
 شرکت مدیریت منابع آب ایران
 معاونت طرح و توسعه

 وزارت نیرو



 اثزات متقابل لًلٍ با آب ، پساب ي فضای اطزاف لًلٍ



 عَاهل تاثیش گزاس تش سیال دسٍى لَلِ 

 عَاهل تاثیشگزاس کاستشدّای تذٍى فشاس کاستشدّای تحت فشاس

  اثشات شیویایی 

 تِ سطح هْاجشت 

 اثشات تیَلَطیکی 

  سفتی حلمَی 

  صافی سطح 

  هحل ّای اتصال 
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 هماٍهت دس تشاتش هَاد شیویایی

   .تاشٌذ هی هقاٍم شیویایی هَاد اکثر هقاتل در ّا لَلِ ایي•
  هَاد چٌیي، ّن ٍ فاضالب ٍ آب در هَجَد خَرًذُ هَاد اکثر تراتر در PVC ّای لَلِ•

 .(303 ًشریِ)تاشٌذ هی هقاٍم خاک در هَجَد

 Partial Chemical Resistance Chart 

Chemical PVC-U 

Temperature ( oC ) 23°C 60°C 

Sulfuric acid 50% to 80% R R 
Sulfuric acid 90% R NR 
Sulfuric acid 93% R NR 
Sulfuric acid 100%z NR NR 

Sea water R R 

Chlorine water R R 

Caustic soda (sodium hydroxide) R R 

Ref: Plastic Piping Handbook, McGraw-Hill 
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 عٌاصش تشکیل دٌّذُ لَلِ تِ داخل سیال عذم هْاجشت

 

 

  بزرسی غلظت مًاد آلی 
 
اثزات فلشات سىگیه 
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 سیالداخل مًاد آلی بٍ مُاجزت 

Ref: Procedia Engineering 70(2014), 1753-1761 

با گذضت سمانکزبه آلی میشان غلظت   
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 داخل سیالمیشان مصزف کلز مًجًد در آب پس اس مُاجزت مًادآلی لًلٍ بٍ 

Ref: Procedia Engineering 70(2014), 1753-1761 
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 مُاجزت فلشات سىگیه بٍ داخل سیال

 ،FDA دستَرالعولْای تراساس•
 ترای ایراى در حاضر حال در

 آب اًتقال ّای لَلِ تَلیذ
 کلسین ترکیثات از  شرب

  پایِ استاتالیسرّای یا زیٌک
 .شَد هی استفادُ آلی
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 داخل سیالبٍ مُاجزت فلشات سىگیه 

 

150 تعذاد سٍی تش  استاًذاسد پظٍّشگاُ تَسط کِ تحمیمی 

 گشفت، صَست هختلف تشًذ 30 اص  PVC لَلِ ًوًَِ

 تِ سٌگیي فلضات پاییي تسیاس هْاجشت هیضاى ًشاًذٌّذُ

  .تَد آب داخل

 

ِّای لَلِ تا صیشساختْا کٌفشاًس دس فَق تحمیك ًتیج 

 پزیشفتِ سخٌشاًی تعٌَاى 2016  آٍسیل دس لٌذى پالستیکی

   .شذ اسایِ  ٍ
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 ومًدار میشان سزب آساد ضدٌ در آب وسبت بٍ حد مجاس 
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Lead release μg/L 

Threshold 

تَلیذکٌٌذُ دس ایشاى 30ًتایج هیاًگیي سشب اًذاصُ گیشی شذُ دس آب اص   

μg/L  
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آب وسبت بٍ حد مجاس ضدٌ در قلع آساد ومًدار میشان   
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Threshold 

Tin Release μg/L μg/L  

تَلیذکٌٌذُ دس ایشاى 30ًتایج هیاًگیي للع اًذاصُ گیشی شذُ دس آب اص   
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 هماٍهت دس تشاتش عَاهل تیَلَطیکی

 تیَلَطیکی عَاهل
 
 ّا هیکرٍارگاًیسن•
 گیاّاى ریشِ•
 جًَذگاى ٍ ّا هَریاًِ•
 هَارد سایر•
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 در محل َای اتصال یکىًاختیصافی سطح ي 
 

Material Hazen-Williams Coefficient 

 ABS - Acrylonitrile Butadiene Styrene 130 

 Aluminum 130-150 

 Fiber Glass Pipe - FRP    150 

 Polyvinyl chloride, PVC, CPVC 150 

 Smooth Pipes 140 

 .تاشذ هی 150 یعٌی هقذار تاالتریي PVC لَلِ ترای Hazn-Williams ضریة هیساى

12/20 



 وقص سفتی حلقًی در لًلٍ گذاری ي فضای اطزاف لًلٍ 

 هٌظَر تِ ّا لَلِ اطراف هصالح تاهیي اًتقال، طرحْای در ّا تخش تریي ّسیٌِ پر از یکی•

 . است هردُ ٍ زًذُ تارّای تراتر در استحکام افسایش ٍ سازی هقاٍم

 استاتیکی فشارّای تِ ًسثت تاالتری راتی هقاٍهت لَلِ خطَط دٌّذُ تشکیل ی هادُ ّرچِ •

 اجرا ّای ّسیٌِ ٍ تَدُ کوتر لَلِ اطراف هصالح هقذار ٍ ًَع تِ لَلِ حساسیت تاشذ، داشتِ

  .یاتذ هی کاّش

 است لَلِ استحکام تقَیت ًحَُ ٍ هقذار طراحی ٍ هحاسثِ ترای هقیاسی ّا لَلِ حلقَی سفتی•

 .دارد هستقین راتطِ هذٍل تا کِ
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 UPVCبار   6تغییرشکل لوله 

 (MPa 0/3= بدون بار ترافیکی، مدول خاک)



 UPVCبار 16تغییرشکل لوله 

 (MPa 0/3= بدون بار ترافیکی، مدول خاک)



 اتصالمحل َای  

 
 پزيصٌ َای تحت فطاراستفادٌ اس  پًش فیت در 

 

 
 
 

 



 اتصالدر محل َای یکىًاختی 

 دلیل کِ تَدُ اجثاری اتصال تکٌیک ًَع دٍ ّر در لَلِ اًتْایی تخش کردى کًَیک   
 .است اتصال هحل در زائذُ ًَع ّر ایجاد از جلَگیری ٍ داخلی سطح شذى یکٌَاخت آى،

 ّا گرفتگی ٍ رسَتات هاًٌذ هَاًعی تشکیل از هاًغ اتصال، هحل در شثکِ سطح یکٌَاختی
 .گردد هی ّا تخش ایي در

 ریشِ ًفَر از ٍ شذُ اتصال هحل در ترک ٍ درز ّرگًَِ ایجاد از جلَگیری سثة ّوچٌیي
 .شَد هی  جلَگیری جریاى هسیر اًسذاد ٍ شثکِ در آًْا رشذ ٍ گیاّاى ٍ درختاى ریس ّای

 



 اثشات تغییشات دهای هحیط تش سٍی لَلِ

  تا خَاص تغییرات هیساى PVC (mm/°C 0/11 )پاییي حرارتی اًثساط ضریة دلیل تِ•
   .تاشذ هی ًاچیس دها
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 وتیجٍ گیزی

 

ِلَل PVC داسًذ شیویایی ّای سیال هماتل دس خَتی تسیاس هماٍهت. 
 

لَلِ اص سٌگیي فلضات ٍ فشاس آلی هَاد هْاجشت هیضاى PVC تسیاس حذ دس 
 .است گیشی اًذاصُ لاتل غیش حتی هَاسدی دس ٍ پاییي

 

 

دس جاًشیي هصالح اص استفادُ هٌاسة، خاکی ششایط ٍجَد صَست دس  
 ٍ گشدد حزف ّا پشٍطُ تشخی دس تَاًذ هی  UPVC  ّای لَلِ اطشاف

 .گشدد استفادُ شذُ سشًذ خان اص صشفا
 
ِاتصاالت ٍ لَل UPVC ِاثش کوتشیي هادُ ایي راتی ّای هماٍهت دلیل ت  

 .داسًذ جشیاى طَل دس سیال حجن کاّش یا اًتمال ششایط تش سا
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 با تطکز اس تًجٍ ضما


