
(، OH-يون های و تولید  2O+O2Hواکنش  عالوه بر واکنش کاتدی که در بند قبل به آن اشاره شد )

 در شرايط اسیدی واکنش کاتدی شديدتری ايجاد می گردد:
O2+4H++4e-→2H2O 

اين واکنش هیچ نوع محصول جامد و يا به بیان ديگر، محصول با قابلیت ايجاد اليه محافظتی  در

 تولید نمی شود. در نبود اکسیژن، سومین واکنش کاتدی اين گونه است:
2H++2e-→H2 

( موقعیتی را نشان می دهد که يک لوله مدفون در تماس مستقیم با محیط خاکی 1-0-1-7شکل )

اکم در اين حالت از چند بخش تشکیل می شود، بخش اول شامل تبادل گازهای است. سیستم کلی ح

خاک با گازهای فضای اطراف لوله است، در بخش دوم آب های سطحی و آب های حاصل از 

بارندگی از طريق ناحیه غیر اشباع به سمت آب های زيرزمینی حرکت می کنند. در بخش سوم، در 

(، لوله 1-0-1-8سته را در بین ذرات تشکیل می دهد. در شکل )منطقه غیراشباع، گاز يک فاز پیو

 مدفون تا حدودی باالتر از سطح آب محلی نشان داده شده است. 

آن قسمت از لوله که درون قسمت غیر اشباع خاک قرار گرفته شرايط متفاوتی از قسمت ديگر لوله 

ف لوله هم می تواند، محیطی دارد که در قسمت اشباع است. درصورت دست خورده بودن خاک اطرا

يندهای الکتروشیمیايی محلی است که توسط فاز آبی به آمتفاوتی تشکیل شود. خوردگی شامل فر

عنوان يک الکترولیت، در سطح لوله اتفاق می افتند. خاک از طريق کنترل دسترسی عواملی مانند 

ییر ترکیبات شیمیايی فاز آبی اکسیژن اتمسفر به سطح لوله، کمک به واکنش های بیولوژيکی و يا تغ

 يند خوردگی را کنترل می کند.آدر تماس با خط لوله میزان پیشروی فر
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 (  قرار گیری لوله  مدفون در محیط خاکی1-0-1-7شکل )

 

( موقعیت ديگری را نشان می دهد که در آن لوله به وسیله يک اليه پوشش محافظ 0-0-1-7شکل )

تا زمانی که پوشش به شکل موثری عمل نمايد، مشکل خوردگی از محیط اطرافش جدا شده است. 

اتفاق نمی افتد، در شرايطی که آب با سطح لوله تماس يابد، روند خوردگی به لوله آغاز شده و ادامه 

های خوردگی يندآپیدا خواهد کرد. در اين شرايط، تغییر در ترکیبات سطح لوله به جهت روی دادن فر

 اليه آب در مجاورت سطح لوله را هم دستخوش تغییر کند.می تواند خواص شیمیايی 

در اين روش با  استفاده می شود. (CP) معموال برای حفاظت لوله های مدفون از حفاظت کاتدی

القای يک جريان الکتريکی منفی به سطح فوالد به شکل موثری از انحالل يون های فلزی به داليل 

 شود. ترمودينامیکی در محیط آبی جلوگیری می

 
 ( تخريب اليه محافظ باعث می شود که آب در تماس با سطح لوله قرار بگیرد.0-0-1-7شکل )
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 خاک -7-2
خاک شامل يک اليه از مواد معدنی و آلی است که سطح زمین را تا عمق چند متری پوشانده است و 

ک از اليه هايی آيد. خااز هوازدگی سنگ ها و رشد گیاهان طی دوره های زمین شناسی به وجود می

تشکیل شده که بر اثر شرايط محیطی مانند زهکشی، تهويه، آب و هوا، مقدار آبی که در خاک نشت 

 زمان تغییر می نمايد.  بامی کند 

هوا است.  %05سطحی و رطوبت در اليه  %05جامدات،  %52 شامل معموالً (Loam)لجنی يک اليه 

قسمت جامد را تشکیل  %12رس است که رس  قسمت جامد شامل خرده سنگ، شن، ماسه، الی و

می دهد و يک حالت کلوئیدی نسبتا مناسب را به خاک می بخشد. رطوبت شامل نمک های محلول 

فضای خالی بین  % 2.1تا  2.21متغییرهستند،   ppm 1222تا  122و گازهاست که معموال در بازه  

تحت تاثیر مقدار گاز موجود در فضاهای  ذرات جامد با آب و گاز پر شده است، بنابراين مقدار آب

محلول در  2COدارد که به همراه  2COبرابر اتسمفر  10تا  12خالی است. اين گاز به طور معمول 

 آب اسید کربنیک را تشکیل می دهد که مواد معدنی را در خود حل می کند )کربنات ها(.

 نفوذپذیری خاک -7-2-1
( اين مو وع را 1-1-0-7طر ذرات خاک قرار دارد. شکل )نفوذ پذيری خاک به شدت تحت تاثیر ق

خوب دانه بندی شده و در ماسه نشان می دهد، وقتی قطر ذرات خاک کوچکتر می شود نفوذ پذيری 

خوب دانه بندی شده ای که  محصور نشده به سرعت کاهش می يابد. نفوذ پذيری در ماسه های

بود در حالی که ماسه هايی که منحنی دانه بندی وسیع  ذرات در آنها محدود است باالتر خواهد اندازه

 تری دارند دچار کاهش نفوذ پذيری می شوند.

 
 ( اختالف در نفوذ پذيری ماسه بر اساس میانگین اندازه دانه ها و تفاوت در دانه بندی ذرات1-1-0-7شکل )
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دارد زيرا نرخ جريان نفوذ پذيری نقش مهمی در اتفاقات الکتروشیمیايی بر روی لوله های مدفون 

سیال ورودی به محیط خاک را کنترل می کند. خاک های درشت دانه باعث زهکشی خوبی می شوند 

و دسترسی اکسیژن اتمسفر را به عمق سازه آسان می کنند. خاک های ريز دانه غنی از رس بیشتر 

جلوگیری از زهکشی  جريان آب را محدود می کنند. فشار مويینگی در خاک های ريز دانه به وسیله 

و کاهش میزان تبخیر باعث رانش آب به سمت باال و اشباع کردن خاک حتی در شرايط نسبتا خشک 

می شود. خاک های عاری از آب به طور خاص در کاهش میزان ورود اکسیژن از اليه های اتمسفر 

ال فاقد هوا هم موثرند. همچنین، خاک های عاری از آب، حتی در اعماق نزديک به سطح زمین معمو

 هستند. کنترل دسترسی به اکسیژن می تواند منجر به بروز خوردگی در يک لوله  مدفون شود.

 عواملی که بر خوردگی در خاک تاثیر می گذارند -7-3

 جنس خاک -7-3-1
لوله های با طول های زياد معموال در تماس با انواع مختلفی از خاک ها با میزان خورندگی متفاوت 

لوله در خاک های خورنده تر در نقش آند و در ساير خاک ها در نقش کاتد عمل می کند و  هستند.

تولید پیل های الکتروشیمیايی می کند که تا مسافت طوالنی توسعه می يابد. يک مثال متداول لوله ای 

است که در طول مسیرش از نواحی رسی و لجنی عبور می کند همانطور که به طور شماتیک در 

( نشان داده شده است. در اين مثال خاص، فلز داخل رس نقش آند را بازی می 1-1-3-7)شکل 

کند )همانطوری که از آن انتظار می رود( هر چند که برخی از انواع رس ها ممکن است ترکیباتی با 

 خورندگی کمتر داشته باشند.

 
 ( خوردگی لوله در معرض انواع مختلف خاک1-1-3-7شکل )
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 رطوبت و جایگاه آب های زیر زمینی  میزان -7-3-2
گیری آب های زير وجود رطوبت در خاک يک نیاز کلیدی برای شروع خوردگی است. محل قرار

خوردگی را تحت تاثیر قرار می دهد زيرا میزان اکسیژن خاک به آن بستگی دارد. زمینی هم پروسه 

يند آباشد و همین عامل بر فرسطح آب زير زمینی همچنین ممکن است در فصول مختلف سال متغیر 

 خوردگی تاثیر می گذارد.

های ثقلی در خاک از بارش ناشی می شود )باران  منبع آب در خاک وجود دارد : آب 3در حقیقت، 

يا برف(، آب های مويینگی از حرکت مويینگی آب های زير زمینی در خاک به وجود می آيند و 

 ستايی آب می شوند.باعث انباشته شدن آب های ثقلی در تراز اي

اشباع است که باعث ايجاد فاز پیوسته  آبی در محیط يی آب، باالترين حد آب در ناحیه تراز ايستا

خاک می شود. سطح ايستايی آب در فصول مختلف سال متغیر است و خاصیت مويینگی آب هم 

 باعث اختالف در تراز ايستايی آب می شود.

الی و رس باعث باال آمدن تراز ايستايی آب تا نزديک سطح  نیروی مويینگی شديد و نفوذپذيری کم

زمین می شود. تغییرات محلی در ترکیبات خاک نشان دهنده اين مو وع است که تراز ايستايی آب 

 .(1-0-1-8)شکل به وسیله  مويینگی تغییر می کند ثابت نیست و

ه خاک شناخته می شود ک به عنوان يک عامل مهاجم در %02در مورد خوردگی، رطوبت بیشتر از 

منجر  %02کند. رطوبت کمتر از عمومی ايجاد می شود و خوردگیباعث خوردگی فوالد کربن دار می

 به خوردگی شبیه به سوراخ خواهد شد و خاک های خشک محل مساعدی برای خوردگی نیستند.

د. مقدار رطوبت اين مشاهدات می تواند به علت شرايط مختلف در معرض هوا قرارگرفتن خاک باشن

و موقعیت تراز ايستايی آب بر نفوذ اکسیژن در خاک تاثیرگذار خواهد بود. در خاک های ساکن 

اشباع، ممکن است شرايط بی هوازی ايجاد شود، انتقال اکسیژن به آرامی صورت پذيرد و در نتیجه 

 نرخ خوردگی فلز )در نبود تاثیرات میکروبی( پايین خواهد بود.

 ت الکتریکی خاک و میزان یون محلولمقاوم -7-3-3
خاک کمتر باشد )مثال هرچه آب ن است که هر چه مقاومت الکتريکی به طور کلی، باور عمومی بر اي

زير زمینی شورتر و رساناتر باشد( سرعت خوردگی فلزات در خاک افزايش می يابد. به هر حال اين 

اتدی قرار نگرفته اند. همچنین هر چه ارتباط فقط در مورد فلزاتی صادق است که تحت حفاظت ک

مقاومت الکتريکی خاک کمتر باشد، حفاظت کاتدی موثرتر است. در مورد لوله های مدفون پوشیده 

شده با نوار پلی اولفین )مانند پوشش پلی اتیلن سه اليه(، اين نتیجه حاصل شده است که پتانسیل 
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شوندگی به خاطر رسانايی آب جمع شده  نفوذ حفاظت کاتدی در يک ناحیه جدايش با خاصیت سپر

هر قدر که رسانايی آب جمع شده در زير پوشش افزايش يابد،  .در زير پوشش کاهش می يابد

حفاظت کاتدی به قسمت های دورتر پوشش نفوذ کرده و از گسترش خوردگی در سطح فوالدی 

 جلوگیری می نمايد.

ستقیم با خاک هستند، بوث اظهار می دارد که برای فوالد های محافظت نشده که در معرض برخورد م

باشد اين خاک خورنده است و اگر مقاومت  Ωcm 2000اگر مقاومت الکتريکی خاک کمتر از 

باشد اين خاک خورنده نیست. پالمر، يک طبقه بندی دقیق تر از  Ωcm 2000الکتريکی بیشتر از 

( نشان داده شده، 1-3-3-7ول )خورندگی خاک بر اساس مقاومت الکتريکی همان طور که در جد

 ارائه نموده است.

( ارائه کرده اند. همه آن ها 1-3-3-7میلر، کالمن و ديگران نیز طبقه بندی های مشابهی با جدول )

متفق القول هستند که مقاومت الکتريکی کمتر، سرعت خوردگی را افزايش می دهد ولی مقادير 

 متفاوت است. استفاده شده برای رده بندی انواع خاک ها 

توان به دو نوع تقسیم بندی برخی از پژوهشگران نیز بیان می کنند که خوردگی به وسیله خاک را می

گالوانیک )که خوردگی کلی ايجاد می کند( و خوردگی پیل  ماکرونمود، خوردگی بعلت ايجاد پیل 

منجر به سرعت  (. مقاومت الکتريکی پايین ترشودمی خوردگی محلیباعث روگالوانیک )که میک

 بخشی به نوع دوم خوردگی می شود و بر نوع اول اثر گذار نمی باشد.
 

 ( طبقه بندی خوردگی خاک بر اساس مقاومت الکتريکی1-3-3-7جدول )

 (Ωcmمحدوده  مقاومت الکتريکی ) خوردگی

 1000-0 بسیار شديد

 2000-1001 شديد

 5000-2001 متوسط

 10000-5001 ماليم

 10000بیش از  بسیار ماليم

 

میزان يون های محلول خاک در خاک ارتباط مستقیم با مقاومت الکتريکی دارد. میزان يون محلول 

های محافظت نشده، نرخ خوردگی را دهد، که برای فلزخاک را کاهش میبیشتر، مقاومت الکتريکی  

دارند. برای مثال، يون های معینی هستند که رفتاری جز اين ايش خواهد داد. با اين وجود، يونافز

های کلسیم و منیزيم تمايل دارند توسط کربنات ها در سطح فلز رسوب کنند در نتیجه در خاک های 
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غنی از مواد معدنی مانند سنگ آهک و رسوبات آهکی نرخ خوردگی پايین تر است. اين قضیه حتی 

 ات بیشتر مشهود است.در مورد فلزاتی که حفاظت کاتدی شده اند در محیط های سرشار از کربن

در بعضی محل ها، خاک به طور فشرده ای حاوی مقادير بااليی از يون های سديم، کلريد و سولفات 

بسیار پايینی هستند و نسبت به فوالد محافظت نشده ن محل ها دارای مقاومت الکتريکی است. اي

 بسیار مهاجم و خورنده می باشند.

7-3-4- pH خاک 
pH متغیر است. خاک های دارای مواد آلی گرايش به  12تا  5/3محدوده   خاک ها معموال در

و  Na+و  K+)اسیدی بودن دارند. خاک های دارای مواد معدنی در صورت از دست دادن کاتیون های 
2+Mg  2و+Ca ) بر اثر باران اسیدی می شوند و اين به خاطر انحالل کربن دی اکسید در آب های زير

های باالتر  PHبسیار شديد است ولی در  4کمتر از  PHهن در خاک های با زمینی است. خوردگی آ

خوردگی کمتر اتفاق می افتد. بر خالف آهن، فلزات آمفوتری، مانند آلومینیوم که با غشای اکسیدی 

 شوند.می محافظت شده اند در خاک های قلیايی هم مانند خاک های اسیدی دچار خوردگی 

را بر روی خوردگی  PHه است که اثرات دوگانه  مقاومت الکتريکی و کینگ نموگرامی طراحی کرد

( ولی اين نموگرام فقط به عنوان راهنما می تواند استفاده شود. 1-4-3-7)شکل  فوالد نشان می دهد

احیا و فعالیت های میکروبی چشم پوشی می کند که -اين نموگرام از اثرات پتانسیل اکسیداسیون

زير زمینی هستند. مهم ترين مصداق اين قضیه پیش بینی خوردگی در  عوامل مهمی در خوردگی

 شرايط هوازی است.
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 و نرخ خوردگی برای لوله  فوالدی در خاک PH( نموگرام مربوط به مقاومت الکتريکی خاک 1-4-3-7شکل )

 

 (ORPاحیا )-پتانسیل اکسیداسیون -7-3-5
ORP انند سولفات یوم نسبت به يک الکترود مرجع مخاک پتانسیل يک الکترود بی اثر مانند پالتین

سفید اشباع است. اين پارامتر غلظت اکسیژن را نشان نمی دهد ولی برای نشان دادن  مس يا جیوه

اکسیداسیون يا ظرفیت احیای خاک مناسب است. در شرايط هوازی، مقدار اکسیژن خاک باالست و 

های به جز های ناهوازی، الکترون پذير ر خاکباالتر از شرايط بی هوازی است. د ORPمقدار 

 خاک هستند. ORPاکسیژن نماياننده  

ORP  يک مقدار انتزاعی است ولی مشاهدات و پژوهش ها نشان داده است که می تواند تا حدودی

خورنده بودن خاک را نشان دهد. استارکی و وايت طبقه بندی خورندگی خاک بر اساس اکسايش و 

 ( نشان داده شده است.1-5-3-7د که در جدول )احیا را ارائه داده ان
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 احیا -( طبقه بندی خورندگی خاک بر اساس پتانسیل اکسايش1-5-3-7جدول )

 درجه  خوردگی ORP (mV)*بازه 

 شديد 100>

 متوسط 100-200

 ناچیز 200-400

 خورنده نیست 400<

 ست.( اصالح شده اNHEبراساس الکترود هیدروژن معمولی ) ORP*مقدار 

 

 ORPبوث هم به يک طبقه بندی مشابه با جدول باال دست يافته است. در اين حالت، اگر شاخص 

/. 4باالتر از  ORP( و اگر PH7در  NHE/. ولت باشد خاک ها مهاجم نامیده می شوند )4کمتر از 

ی (. نتیجه  کلی می تواند اين باشد که خاک های هوازPH7در  NHEولت باشد خاک مهاجم نیست )

تقريبا بی خطر هستند. در محیط های غیر هوازی تهاجم بیشتری مشاهده شده است. اين مشاهدات 

 ORPمی تواند اين طور توجیه شود که پتانسیل فعالیت های میکروبی غیر هوازی در خاک های با 

 پايین بیشتر است.

 سطوح متفاوت اکسیژن -7-3-6
آندی دارند زيرا مقدار اکسیژن رس کمتر از لجن لوله های مدفون در خاک های رسی بیشتر خاصیت 

است. قطر کوچک ذرات رس باعث توانايی رس در نگهداری مقادير زياد آب می شود، همچنین به 

علت اين که اطراف هر ذره رس با پوشش نازکی از رطوبت پوشیده می شود، هیچ منفذ خالی ای 

ناچیز اکسیژن، واکنش کاتدی محتمل نیست ولی برای اکسیژن باقی نمی ماند. به خاطر مقادير بسیار 

     واکنش آندی ممکن است اتفاق بیفتد. واکنش کاتدی به طور وسیعی در خاک های لجنی اتفاق 

احیا نمايانگر خوردگی الکتروشیمیايی در محلی  -می افتد. يک تغییر ناگهانی در پتانسیل اکسايش

پايین دچار خوردگی می شود. اين مو وع در  احیای -است که فلز در خاک با پتانسیل اکسايش

 شرايط غیر هوازی هم صادق است.

حتی در خاک های همسان هم، پیل غلظتی اکسیژن در مخلوط خاک های دست خورده و دست 

( نشان دهنده يک خط لوله مستقر در زير يک ترانشه 1-6-3-7نخورده به وجود می آيد. شکل )

است. قسمت زيرين خط لوله در تماس با خاک دست نخورده  است که با خاک دست خورده پر شده

 ش کاتدی طبق معادله زير است:است و خورده می شود. واکن
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در صورتی که اکسیژن خاک کم باشد، يا خاک دست نخورده باشد، اين واکنش اتفاق نمی افتد ولی 

تد بزرگ و آند کوچک در خاکريز، واکنش کاتدی همچنان ادامه پیدا می کند. خوردگی به دلیل کا

سرعت پیدا می کند. اين مشکل در صورتی که خط لوله بر روی يک اليه ماسه، کیسه های پر از شن، 

 يا اليه ای در کف ترانشه قرار گیرد کاهش پیدا می کند.

 
 ( پیل خوردگی بر روی خط لوله در خاک دست خورده و دست نخورده1-6-3-7شکل )

 محافظت کاتدی و پوشش های اثرات خاک بر روی حفاظ -7-4
حفاظت کاتدی و پوشش های محافظ همواره برای محافظت سازه های فلزی در برابر خوردگی 

خارجی استفاده شده است. هر دوی اين روش ها باعث محافظت در برابر خوردگی سازه های 

هد در حالی مدفون می شود. استفاده  همزمان از اين دو روش هزينه  حفاظت کاتدی را کاهش می د

 را جبران می کند. محافظکه سیستم حفاظت کاتدی، عیوب احتمالی پوشش های 

گاهی اوقات، شرايط خاک، اجرای حفاظت کاتدی را به خطر می اندازد. برای مثال، هدايت الکتريکی 

ی  عیف يا خاک يک عامل کلیدی در طراحی يک سیستم حفاظت کاتدی مناسب است. طراح

هدايت الکتريکی خاک بر اثر خشکسالی يا هر عامل ديگری می تواند موجب شده افزايش پیش بینی ن

 مدی حفاظت از سطح لوله های مدفون شود.آناکار

آسیب به پوشش يا نقص در آن در نبود حفاظت کاتدی مناسب می تواند شانس خوردگی را به خاطر 

توان در هنگام جدايش پوشش تماس آب با سطح فوالد افزايش دهد. نمونه رايج اين مو وع را می

 از سطح لوله مشاهده نمود. 
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توانايی عايق بندی الکتريکی پوشش درناحیه دچار جدايش، از سطح فوالد در برابر حفاظت کاتدی 

محافظت می کند و اجازه می دهد که صدمه به فوالد بر اثر پتانسیل خورندگی آن پیشرفت کند. اين 

طراف لوله از نظر مقدار رس غنی باشد و در مکان هايی که هنگامی که خاک در ا بخصوصسناريو 

رانش خاک و يا نشست ناگهانی خاک وجود داشته باشد محتمل تر می باشد. دماهای باال يا حفاظت 

 کاتدی بیش از حد به جدايش پوشش سرعت می بخشد.

ده های از قبیل نفوذ در موارد ديگر، برای مواد پوششی شامل پلی وينیل کلريد، آسفالت يا قطران پدي 

تواند از طريق از بین بردن اجزای تشکیل دهنده  فعالیت های باکتريايی می ياآب، اکسیداسیون و 

پوشش منجر به از دست رفتن يکپارچگی سیستم پوشش شوند. دمای باال در اين مورد هم می تواند 

شش، آب به سطح فوالد تخريب پوشش را سرعت بخشد. در نتیجه به خاطر افزايش نفوذ پذيری پو

لوله نفوذ می کند. اگر اليه  نفوذپذير آب را در سطح فوالد نگه دارد، در طول مدتی که خاکريز 

(back fill ) ،خشک می شود حفاظت کاتدی می تواند موثر واقع شود. مثال هايی از هر دو سناريو

ر لوله های انتقال آب به اول د یتاکنون در شرايط اجرايی مشاهده شده است. لیکن بروز سناريو

ت بند ها، اجرای شجهت کاهش میزان تنش های وارده از خاک کاهش می يابد )به علت وجود پ

back fill .)...مناسب و 

 خوردگی لوله های پوشش دار -7-5
پوشش خط لوله در وهله اول بايد مانع مناسبی در برابر نفوذ رطوبت به سطوح فلزی باشد. از اين 

پوشش ها در  خامت های بیشتر اجرا می شوند تا ترک و عدم پیوستگی موجود در رو، معموال 

پوشش را به حداقل برساند. عالوه برآن پوشش های  خیم حفاظت مناسبی را در برابر آسیب های 

اجرا نیز در برابر فشار های نقطه ای حاصل از  از ناشی از حمل واجرای لوله ايجاد نموده، و پس

نمايد. دارا بودن مقاومت الکتريکی باال و حفظ آن در طول زمان يک نیاز اساسی میسنگ ها مقاومت 

 است، زيرا حفاظت کاتدی همواره برای حفاظت در برابر خوردگی با اعمال پوشش توام می شود.

 آسیب پوشش لوله ها -7-5-1
اين داليل  آسیب در ساختار پوشش لوله ها معموال به دو دلیل عمده اتفاق می افتد. يکی از

جوشکاری لوله است. دمای حاصل از فرآيند جوشکاری در محل جوش باعث از بین رفتن پوشش 

می شود. دومین دلیل نقص های موجود در ساختار پوشش )بخصوص نواحی با  خامت کم 

پوشش( به علت اجرای نامناسب آن می باشد. اين نقص ها  با عث ايجاد ترک های طولی در پوشش 

ا پديده خوردگی می گردند. برای حل اين مو وع بايد در هنگام اعمال پوشش به نحوی شده و منش
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آن را پوشش  %52عمل شود که هر اليه  جديد پوشش به نحوی روی اليه قبلی قرار گیرد که حداقل 

دهد، اين کار باعث جلوگیری از بروز شکاف های طولی در پوشش لوله ها می شود.  همچنین بايد 

 شکاری دوباره يک اليه پوشش بر روی محل بدون پوشش قرارداده شود.در محل جو

 مکانیزم از بین رفتن پوشش -7-5-2
بسیاری از واکنش های شیمیايی برای از بین بردن پوشش محتمل هستند. همه  آن ها نیاز به نفوذ 

های ديگر می  و الکترولیت  2SOمواد مهاجم به اليه های پوشش دارند اين مواد شامل آب، اکسیژن، 

شود. دو راهکار برای اين نفوذ وجود دارد : جدايش کاتديک يا باال آمدن پوشش به علت ايجاد 

(  بطور شماتیک هر دوی اين راهکار ها نشان داده شده 1-0-5-7شکل ) اکسید فلزی در زير آن. در

و آزاد شدن  است. جدايش کاتديک در آزمايش مه نمک و به وسیله ی کاهش کاتدی اکسیژن محلول

 ايجاد می شود:  OH-باز 

 
آسیب های بزرگ و کوچک مانند سوراخ ها، شکستگی ها و خراش ها موجود  در پوشش اجتناب 

 :ناپذيرند و باعث ايجاد دسترسی به اليه های فلز می شوند

 
در محل آسیب ديده  در مجاورت سطح کاتد اتفاق می افتد. اکسیژن جهت کمک فوق  آندیواکنش 

واکنش کاتديک به کمک آب بايد در طول پوشش حرکت کند. فلز قلیايی تولید شده به وسیله   به

واکنش کاتدی می تواند با پلیمر آلی واکنش دهد و پوشش را در محل بین پوشش و فلز جدا کند، 

 نشان داده شده است.زير  اين مو وع در شکل

 
 طور شماتیک ( مکانیزم آسیب در محل سوراخ پوشش به1-0-5-7شکل )
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بادکردگی اکسیدی زمانی اتفاق می افتد که خوردگی آندی باعث ايجاد يک فضای خالی در زير 

پوشش می شود، همان طور که در شکل نشان داده شده است. فقط در زمان خشک شدن و خیس 

شدن پیاپی باد کردگی سطح زير پوشش رخ می دهد و اين اتفاق در محل هايی که رطوبت دائمی 

محتمل نیست. با وجود اين که مکانیزم اين فرآيند نامشخص است، بعضی از حدسیات موجود  است

 ( نشان داده شده است. 1-0-5-7در اين خصوص در شکل )

شود. زنگ حاصل از اين محصوالت خوردگی شناور در آب در طی فرآيند خشک شدن فشرده می

شود می      2Fe(OH)بعدا تبديل به   Fe+2ی دهد، فرآيند يک اليه  داخلی از يون آهن محلول را تشکیل م

. اليه خارجی آبدار نیز کامال (3O2FeO.Fe)می شود ( 4O3Fe)و پس از اکسیده شدن تبديل به مگنیت 

محصول نهايی خوردگی را تکمیل می کند. باگذشت زمان ساختار اليه  FeOOHاکسید شده و با ايجاد 

با خشک و خیس شدن های پیاپی سطح بر روی سطح فلز از محصوالت حاصل از اين فرآيند ها 

 بدون پوشش ايجاد می شود. واکنش کاتدی در طول باالزدگی آندی می تواند اينگونه باشد : 

 
 اين واکنش در محل آسیب ديدگی سطح فلزی رخ می دهد و در ادامه آن احتماال : 

 
گنیت به اندازه کافی رساناست در که در اليه مگنیت خارجی روی می دهد. قابل ذکر است که م

دوباره با استفاده از اکسیژن  4O3Feنتیجه به عنوان يک الکترود برای واکنش کاتدی عمل می کند و 

، که يک آالينده محیطی است بر اثر 2SOمی شود.  FeOOHاتمسفر اکسیده شده تبديل به 

گ می کند، واکنش آندی را فعال قطر سوراخ را بزر ن تبديل به اسید سولفوريک می شود وهیدراسیو

می کند، نرخ خوردگی عمومی اتمسفريک را باال می برد و در محل آسیب باعث شکسته شدن 

 پوشش می گردد.

اکسیژن معموال به مقیاس زياد تری در آسیب های ماکروسکوپیک پوشش شرکت می کند، زيرا 

ی اخیر که در زمینه الش هاهايی پیش می آيد. بیش تر تجدايش پوشش معموال در چنین آسیب 

توسعه فرآيندهای اجرای پوشش ها انجام شده است، بر روی ارتقای يکپارچگی پوشش و فلز در 

 هنگام بروز آسیب متمرکز می باشند.
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راهکارهای برآورد پتانسیل خوردگی خاک برای لولـه هـای  -7-6

 فلزی
مقادير پارامتر های کلیدی شهیمیايی نیز تشريح گرديد با در دست داشتن  3-7همانگونه که در بخش 

 تعیین نمود.  فلزیخاک می توان میزان پتانسیل خوردگی خاک را برای لوله های 

 های صحرایی تعیین مقاومت الکتریکی خاکآزمایش -الف

متری نسبت  3و  5/1در اعماق  و پین 4، به روش ونر  ASTM G57اين آزمايش بايد طبق استاندارد

 م شد.به سطح زمین انجا

 های آزمایشگاهی تعیین پتانسیل خورندگی خاک آزمایش-ب

متری( هر  3متری( و تحتانی )حدود  5/1از اعماق میانی )حدود  یهايهای زير بر روی نمونهآزمايش

های آزمايشگاهی مورد نظر . آزمايشمی شودانجام  های شناسايی مسیر خط انتقاليک از چاهک

 عبارتند:

 مقاومت خاک به روش های تعیین آزمايشMiller box  و طبق استانداردASTM G57 

 های تعیین آزمايشPH  خاک طبق استانداردASTM G51  ياASTM D2976  ياASTM D4972 

 آزمايش( های تعیین پتانسیل اکسیداسیونRed Ox Potential طبق استاندارد )ASTM D1409 

 های تعیین سولفیدها طبق استاندارد آزمايشASTM D4658 

 آزمايش( های تعیین میزان باکتری احیا کننده سهولفاتSRB طبهق اسهتاندارد )ASTM D4412 - 

84(2009) 
 

پتانسیل خوردگی خاک برای لوله های فوالدی بر مبنای میزان مقاومت   BS-7361استانداردمطابق 

 شوند:الکتريکی به سه رده تقسیم می

 ههای بها  اهم متهر باشهد در رده خهاک 12هايی که مقاومت الکتريکی آنها کمتر از  خاک

 گیرند.پتانسیل خورندگی شديد قرار می

 های با  اهم متر باشد در رده خاک 122تا  12هايی که مقاومت الکتريکی آنها بین  خاک

 گیرند.پتانسیل خورندگی متوسط قرار می

 های بها  متر است، در رده خاکاهم 122هايی که مقاومت الکتريکی آنها بزرگتر از  خاک
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 گیرند.پتانسیل خورندگی کم قرار می

توان از استاندارد         های چدنی نیز میبرای تعیین میزان پتانسیل خوردگی خاک برای لوله

AWWA C105-2012  استفاده نمود. مطابق روش ده امتیازی معرفی شده در اين استاندارد هريک از

، سولفید و رطوبت بسته به PH(،Redoxکاهش ) پنج عامل مقاومت الکتريکی، پتانسیل اکسايش و

 12مقادير تعین شده برای هريک ازآنها امتیازاتی تعلق می گیرد. در صورتی که جمع اين امتیازات به 

برسد، آنگاه خاک برای لوله چدن بسیار خوردنده بوده و جهت اجرای لوله چدن نیاز به استفاده از 

 (. 1-6-7)جدول  ز اين به مشخصات آن اشاره شده استغالف پلی اتیلنی خواهد بود که پیش ا

الزم به تو یح است که غالف پلی اتیلنی نیز يک پوشش مطملن و کارا نبوده و به جهت اجرای 

دستی آن در محل کارگاه و عدم امکان تست و ارزيابی کامل، استفاده از آن در خطوط انتقال بزرگ به 

مختلف و معتبر نمونه های فراوانی از عدم کارايی اين گونه  گردد . درمراجع هیچ عنوان توصیه نمی

 از پوشش ها ارائه شده است.

 
 ( تصوير آسیب لوله چدنی غالف پیچی شده از محل نوار چسب 4-6-7شکل )

 
 ( تصوير آسیب لوله چدنی غالف پیچی شده از محل جداره غالف 5-6-7شکل )

 AWWAC105-2012(جدول ده امتیازی استاندارد 1-6-7) جدول
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 انتخاب جنس لوله -8
با توجه بهه پارامترههای فنهی و اقتصهادی و  های آبرسانینحوه انتخاب جنس لوله مناسب برای طرح

 های آتی ارائه شده است.های طراحی و اجرا در بخشمحدوديت

 های فنیمعیارها و محدودیت -8-1
نتیجه بررسی انجام شده در مورد هريهک از با توجه به مطالب ارائه شده در بخش های قبل می توان 

 انواع لوله را به شرح زير خالصه نمود:
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 STهای فوالدی لوله -الف

کاری خط انتقال را دارا ها در اقطار باال، تحمل فشار از نظر فشارپذيری نظر به اينکه اين نوع لوله

 و پستی و بلندی ها هاپیچ و خمو نیز با توجه به شرايط کارگذاری لوله و قابلیت اجرا در  باشندمی

، های مناسب به صورت اتصاالت جوشی به راحتی خط را اجرا نمودمی توان با انتخاب زانوها و خم

 می باشند. های آبرسانیيکی از گزينه های فنی قابل طرح در پروژه 

و زلزلهه  یشناسهخصوصیات زمهین با توجه به شرايط هر پروژه و در نظر گرفتن پارامترهايی از قبیل

بینی تمهیدات در نقاط منطقه و احتمال لغزش زمین اين نوع لوله با اتصاالت جوشی و پیش خیز بودن

بنهدی کامهل باشند. با توجه بهه آبترين نوع لوله ها میمناسب به صورت اتصاالت آکاردئونی، مقاوم

بهرداری بهه ره بههرهمشکالت آب بندی در زمان اجهرا و تعمیهرات دو ،اتصاالت جوشی لوله فوالدی

 می رسد.حداقل 

 DCIهای چدن نشکن لوله -ب

 )فشار کار لوله های با قطهر بهاال( بار 05حداکثر تا فشار  در داخل کشور از نظر فشارپذيری اين لوله

زلزلهه خیهز  در صهورتهای فوالدی  عیف تر است از طرف ديگر تولید می شود و در قیاس با لوله

ها بايد همراه با اتصاالت  د زلزلهه ارائهه گردنهد. بها توجهه بهه ايهن ع لولهبودن منطقه طرح، اين نو

 است.بار و کمتر از آن قابل توصیه  16با فشار کار  خطوط لولههای چدنی مو وع استفاده از لوله

 GRPهای فایبرگالس لوله -ج

باشند، لهیکن بهه را دارا میبار  30ها اگرچه قابلیت تولید تا فشار کار ذيری اين نوع لولهپاز نظر فشار

. لوله های فايبرگالس به عنوان يکی از شوداتمسفر توصیه نمی 05فشار کار باالتر از  برای اقطار باال،

مقاوم ترين لوله ها در برابر خوردگی، در صورت رعايت شرايط نصهب صهحیح از قابلیهت اطمینهان 

 کافی برخوردار می باشند.

 

 

 PE پلی اتیلن هایلوله -د

با توجه به عدم وجود تجربه مشابه برای قطرهای باال و فشار کار زياد در سطح کشور استفاده از ايهن 

بار قابل توصیه نیست. بايد توجه نمود که  خامت اين نوع لوله 16لوله ها در فشار کارهای باالتر از 
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 1522بی به قطهر داخلهی که به عنوان مثال برای دستیا ها در اقطار باال بسیار افزايش می يابد بطوری

 میلی متر الزامی خواهد بود.  1822میلی متر استفاده از لوله با قطر خارجی حدود 

با توجه به اينکه مطابق استانداردهای ساخت لوله های پلی اتیلن، حهداکثر فشهار کهار لولهه بها قطهر 

بار است  12ز حدود بار بوده و فشار کار در محدوده ثقلی خط انتقال نی 12میلی متر  1822خارجی 

ه از بنابراين اسهتفادی با ريسک بااليی روبرو می باشد و لذا استفاده از لوله پلی اتیلن از ديد فشار کار

 اين نوع لوله توصیه نمی شود.

با توجه به تو یحات ارائه شده در فوق، از نظر معیارهای فنی سه نوع لوله فوالدی، چهدن نشهکن و 

 د.نمی باش های رايج آبرسانی)طرح های متوسط و بزرگ(ر طرحفايبرگالس قابل استفاده د

 معیارهای اقتصادی -8-2 
لهیکن  ،شرايط خاص اجرايی طرح می بايست مد نظر قهرار گیهرد ،درانتخاب لوله های مورد استفاده

ها نیز که شامل موارد زيهر انواع لوله و جاری ایجهت بررسی جامع در اين مرحله بايد هزينه سرمايه

 ت مورد بررسی قرار گیرد:اس

 قیمت تمام شده خريد لوله  -1

 هزينه حمل و نقل لوله  -0

 هزينه نصب لوله و اتصاالت  -3

 هزينه حفاظت لوله  -4

 برداری و نگهداریهای بهرههای جاری شامل هزينههزينه -5

با توجه به آنچه در بخش های قبل ذکر شد و همچنین در نظر گرفتن عهواملی نظیهر شهرايط منطقهه 

های طراحی، سهولت تهیه و نصب، آسان بهودن تعمیهرات و بههره بهرداری، سهوابق محدوديتطرح، 

نوع لوله  چهار های مختلف آبرسانی،های مختلف در منطقه و تجربیات پیشین از میان لولهکاربرد لوله

ههای بهرای انجهام بررسهی (DCI)چهدن نشهکنو  (PE(، پلی اتهیلن)GRP)، فايبرگالس(ST)فوالدی

 انتخاب شدند.اقتصادی 

 لوله ها ای انواعسرمایه های هزینه مقایسه -8-2-1

بین  ایمقايسه است شده سعی مختلف های در جنس متر لوله های يک هزينه با بررسی بخش در اين

 انتخهاب یااز نظهر سهرمايه لولهه ترينو با صهرفه گرفته ها صورتاز لوله هر يک اجرايی هایهزينه

 :باشدزير می شرح به متر لوله يک برآورد هزينه کلی گردد. روش
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سازمان مديريت و برنامه  1397 سال پايه هایقیمت برمبنای اجرائی کارهای برآورد هزينه -

 است. گرفتهانجام  ريزی کشور

تامین و خريد لوله و با استفاده از استعالمات کتبی و تلفنی نسبت به برآورد هزينه های  -

 اتصاالت مختلف اقدام شده است.

از  شده انجام ، در مقايسهمتفاوت هایبا جنس لوله برای شیرآالت نوع بودن يکسان دلیله ب -

 .است نظر شده صرف شیرآالت خريد و نصب مربوط به هایهزينه احتساب

های حمل لوله ها با ساير هزينه ها، از هزينه های حمل در مقايسهدلیل ناچیز بودن هزينهه ب -

 صرف نظر شده است.نیز 

اتیلن با پلی اندود داخلی با اپوکسی و پوشش خارجی هایهزينه فوالدی هایدر مورد لوله -

و هزينه حفاظت های خريد لوله فرض شده سه اليه در نظر گرفته شده و جزو هزينه

درصد هزينه تأمین لوله خام فوالدی  0حدود  ی مشابهیات در طرح هاکاتديک مطابق تجرب

 .در نظر گرفته شده است

بار مورد مقايسه قرار گرفته اند. فشار  16لوله های فايبرگالس و چدن نشکن با فشار کار  -

 بار در نظر گرفته شده است. 16معادل نیز طراحی برای محاسبه  خامت لوله های فوالدی 

    جه به محدوديت های تولید اين لوله ها که در استانداردبا تو PEدر مورد لوله های  -

14407 ISIRI 1422تا  1022به آن اشاره شده است. لوله هايی که بتوانند قطر داخلی 

 بار قابل تولید می باشد. 5/10میلیمتر را پوشش دهند با حداکثر فشار کاری 

هزينه هر متر طول لوله  هزينه پوشش مالت سیمان و زينگ و قیر لوله های چدن نشکن در -

 های چدنی لحاظ شده است.

 است. فرض شده 26/1 ريب تجهیز و برچیدن کارگاه معادل  -

  در نظر گرفته شده است. ST37های فوالدی گريد فوالد مصرفی برای ساخت لوله -

 پاسکال در نظر گرفته شده است. 5222های فايبرگالس معادل سفتی حلقوی لوله -

 .در نظر گرفته شده است 3/1برابر  برای اجرا السریهای با ريب هزينه -

 اقطهار( هزينه کل خريد، حمل و نصب لوله های مورد نیاز طهرح بهرای 1-1-0-8) شمارهدر شکل 

 متفاوت ارائه شده است.

    ( الهی 1-1-0-8های مربوط به خريد و اجرای هر يک از انهواع لولهه هها در جهداول شهماره )هزينه

 ه تفکیک ارائه شده است.بنیز ( 8-0-1-3)
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 ( هزينه خريد و اجرای لوله های آبرسانی1-1-2-8نمودار )
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 بار   11( برآورد هزينه های خريد، حمل و لوله گذاری يک متر لوله فوالدی 1-1-2-8جدول )

هقطر اسمی لول  
 هزینه )ریال(

 جمع لوله گذاری خرید لوله

800 12,152,888 3,537,385 15,690,273 

900 15,025,031 4,065,830 19,090,861 

1000 19,114,902 4,844,277 23,959,179 

1200 25,820,114 7,057,254 32,877,368 

1400 32,238,784 8,800,730 41,039,514 

 

 بار   11( برآورد هزينه های خريد، حمل و لوله گذاری يک متر لوله چدنی 2-1-2-8جدول )

قطر اسمی 

 لوله

 ال(هزینه )ری

 جمع لوله گذاری خرید لوله

800 15,582,336 2,745,665 18,328,001 

900 19,120,563 3,057,438 22,178,001 

1000 23,012,220 3,338,205 26,350,425 

1200 30,795,534 4,020,315 34,815,849 

1400 37,165,128 4,695,535 41,860,663 

 

 ربا 11د، حمل و لوله گذاری يک متر لوله فايبرگالس ( برآورد هزينه های خري3-1-2-8جدول )

قطر اسمی 

 لوله

 هزینه )ریال(

 جمع لوله گذاری خرید لوله

800 10,413,248 2,381,184 12,794,432 

900 12,546,082 2,744,976 15,291,058 

1000 14,970,151 3,065,361 18,035,512 

1200 21,098,494 3,910,764 25,009,258 

1400 27,639,027 4,282,824 31,921,851 

 

 بار  11ه پلی اتیلن يک متر لول یحمل و لوله گذار د،يخر یها نهي( برآورد هز4-1-2-8جدول )

قطر اسمی 

 لوله

 هزینه )ریال(

 جمع لوله گذاری خرید لوله

800 16,157,070 2,769,780 18,926,850 

900 20,453,850 3,065,361 23,519,211 

1000 25,113,600 3,360,942 28,474,542 

1200 35,316,000 3,952,104 39,268,104 
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  های آبرسانیطرح انتخاب جنس لوله مورد استفاده در  -8-3
( مشاهده می شود تأمین و اجرای لوله های فايبرگالس در 1-1-0-8همانطور که در شکل شماره )

لن گرانترين گزينه می باشند. هزينه تأمین و اجرای تمامی اقطار ارزانترين گزينه و لوله های پلی اتی

درصد  32و  42حدود به ترتیب میلیمتر  1422تا  822فوالدی در محدوده قطر چدن نشکن و لوله 

 می باشند.برگالس در محدوده قطر مذکور گرانتر از لوله فاي

های فوالدی و چدنی با لوله های فايبرگالس در مقايسهدلیل زبری کمتر لولهبا توجه به اين نکته که به

های فايبرگالس مطابق شود، لذا اختالف قیمت لولهبرای انتقال دبی يکسان از قطر کمتری استفاده می

 بسیار کمتر از لوله های فوالدی، چدن نشکن و پلی اتیلن خواهد بود. هر طرحمشخصات مورد نیاز 

در نظر گرفتن تمامی پارامترهای فنی و الزم به تو یح است که انتخاب لوله های مورد نیاز با 

 AHPاقتصادی صورت خواهد گرفت، لذا از فرآيند تحلیل سلسله مراتبی و روش مقايسه زوجی 

 برای بررسی سه جنس لوله فوالدی، چدن نشکن و فايبرگالس استفاده شده است. 

لوله های  اده ازدر خصوص محدوديت های فنی در استف 1-8با عنايت به مطالب ارائه شده در بخش 

و با توجه به اينکه هزينه تأمین و اجرای اين لوله ها نسبت به ساير  پلی تیلن در طرحهای آبرسانی

جنس ها گرانتر می باشد، در تحلیل سلسله مراتبی انتخاب جنس لوله مورد استفاده، لوله های پلی 

 اتیلنی مورد بررسی قرار نگرفته اند. 

مهمترين معیارها و گزينه ها در انتخاب  (AHP)ش مقايسات زوجی در اين بخش پس از بررسی رو

بررسی شده است. از طريق بکارگیری روش تصمیم  های آبرسانیجنس لوله مورد استفاده در طرح

درجه  رورت هر يک از معیارها و همچنین  (AHP)گیری گروهی براساس الگوی مقايسات زوجی 

 د و گزينه بهینه جنس لوله مشخص گرديد.گزينه ها مشخص گرديد و با هم مقايسه ش

 مراتبی سلسله تحلیل روش -8-3-1
 ارائه مراتبی سلسله ساختار يک بر اساس روش اين گرديد ارائه ساعتی توسط بار اولین AHPروش 

 گزينه و گیری )معیارهاتصمیم عناصر که است دلیل اين به ساختار بودن است. سلسله مراتبی گرديده

 کاهش با روش داد. اين نمايش را هاآن بین ما و ارتباط کرد خالصه مختلف سطوح در نتوامی ها( را

 به روشن منطقی با ساده، به تحلیلگر زوجی مقايسه تعدادی به مسلله سازیساده و تصمیمات پیچیده

است. در گام  گرديده تشکیل اصلی گام 5 از روش کمک می کند. اين گزينه ارجحترين به رسیدن

 که چرا باشد می AHPقدم روش  ترين مهم گام شود، اين می ساخته مراتب سلسله ختدر اول
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سه  در درخت کند. اينمی تبديل دارد مطابقت انسان ذهن با ساده که ایمسلله به را پیچیده مسلله

 زير و معیارها اهمیت تبیین باشد. در گام دوم بهمی هاگزينه و معیارها هدف، معیارها، زير سطح

را  ها آن معیارها زير و معیارها وزن تعیین پرداخت، برای مسلله خواهیم هدف با ارتباط در ارهامعی

 9 جدول امر اين در کرد. مبنای قضاوت خواهیم مقايسه هدف با ارتباط در يکديگر با دو به دو

 شدت بررسی هدف به توجه با و اساس آن بر که است (1-1-3-8جدول شماره ) به شرح کمیتی

 n×nيک ماتريس  در دويی به دو هایمقايسه  شود.می سنجیده ديگر به معیار نسبت معیار هر یتاهم

 در معکوس شروط اصل طبق همچنین و باشد مثبت می همگی ماتريس اين شود، عناصرمی ثبت

. باشدمی k/1 برابر  iبه نسبت j باشد، اهمیت k برابر j به نسبت i اهمیت اگر سلسله مراتبی فرآيند

 حداقل ويژه، روش بردار روش مربعات، حداقل چهار روش معیارها اهمیت  ريب محاسبه برای

 ها روش اين بودن وقت گیر و طوالنی دلیل است. به مطرح تقريبی های روش و مربعات لگاريتمی

 را هندسی میانگین و حسابی ستونی، میانگین سطری، مجموع مجموع تقريبی روش چهار ساعتی

 بدست است. با گرديده هندسی استفاده میانگین از بیشتر دقت بدلیل گزارش اين است. در کرده ارائه

جمع(  سر به ها )تقسیم آن کردن نرمالیزه و معیارها های ماتريس رديف هندسی میانگین آوردن

دهنده معیارها معادل يک است و اين نشان اهمیت آيد.  ريب می دست به معیارها اهمیت  ريب

 باشد.  اهمیت معیارها می نسبی بودن

 اين شود. در بررسی ها گزينه بايستی ارجحیت می سوم گام در معیارها اهمیت  رايب تعیین از بعد

 شود. مبنای قضاوت می داوری معیارها از يک هر با ارتباط در ها از گزينه يک هر ارجحیت مرحله

اهمیت،  میزان نه است مهم رجحیتا که میزان تفاوت اين با باشد می ساعتی کمیتی 9 مقیاس همان

 (0-1-3-8جدول شماره ) شرح به ها گزينه قضاوت در ساعتی کمیتی 9جدول  ترتیب اين به

 .است

 تلفیق از چهارم قدم باشد. درقبلی می قدم مانند هرگزينه ارجحیت  ريب آوردن بدست فرآيند

مراتبی  سلسله ترکیب اصل از کار اين آيد. برای می بدست ها از گزينه يک هر نهايی  رايب، امتیاز

 سلسله سطوح تمامی در ها همه قضاوت گرفتن نظر در با اولويت بردار يک به منجر که ساعتی

 شود. ، استفاده میاست مراتبی
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 به دويی معیارها مقايسه دو برای ساعتی کمیتی 9 ( مقیاس1-1-3-8جدول )

 تو یح تعريف امتیاز

 دف، دو معیار اهمیت مساوی دارند.در تحقق ه اهمیت مساوی 1

 .است j از اندکی بیشتر i اهمیت هدف برای تحقق که دهد می نشان تجربه اهمیت اندکی بیشتر 3

 .است  jاز بیشتر i اهمیت هدف برای تحقق که دهد می نشان تجربه اهمیت بیشتر 5

 .است  jاز بیشتر لیخیi اهمیت هدف برای تحقق که دهد می نشان تجربه اهمیت خیلی بیشتر 7

 است. رسیده اثبات به j نسبت به i بیشتر خیلی اهمیت اهمیت مطلق 9

 میانه وجود دارد. های حالت که هنگامی ------- 2،4،6،8
 

   شده انجام های قضاوت در در سازگاری بررسی امکان مراتبی سلسله تحلیل های برتری از يکی

 آن bاز عضو  ها ماتريس از يکی a عضو اگر مثال عنوان هگردد. بمی پنجم انجام قدم در بوده و

 برتری c عضو از a عضو بايستیمی باشد برتری داشته c عضو ازb عضو و داشته برتری ماتريس

 دويی به دو میان مقايسات ناهماهنگی و خطا امکان شده انجام هایهماهنگی باشد. با همه داشته

نام  به  ريبی گرفت، محاسبه نظر در ها قضاوت ناسازگاریبرای  ساعتی که دارد. مکانیزمی وجود

شود.  می حاصل بودن تصادفی به شاخص ناسازگاری شاخص تقسیم از که است ناسازگاری  ريب

        وگرنه است قبول مورد ها قضاوت در باشد، سازگاری 1/2 از تر  ريب کوچک اين چنانچه

 د. آي عمل به ها قضاوت در نظر تجديد بايستیمی

 گزينه هادويی  به دو مقايسه برای ساعتی کمیتی 9 مقیاس( 8-1-3-2جدول )

 تعريف کمیت

 ترجیح يکسان 1

 کمی مرجع 3

 ترجیح بیشتر 5

 ترجیح خیلی بیشتر 7

 کامالً مرجع 9

 ترجیح های بینابین 8161410
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 ( چارت فرآيند تحلیل سلسه مراتبی1-1-3-8شکل )

 

 گذار بر انتخاب بهترین جنس لوله معیارهای تأثیر -8-3-2
با توجه به اينکه هر سه نوع لوله فوالدی، چدن نشکن و فايبرگالس با در نظر گرفتن شرايط منطقه 

ها و راه کارهای الزم قابلیت های فنی موجود، در صورت استفاده از دستورالعملطرح و محدوديت

الی آنها نظیر  عف در برابر زلزله، خاک های های احتمکاربرد دارند و به عبارت ديگر تمامی  عف

گذار از موارد با اتخاذ تمهیداتی رفع گرديده اند، در تهیه معیارهای تأثیر... دار، خوردگی و مسلله

 مذکور صرفنظر شده است. 

اند. بديهی است پارامترهايی گذار براساس تجربیات طرح های مشابه انتخاب گرديدهمعیارهای تأثیر

های معرفی شده در جدول قاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر زلزله و . . . در شاخصنظیر م

 مذکور مستتر می باشد. 
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 های تأثیرگذار در انتخاب بهترين جنس لوله( شاخص1-0-3-8جدول )

 معرف معیار )شاخص( رديف

 A1 شرايط هیدرولیکی و معیار های فنی 1

 A2 سرعت و سهولت اجرا و نصب 0

 A3 سهولت بهره برداری و تعمیر و نگهداری 3

 A4 گذاری طرحهای جاری و سرمايههزينه 4

 

تحت عنوان شرايط هیدرولیکی و معیارهای فنی به چهار زير  1الزم به تو یح است که معیار شماره 

 :معیار زير تقسیم می شود

 اخلی لوله هیدرولیک و شرايط هیدرولیکی ناشی از کیفیت و جنس جداره د -الف

 وجود استانداردهای معتبر و قابل اتکا در فرآيند تولید و اجرای لوله و مواد اولیه مصرفی -ب

 نوع اتصاالت و متعلقات و ريسک تلفات آب مربوط به آن - 

 اجرای پروژه های مشابه در قطر و فشار کار )سوابق استفاده از لوله های مختلف( -د

د امتیازدهی زير معیارهای فوق، وزن تمامی زير معیارها مساوی به جهت سهولت بخشیدن به فرآين

 در نظر گرفته شده است.

 قدم اول، ساختن درخت سلسله مراتب -

دهنده ارتباط میان هدف، معیارها و درخت سلسله مراتب نمايشگر گرافیکی از مسلله بوده و نشان

 طرح های رايج آبرسانیرای مراتب ب( درخت سلسه1-0-3-8های انتخاب است. در شکل )گزينه

 است.ارائه شده
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 دویی معیارها نسبت به هدف مسئله ای دوبهقدم دوم، تشکیل ماتریس مقایسه -

کارشناسهی ( امتیازهای ارائه شده توسط هر يک از اعضهای خبهره تهیم 0-0-3-8در جدول شماره )

خود راسهاً و بها  تیم کارشناسیتو یح است که با توجه به محدوديت زمان الزم به  ارائه شده است. 

دههی اقهدام نمهوده های مشابه نسبت به تکمیل جداول مورد نیهاز و امتیهازاستفاده از تجربیات پروژه

ای مقايسهه 4*4در اولین قدم بايهد مهاتريس  AHPاينکه جهت استفاده از روش است. لذا با توجه به

از مقهادير وارد شهده در جهدول  هت ايجاد اين ماتريس، با استفادهج ،برگان پر شوددودويی توسط خ

بهرای هريهک  4*4(،  ماتريس 0-1-3-8( و با توجه به مقادير تعیین شده در جدول  )8-3-0-0)

 ازخبرگان تشکیل گرديد.

 انتخاب بهترين جنس لوله 
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 (12تا  1( امتیازهای ارائه شده توسط کارشناسان خبره )امتیاز بندی از 0-0-3-8جدول )

 شاخص معیارهای معرف

 شماره کارشناس

 11کارشناس  9کارشناس  8کارشناس  7کارشناس  1کارشناس  5کارشناس  4کارشناس  3کارشناس  2کارشناس  1کارشناس 

 (1-11امتیاز) (1-11متیاز )ا (1-11امتیاز ) (1-11امتیاز ) (1-11امتیاز ) (1-11امتیاز ) (1-11امتیاز ) (1-11امتیاز ) (1-11امتیاز ) (1-11امتیاز )

A1 9 7 01 8 6 01 9 9 9 8 شرايط هیدرولیکی و شرايط فنی 

A2 7 8 8 01 7 7 7 2 7 5 سهولت اجرا 

A3 5 8 8 5 7 5 8 4 7 7 سهولت بهره برداری 

A4 8 01 7 01 01 5 6 5 6 01 اقتصاد طرح 
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توجه به انتخاب روش تصمیم گیری  همانطور که قبالً ذکر شد به منظور انتخاب جنس لوله برتر، با

در دستور کار ارزيابی زير  AHP ، استفاده از فرآيند تحلیل سلسله مراتبی(MCDM) چند معیاره

یری است. در گتعیین هدف و به عبارتی مو وع خروجی تصمیم ،ها قرار گرفته است.اولین گامگزينه

گیری مشخص کردن معیارهای تصمیم گام بعدی تعیین بهترين جنس لوله می باشد.اين بخش، هدف 

 در سومین قدم، گزينه های تصمیم گیری مشخص می شوند. بوده و

چهار معیار اصلی برای انتخاب جنس لوله عبارتند از شرايط هیدرولیکی و معیارهای فنی، سرعت و 

سهولت اجرا و نصب، سهولت بهره برداری و تعمیر و نگهداری و هزينه های جاری و سرمايه 

  .اری طرحگذ

به منظور پااليش سلسله مراتب مذکور، ابتدا ماتريس مقايسه زوجی معیارها تشکیل گرديده و پس از 

، اثر وزنی هر يک از معیارها Expert Choice ورود میانگین نظرات کارشناسان خبره به نرم افزار 

 ( بدست آمد. 3-0-3-8ماتريس مذکور مطابق جدول )گردد. تعیین می

 ای جفتی معیارهای تاثیرگذار بر انتخاب بهترين جنس لوله( ماتريس داوری مقايسه3-0-3-8جدول )

 
در ادامه میانگین هندسی رديف های ماتريس فوق محاسبه گرديد، سپس با تقسیم به سر جمع آنها 

 ( بدست آمد. 0-0-3-8نرمالیزه شده و در پايان  ريب اهمیت معیارها مطابق شکل شماره )

 
 ( اثر وزنی معیارها در انتخاب بهترين جنس لوله0-0-3-8شکل  )
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گردد باالترين اثر وزنی به ترتیب متعلق به معیار شرايط هیدرولیکی و همانطور که مالحظه می

می باشد. با اين رويکرد،  8/05و اقتصاد با درصد وزنی   9/38معیارهای فنی با درصد وزنی معادل 

ر معیار، دو به دو با يکديگر مورد مقايسه قرار گرفته اند و پس از هر يک از زيرگزينه ها از منظر ه

، امتیاز گزينه ها از منظر هر معیار، Expert Choice ورود اطالعات کارشناسی شده به نرم افزار 

 محاسبه گرديده است.

 قدم سوم، گزینه های تصمیم گیری  -

وجی گزينه ها و وزن نهايی تعلق به ترتیب ماتريس مقايسه ز (8-0-3-8( تا )4-0-3-8) جداول 

گرفته به هر معیار را ارائه می نمايد. شايان ذکر است  ريب ناسازگاری در هیچ يک از ماتريس های 

تجاوز نمايد. اين  ريب در کلیه ماتريس های مقايسه زوجی  1/2مقايسه زوجی نمی تواند از 

ل مجدد در کلیه جداول خروجی ارائه گزارش حا ر محدوديت مذکور را اغنا نموده و به منظور کنتر

گرديده است. در جداول مذکور، ترجیحات عددی بین گزينه ها بصورت کسر کامل نمايش داده شده 

 است و اعداد قرمز رنگ داخل پرانتز مبین ترجیحات عددی معکوس می باشد.

 شده است.الزم به تو یح است که در تهیه جداول مورد نظر اجماع کارشناسی، در نظر گرفته 

 ( جدول امتیازدهی انواع لوله بر اساس زير معیارهای شرايط هیدرولیکی و معیارهای فنی4-0-3-8جدول )

 زير معیار
 واحد 122امتیاز از 

 Stلوله  DIلوله  GRPلوله 

 15 15 05 شرايط هیدرولیکی
 02 02 02 استاندارد تولید واجرا

 05 02 15 اتصاالت و متعلقات و تلفات آب
 05 15 15 اجرای پروژه های مشابهسوابق 

 85 72 75 جمع کل
 

شايان ذکر است که در بخش شرايط هیدرولیکی، لولهه فهايبرگالس بهه دلیهل برخهورداری از سهطح 

باالترين امتیاز و لوله فهوالدی و چهدنی بهه  142صیقلی بسیار مناسب و  ريب هیزن ويلیامز حدود 

 از را اخذ نموده است.دلیل کیفیت سطح متوسط کمترين امتی
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در بخش اتصاالت و متعلقات و ريسک تلفات آب با توجه به نوع اتصاالت لوله ههای فهايبرگالس و 

حساسیت های الزم جهت نصب صحیح لوله ها، کمترين امتیاز به لوله ههای فهايبرگالس و بیشهترين 

 ده شده است.امتیاز به لوله های فوالدی با اتصاالت جوشی و قابلیت اطمینان باال دا

، بیشترين امتیاز به لوله فوالدی و گذشتهاجرای پروژه های مشابه با اتکا به تجربیات  سوابق در بخش

 بعد از آن به لوله فايبرگالس و چدن نشکن داده شده است.

در بخش استانداردهای تولید و اجرا با توجه به وجود دستورالعمل ها، آيین نامه هها و اسهتانداردهای 

کامل در خصوص لوله و اتصاالت فوالدی، چدن نشکن و فايبرگالس بهه تمهامی گزينهه هها  جامع و

 امتیاز يکسان داده شده است.

ای انواع لوله با توجه معیار شرايط هیدرولیکی و معیارهای فنی( ماتريس دودويی مقايسه5-0-3-8جدول )  

 
 

 جه به معیار سهولت و سرعت اجراای انواع لوله با تو( ماتريس دودويی مقايسه6-0-3-8جدول )

 
 
 

 ای انواع لوله با توجه به معیار سهولت بهره برداری و تعمیر و نگهداری ( ماتريس دودويی مقايسه7-0-3-8جدول )

 

 
 

 های جاری و سرمايه گذاری طرح ای انواع لوله با توجه به معیار هزينه( ماتريس دودويی مقايسه8-0-3-8جدول )
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ی وزن نهايی هر يک از گزينه ها با محاسبه مجموع حاصلضرب وزن هر معیار )منتج در گام بعد

ازماتريس زوجی معیارها( در وزن گزينه نسبت به آن معیار س)منتج از ماتريس زوجی هر معیار( 

 ارائه گرديده است. )3-0-3-8امتیاز نهايی در شکل شماره ) محاسبه می شود.
 

 
 يک از گزينه های مورد مقايسه ( وزن نهايی هر3-0-3-8شکل )

 

درصد دارای بیشترين امتیاز و بعد از آن لوله  8/40فايبرگالس با  شود لولههمانطور که مالحظه می 

 فوالدی قرار گرفته است.

تحلیل حساسیت رتبه بندی نسبت به تغییرات وزن معیارها، مطابق نمودار تحلیل حساسیت که در 

 ( ارائه گرديده است، قابل بررسی می باشد.5-0-3-8( و )4-0-3-8شکل های )

 
( نمودار تحلیل حساسیت4-0-3-8شکل )   

در نمودار حا ر، محور افقی در برگیرنده معیارها و محور عمودی دربرگیرنده جنس لوله ها می 

باشد. تقاطع خطوط گزينه ها با محورهای عمودی مربوط به معیارها، وزن هر زير گزينه را از منظر 

دهد. وزن کلی هر گزينه بر روی محور عمودی در سمت راست نمودار ارائه ار مربوطه نشان میمعی

 گرديده است. 
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( نمودار دينامیک تحلیل حساسیت5-0-3-8شکل )  

گردد، معیارهای هیدرولیک و فنی و اقتصاد باالترين ( مالحظه می5-0-3-8همانگونه که در شکل )

باشند. در صورتی که تاثیر اقتصاد و هیدرولیک و فنی ينه ها دارا میرتبه را در تعیین ارجحیت زيرگز

 ( مشاهده می شود که همچنان لوله فايبرگالس برتر 6-0-3-8را يکسان در نظر بگیريم مطابق شکل )

 می باشد. 

 

 ی ( نمودار دينامیک تحلیل حساسیت با يکسان در نظر گرفتن معیار اقتصاد و هیدرولیک و فن6-0-3-8شکل )
 

( مشاهده مهی شهود 7-0-3-8همچنین اگر تاثیر کلیه پارامترها را يکسان در نظر بگیريم مطابق شکل )

 همچنان لوله فايبرگالس گزينه برتر می باشد.
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( نمودار دينامیک تحلیل حساسیت با يکسان در نظر گرفتن کلیه معیارها7-0-3-8شکل )  

 

هههر يههک بههه صههورت جداگانههه مشههاهده بهها بررسههی جداگانههه معیارههها  و افههزايش تههاثیر 

درصههد برسههانیم  62مههی گههردد در صههورتی کههه اثههر معیههار هیههدرولیک و فنههی را بههه مههرز 

(  امتیهههاز لولهههه ههههای فهههايبرگالس و فهههوالدی يکسهههان 8-0-3-8مطهههابق شهههکل شهههماره )

( لولهههه 9-0-3-8درصهههد مطهههابق شهههکل شهههماره ) 62مهههی شهههود و بههها عبهههور از مهههرز 

 ر معرفی می گردد.فوالدی به عنوان گزينه برت

-8همچنههین و بهها افههزايش تههاثیر معیههار بهههره بههرداری و تعمیههرات مطههابق شههکل شههماره )

( لولههه فههوالدی بههه عنههوان گزينههه برتههر معرفههی مههی گههردد. در سههاير مههوارد بهها 3-0-12

( 10-0-3-8( تههها )11-0-3-8افهههزايش تهههاثیر معیارهههها مطهههابق شهههکل ههههای شهههماره)

 ه عنوان گزينه برتر انتخاب می شود.مشاهده می شود لوله فايبرگالس ب
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درصد 62( نمودار دينامیک تحلیل حساسیت با افزايش تاثیر معیار هیدرولیک و فنی تا مرز 8-0-3-8شکل )  

 

 
درصد 62( نمودار دينامیک تحلیل حساسیت با افزايش تاثیر معیار هیدرولیک و فنی بیش 9-0-3-8شکل )   
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ل حساسیت با افزايش تاثیر معیار سهولت بهره برداری و تعمیر و نگهداری( نمودار تحلی12-0-3-8شکل )  

 

 
( نمودار تحلیل حساسیت با افزايش تاثیر  معیار سهولت و سرعت اجرا11-0-3-8شکل )  
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 های جاری و سرمايه گذاری طرح( نمودار تحلیل حساسیت با افزايش تاثیر  هزينه10-0-3-8شکل )

 

 

ه شد معیارهای اقتصاد و هیدرولیک و فنی، باالترين رتبه را در تعیین ارجحیت همانگونه که اشار

باشند. در صورتی که تاثیر اين دو معیار را کاهش دهیم مطابق شکل های شماره   زيرگزينه ها دارا می

( مشاهده می شود در حالت اول لوله فايبرگالس و در حالت دوم 14-0-3-8( و ) 8-3-0-13)

 به عنوان گزينه برتر انتخاب می شود. لوله فوالدی

 

 
 ( نمودار تحلیل حساسیت با کاهش تاثیر معیار هیدرولیک و فنی13-0-3-8شکل )
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 ( نمودار تحلیل حساسیت با کاهش تاثیر معیار اقتصاد14-0-3-8شکل )

 

 گیری  نتیجه -8-3-3
ی و اقتصادی و پروژه های مشابه، با توجه به آنچه ارائه شد و با توجه به بررسی معیارهای مختلف فن

استفاده از لوله های فايبرگالس با توجه به مقايسه انجام شده به روش  های رايج آبرسانیدر طرح

AHP می باشند گذاری و جاری دارای اولويت اولهای سرمايهو با در نظر گرفتن هزينه. 
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