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ایالمآبی داهنشگاه تربیت مدرس، معاون مهندسی آب و فاضالب استانکارشناس ارشد تأسیسات-2

:چکیده

بخش کشاورزي و هم در بخش آب شرب از طرح آبرساهنی و تأمین آب در طرحهاي اهنتقال و توزیع هم در
چون هنیل، دجله و فرات و سند یزماهنی شروع شد که بشر هنخستین بار بصورت گروهی در شهرها در کنار رودخاهنه های

براي رفع هنیازهاي خود اقدام به کندن چاه ،هنداشتدوجودر جایی که دسترسی به آب رودخاهنه. کردهندزهندگی می
در هنتیجه تکنیک آبرساهنی و آبیاري ودب، جوابگوي هنیازهاي اهنسان هنچون آبهاي در دسترسبا گذشت زمانهنمودهند، 

شبکه هاي توزیع . باشدپذیر میهنابوجود آمد، بنابراین استفاده از لوله ها در طرحهاي تأمین آب و آبیاري امري اجتناب 
ر بر می گیرهند و حوادثی چون شکست آب سهم قابل توجهی از شریان اساسی تأمین کننده خدمات آبی به مردم را د

لوله ها و اجزاي دیگر شبکه که باعث آسیب رساهندن به سالمت ساختار و کاهش کارائی شبکه ها می شود همواره مورد 
با توجه به اینکه بیشترین هزینه هاي سرمایه گذاري مربوط به خرید، حمل و هنصب لوله ها می . توجه قرار گرفته است
مشخصات هیدرولیکی -١: شرایط بهینه فنی و اقتصادي پارامترهاي مؤثر در اهنتخاب جنس لولهباشد، درجهت کسب 

هزینه هاي خرید، -٢) اثر رسوبگذاري در طول دوره طرحشامل قطر داخلی لوله، ضریب زیري، تغییر قطر و زبري در (
عات و وجود قط-5داخل کشور امکان تولید در-۴سهولت دسترسی و کارگذاري -٣هنصب، هنگهداري و بهره برداري 

مقاومت جدار داخلی و خارجی لوله در برابر اثرات خورهندگی آب و خاك و اهنتخاب -٧عمر مفید لوله -۶اتصاالت 
صورت گرفته، ي مورد استفاده در طرحهاي آبرساهنیبین اهنواع لوله هافنیاین مقاله بمنظور مقایسه. پوشش می باشد

لذا با توجه به .مورد ارزیابی قرار گرفتشبکه توزیع آب شهر ایالم خطوط اهنتقال و ها در در هنهایت مشکالت کاربرد آهن
.پارامترهاي فوق الذکر، لوله چدن هنشکن در اقطار باال و لوله پلی اتیلن در اقطار پائین بیشترین کاربردرا دارهند

.لوله، اهنتقال وتوزیع آب، آبرساهنی: کلید واژه 

مقدمه 

چرا که بخش اعظم هزینه . اهنتخاب اقتصادي هنوع و قطر لوله هاي مورد هنیاز می باشد،مهمترین مسائل طراحیاز
با افزایش هنگراهنی کاهش منابع آب و رشد .هاي سرمایه گذار طرح، هزینه تهیه و حمل و هنصب لوله ها می باشد

بمنظور . ضرورت خاصی برخوردار استروزافزون جمعیت، تأمین آب شرب و بهینه سازي مصرف آب از اهمیت و 
استفاده صحیح از منابع آب همواره اهنتقال و توزیع آب بدون تغییر در کمیت و کیفیت آن توجه مهندسین را بر آن 

در اهنتخاب هنوع لوله هاي مصرفی توجه به عوامل .داشته که راه حلهاي مناسب و مطمئن را بررسی و توصیه هنمایند
شامل قطر داخلی لوله، ضریب (مشخصات هیدرولیکی -١:به شرح زیر است، ضرورت داردموثري که مهمترین آهنها

هزینه هاي خرید، هنصب، هنگهداري و بهره برداري -٢) زیري، تغییر قطر و زبري در اثر رسوبگذاري در طول دوره طرح
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-٧عمر مفید لوله -۶ت وجود قطعات و اتصاال-5امکان تولید در داخل کشور -۴سهولت دسترسی و کارگذاري -٣
.مقاومت جدار داخلی و خارجی لوله در برابر اثرات خورهندگی آب و خاك و اهنتخاب پوشش می باشد

منطقه مورد مطالعهموقعیت جغرافیایی 

استان ایالم در غرب کشور واقع شده از شمال به شهر کرماهنشاه از جنوب به استان خوزستان و کشور عراق و از 
کیلومتر مرز مشترك همسایه است، 425به استان لرستان و قسمتی از خوزستان و از غرب به کشور عراق با طول شرق

.)4(،در صد مساحت کل کشور است1.2کیلومتر مربع چیزي در حدود 19044و مساحت کل استان حدود 
در سالهاي عادير ایالم بطور متوسطو میزان بارهندگی سالیاهنه شه. جمعیت دارد هنفر220000شهر ایالم هم اکنون 

360بمیزاناز چشمه گل گل راآب،خط اهنتقال شماره یکاز طریقآب مورد هنیاز شهرستان ایالم . میلیمتر است600
سال و هنوز 50با قدمت بیش از میلیمتر و 500کیلومتر از جنس لوله چدن هنشکن با قطر 25لیتر بر ثاهنیه با مسافت 

و خط اهنتقال شماره دو آّب سد چم .رداري و خوردگی هیچ گوهنه مشکلی در آهنها بوجود هنیامده استاز لحاظ بهره ب
تأمین میلیمتر700کیلومتر از جنس لوله فوالد با قطر 19لیتر بر ثاهنیه با مسافت 550بمیزانگردالن تا شهر ایالم 

میلیمتر در 160، 110جنس پلی اتیلن با اقطار لوله هایی از باکیلومتر 360توزیع داخل شهرطول شبکه.می گردد
میلیمتر، چدن داکتیل 250،300، 200، 100شبکه توزیع و مجموع اهنشعابات در اقطار یک تا دو اینچ، آزبست با اقطار 

محدوده مورد مطالعه شامل بخشهاي مرکزي . میلیمتر بکار رفته است700تا 100ا اقطاربفوالدي 1000تا 100با اقطار
. ) 1(منطقه مورد مطالعه را هنشان میدهدموقعیت کلی ) ١(شمارهشکل . ن ایالم در اطراف شهر ایالم می باشداستا

هنقشه منطقه مورد مطالعه: ١شماره شکل
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:مواد وروشها

جراي اهنواع لوله ها در خصوصیات،روش ساخت و هنحوه هنصب واابتدا این مطالعه جهت اهنتخاب جنس لولهدر
ي متداول در طرحهاي آبرساهنی از لحاظ فنی و اقتصادي و هنیز امورد بررسی قرار گرفته، و اهنواع لوله هآبرساهنیطرحهاي

در یک جمع بندي کلی بهترین هنوع لوله هم در اقطار پائین و محاسن و معایب آهنها با همدیگر مقایسه گردیده تا بتواهنیم 
.اهنتخاب هنمائیمهم در اقطار باال 

، چند هنوع لوله به لحاظ فنی و ایمنی، فشار پذیري، محدودیت ساخت و مشکالت اولیهشایان ذکر است که در بررسی 
گرفته سپس بین اهنواع لوله هاي مناسب، مقایسه اقتصادي صورت . دسترسی از ابتدا هنامناسب تشخیص داده می شود

به طور کلی در تاسیسات .گرفته لوله ها در سایز هاي باال و پائین صورت و در هنتیجه یک اهنتخاب هنهائی بین اهنواع است
:آبرساهنی از لوله هاي مختلف به شرح زیر استفاده می شود

لوله فوالدي-

متر براي فشارهاي مختلف در داخل کشور تولید ١٢تا ۶میلی متر و طول ٣٠٠٠لوله هاي فوالدي تا قطر 
در مقابل هنیروهاي داخلی و خارجی، مقاومت باال. در خطوط اصلی مورد استفاده قرار می گیرهند"می شوهند و معموال

تحمل فشار باال از جمله مزایا و مقاومت کم در برابر زهنگ زدگی و خورهندگی در تماس با سهولت حمل و هنقل،
این لوله ها به دلیل . شوهندو هنیاز به حفاظت داخلی و خارجی از جمله معایب آهنها محسوب می)2شمارهشکل(خاك

مقاومت باال در مقابل هنیروهاي داخلی و خارجی در محل هائی که لوله در معرض ارتعاشات و ضربه هاي شدید می 
همچنین این لوله . باشند و یا در زمینه هاي سست و هناپایدار و در شیب هاي تند و مناطق سنگالخی توصیه می گردد

استفاده از سري لوله هاي فوالدي در شبکه توزیع و .اتمسفر به کار می روهند١۶از براي فشارهاي بیشتر "معموال
خطوط اهنتقال آب استان ایالم از همان شروع بهره برداري از شبکه توزیع و خطوط اهنتقال مورد بهره برداري قرار گرفته 

. سال میباشد15حدودر خوردگی که عمر مفید این لوله ها بدلیل مقاومت کم در براب،بررسیها هنشان میدهد. است

مقاومت کم لوله فوالدي در برابر خوردگی و زهنگ ضدگی) 2(شمارهشکل



٤

و یا با ) در صورتیکه جدا هنمودن دوباره لوله مورد  هنظر هنباشد(به صورت جوش لب به لب "اتصال لوله هاي فوالدي غالبا
١۵در مواقعی که لوله ها کمتر از ( مکاهنیکی جاهنسون کاپلینگ استفاده از اتصاالت فلنجی و یا با استفاده از اتصاالت

می براي حفاظت داخلی این لوله ها، از مالت ماسه سیمان استفاده .صورت می گیرد)درجه هنسبت به هم اهنحراف دارهند
اشد از مالت خورهندگی زیاد، ماهنند لوله هاي بتنی از پوشش پالستیکی و در صورتیکه آب سولفاته بدر آبهاي با.شود

براي حفاظت جدار بیروهنی لوله در برابر آبهاي زیر زمینی خورهنده، . شودمی ماسه سیمان با سیمان ضد سولفات استفاده 
). 7(،)3شمارهشکل(متناسب با درجه خورهندگی، از هنوارهاي مخصوص، قیر و گوهنی و حفاظت کاتدیک استفاده می شود

ه فوالدي با پوشش قیر و گوهنیحفاظت جدار خارجی لول) 3(شمارهشکل

لوله هاي چدهنی-

ساهنی مورد استفاده قرار تولید و در طرحهاي آبر) چدن هنشکن(لوله هاي چدهنی به دو صورت معمولی و داکتیل 
و آب بندي خوب اتصاالت و تحمل باالي فشارهاي داخلی و خارجیمقاومت مکاهنیکی و شیمیائی مناسب،.می گیرهند

از جمله محاسن و )5شماره شکل(اتیلن و آزبستین استفاده از اتصاالت این هنوع لوله در ربط لوله هاي پلیهمچن
میلیمتر در 1000تا 100در حال حاضر این لوله هاي در اقطار . هزینه باالي تولید از معایب آهنها محسوب می شود

با پوشش داخلی اهندود سیمان و پوشش خارجی قیر اتمسفر و ١۵و١٢و٨به ترتیب با فشار کارهاي A,B,Cکالسهاي 
اتصاالت لوله هاي چدن هنشکن بصورت فلنجی براي لوله هاي هنمایان هنظیر لوله هاي داخل تلمبه خاهنه . تولید می گردهند

اتصال فلنجی براي هنصب در زیر خاك مناسب هنمی باشد و در زمینهایی که امکان هنشست خاك وجود دارد از آب (ها 
١٠٠٠به صورت گلندي پیچ و مهره و یا گلند حلقوي و ایتالیک براي لوله هاي با قطر کمتر از ) می شودبندي خارج

میلیمتر با قابلیت اتصال لوله به لوله با درجه هاي محدود اهنحراف هنسبت به هم و با اتصال مکاهنیکی تایتون و یا هنر و 
.ول می باشدمیلیمتر متدا۴٠٠مادگی براي لوله هاي به قطر باالتر از 

متر با ۵/۵بطول ) جاده ساوه١٠واقع در کیلومتر (این لوله ها در ایران توسط کارخاهنه لوله و ماشین سازي ایران
در (اتصاالت گلند و واشر یا پیچ و مهره و هنیز تایتون و کارخاهنه لوله سازي خوزستان وابسته به باهنک صنعت و معدن

پوشش داخلی این لوله ها . متر و اتصاالت از هنوع تایتون ساخته می شوهند۶ل به طو) خرمشهر-جاده اهواز٧کیلومتر 
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براي . همچنین براي پوشش داخل و خارج این لوله ها از قیر استفاده می شود. مالت سیمان پرتلند می باشد"عموما
براي لوله هاي چدن موادي که براي حفاظت لوله هاي فوالدي به کار می رود می تواهند،خارجی این لوله هاحفاظت 

).7(هنشکن هنیز استفاده شود

ربط لوله پلی اتیلن با لوله آزبست بوسیله اتصال چدهنی) 5(شمارهشکل

لوله هاي آزبست سیمان-

به ترتیب D,C,Bمیلی متر در سه کالس ١۶٠٠تا ٨٠این لوله ها از الیاف پنبه هنسوز و سیمان در اقطار 
اتمسفر در داخل کشور تولید می شود و امکان سفارش جهت تهیه این لوله ها با فشارهاي١٢و٩و۶ارهاي در فشار ک

عدم هنیاز به حفاظت کاتدي از جمله مقاومت در مقابل خوردگی،،ندي خوبآب بسبکی وزن،. باالتر هنیز وجود دارد
. خارجی از معایب آهنها محسوب می شودمقاومت کمتر در مقابل بارهاي هنصب،محاسن و شکنندگی در موقع حمل و 

زیرا لوله . استفاده از لوله هاي آزبست سیمان توصیه هنمی گرددکه تغییرات فشار هناگهاهنی می باشد،در خطوط پمپاژ 
"الزم به ذکر است اخیرا. پس از چند سال دچار شکستگی می گردهندي آزبست سیمان دچار خستگی گردیده،ها

خطرات سرطاهنزایی و بیماریهاي تنفسی هناشی از وجود الیاف آزبست معلق در هوا در مراحل هنگراهنی هایی در رابطه با
و لیکن مدرکی دال . پیماهنکاران و دستگاه بهره برداري ایجاد شده استب براي کارگران کارخاهنجات سازهنده،تولید و هنص

ین لوله ها در ایران توسط کارخاهنه هاي ا.بر خطر ساز بودن فیبرهاي آزبست موجود در آب و حتی بلع آن وجود هندارد
در . ساخته می شوهند) کرمان(و پرمیت) تبریز(، آذریت )درود(، فارسیت)لوشان(، پرسیت )تهران و اصفهان(ایراهنیت 

١٨و١۵با دریافت سفارش لوله هاي با فشار کار اتمسفر،١٢و ٩و ۶کارخاهنه فارسیت عالوه بر فشارهاي متداول 
این لوله ها در زمینهاي سولفاته و . متر می باشد۵و۴ طول لوله هاي آزبستی ساخت ایران .می شوداتمسفر هنیز ساخته 

با ).1(براي مقاومت بیشتر با قیر هنیز پوشش داده می شوهند"خورهنده با سیمان ضد سولفات ساخته می شوهند و گاها
درصد از جمعیت شهر را شامل می 40ود شهر ایالم که در اهنتهاي شهر واقع شده و حد7و6توجه به اینکه زوهنهاي 

اجرا گردیده است، با مراجعه به cبطور کامل از جنس لوله آزبست کالس 1376شود، شبکه مناطق مذکور در سال 
مورد به لوله 10مورد حوادث روزاهنه 15گزارشات ثبت شده مرکز حوادث و اتفاقات آب ایالم، آمارها هنشان میدهد از 

. )1(طق مربوط بوده استآزبست این مناهاي
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لوله هاي پلی اتیلن-

میلی متر در داخل تولید می شوهند و ١۶٠٠تا ٢۵متوسط و سخت بوده و از قطر این لوله ها به صورت هنرم،
ییرات درجه حرارت مقاومت خوب در مقابل خوردگی و تغ. در آبرساهنی و آبیاري تحت فشار مورد استفاده قرار می گیرهند

قابلیت اهنعطاف و هزینه کم از جمله ل و هنصب،ساده بودن حمضریب زبري کم،در قسمت داخل لوله،و فرسایش 
برخورد سوراخ شدن در باشد،محاسن و مشکالت اتصال به خصوص در مواقعی که جنس هنامتجاهنس در آن به کار رفته 

بارهاي خارجی و فشار داخلی از معایب این لوله ها محسوب می حساس بودن در مقابلبا مواهنع و اشیاء هنوك هنیز،
در اراضی با سطح آب زیرزمینی باال و خاك سست که عملیات له ها به دلیل اهنعطاف پذیري باال،هنوع هنرم این لو.شود

وله ها مناسب می باشد زیرا هنشست هاي هناهمگن صدمه اي به این هنوع لصورت می گیرد،بستر سازي در آهنها به سختی
براي قطرهاي باال و فشارهاي زیاد . الزم به ذکر است چون مقاومت تنشی لوله هاي پلی اتیلن کم است. وارد هنمی هنماید

بهمین . در هنتیجه لوله سنگین شده و تولید آن اقتصادي هنخواهد بود.  الزم است که ضخامت بدهنه لوله را زیاد گرفت
چه افقی و (لوله هاي پلی اتیلن در اهنحرافات مسیر. در قطرهاي باال وجود داردوله ها دلیل محدودیت در تولید این هنوع ل

اتصال لوله به لوله توسط جوش حرارتی صورت می گیرد و متعلقات الزم از . از بهترین اهنعطاف برخوردارهند) چه عمودي
ي تهران، شیراز، اصفهان، رهالوله هاي پلی اتیلن در ایران در شه. چدن هنشکن و فوالدي استتیلن، چدن،هنوع پلی ا

اتمسفر 10، 4/6، 5/2، 2/1با فشار کارهاي ... تبریزو، قزوین،تاکستانت، کرماهنشاه، یاسوج، زهنجان،کرمان،رشمشهد،
.)7(ساخته می شوهند

)Glass Reinforcement PiPe G.R.P(لوله هاي پالستیکی با پوشش فایبر گالس-

)Glass Fiber Reinforced polyester pipe ( هنوعی لوله ي کامپوزیتی است که از مواد اولیه زیر تشکیل یافته
:است

درصد و داهنه بندي معین٩۵سیلیس با درجه ي خلوص باالي -٣رزین پلی استر -٢اهنواع الیاف شیشه-١
)ماهنند کاتالیزورها؛ سخت کننده ها و شتاب دهنده ها(مواد افزودهنی پلیمري-۴
در بخش هاي ،در مصارف عمومی همچنین اهنتقال آب آشامیدهنی شهري و صنعتیوه بر کاربردله هاي جی آر پی عاللو

فاضالب و ،هنشاهنیسیستم هاي آتشلوله هاي زیر دریا،ه هاي آبیاري،عمومی مهمی از صنعت و تولید هنظیر شبک
ش اصلی آستري، الیه ي لوله هاي جی آر پی از سه بخ.سیستم هاي خنک کننده هنیز کاربردهاي وسیع و مهمی دارهند

متر و فشار ١٢و۶ میلیمتر و طول ٢٠٠٠تا ٢۵٠این لوله ها در قطرهاي .مقاوم  مکاهنیکی و روکش تشکیل یافته اهند
سبکی وزن، سهولت حمل و هنقل، مقاومت در مقابل خوردگی داخلی و ) 7تصویر شماره.(اتمسفر تولید می شوهند٣٠تا 

لوله گذاري، هزینه کم تعمیر و هنگهداري از جمله محاسن و غیر مقاوم بودن در خارجی، عدم هنیاز به پوشش، سهولت 
مقابل فشارهاي خارجی ؛ تولید محدود در داخل کشور، شکنندگی، شناور شدن آهنها در مواقعی که سطح آب زیرزمینی 

)6(جمله معایب آهنها محسوب می شودباال است، حساس بودن در مقابل حرارت و آتش سوزي از
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ساخت لوله جی آر پی در کارخاهنههنحوه)7(شماره شکل

مشخصات فنی لوله ها

: به پارامترهاي ذیل بستگی داردجنس لوله بطور کلی
اولین فاکتور در طراحی :مقاومت در مقابل خورهندگی از داخل و خارج لوله ها با در هنظر گرفتن پوششهاي الزم-1

سال 25تا 15وره طرح است که عموما این شبکه ها براي دوره طرح شبکه هاي توزیع وخطوط اهنتقال آب بحث د
طراحی می گردهند، و دروه طرح بستگی به عمر مفید تأسیسات دارد، وقتی صحبت از عمر مفید تأسیسات می شود، 

). 2(مسئله مقاومت در برابر خوردگی و هنیز مقاومت در برابر هنیروهاي داخلی و خارجی مطرح می شود
به علت واکنش آهنها ) عموما فلزات(بارتست از اهنهدام وفساد یا تغببر و دگرگوهنی در خواص و مشخصات موادخوردگی ع"

جدول ). 2(اهمیت دارد لوله و هم از جنبه تماس با سیال مسئله خورهندگی هم از جنبه تماس با"با محیط اطراف
ات محلول خنثی در خاك بر حسب میلیگرم در مقدار سولفات محلول در آب در جریان لوله و مقدار سولف)  1(شماره
). 6(را هنشان می دهدلیتر 

قدرت خورهندگی با توجه به مقدار سولفات موجود در آب و خاك بر حسب میلیگرم بر لیتر–1جدول شماره

قدرت خورهندگی
مقدار سولفات محلول در آب

ppmداخل لوله 
مقدار سولفات موجود

ppmدر خاك 
20000بیشتر از 10000ر از بیشتبسیار خورهنده
2000-150020000-10000هنسبتا خورهنده

1000-1502000-1500با خورهندگی کم
1000کمتر از 150کمتر از بدون خورهندگی

بعد از مسئله خورهندگی در : و هنیز مقاومت در مقابل هنیروهاي خارجیمقاومت در مقابل فشارهاي داخلی و ضربه آن-2
ین عمر مفید لوله فاکتور مقاومت در برابر هنیروهاي داخلی و خارجی از اهمیت ویژه اي برخوردار جهت تشخیص و تأم

لذا با توجه به خطوط لوله باید طوري طراحی گردهند، که بتواهنند فشار کار را در بدترین شرایط تحمل هنمایند، . است
زه اي باشد که روابط فشار را مطابق جدول شماره اینکه قطر اسمی لوله ها قطر داخلی بوده و ضخامت آهنها باید به اهندا

).6(قابل تأمین باشد2
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بر حسب میلیگرم بر لیترقدرت خورهندگی با توجه به مقدار سولفات موجود در آب و خاك –2جدول شماره 

BP/TPBP/WPقطر اسمی
24میلیمتر100تا 50
75/15/3میلیمتر200تا 125
5/13میلیمتر500تا 250

5/15/2میلیمتر به باال600از 

WP :حداکثر فشار داخلی لوله در هنگام بهره برداري
TP :فشار آزمایش هیدرواستاتیک در کارخاهنه
BP : فشار آزمون ترکیدن لوله در مقابل فشار هیدرولیکی

هنقل و هنیز کارگذاري باید از جنبه مهندسی لوله در حین حمل و : و تعمیر و هنگهداريسهولت هنصب،حمل و هنقل-3
بیشترین مقاومت در مقابل آسیب پذیري داشته باشد، و از جنبه بهره برداري با در هنظر گرفتن شرایط ایده ال قبلی 
همچون اجراي صحیح لوله گذاري ، چناهنچه شرایط تعمیرات بوجود آید، بایستی جنس لوله به بهره بردار اجازه دهد که 

قابل ربط توسط اتصاالت مخصوص خود ولوله قابل جوشهعمیرات صورت گیرد، یعنی اینکدر کمترین فاصله زماهنی ت
. باشد

در بررسی مشخصات هیدرولیکی لوله ها، محاسبه ضریب : ضریب زبري ، محدودیت قطر و محدودیت اتصاالت -4
مبستگی دبی جریان با محاسبه قطر لوله با توجه به هجهت . جزء مهم مباهنی طراحی می باشندزیري و قطر لوله 

)1رابطه ( سرعت و سطح مقطع جریان از رابطه پیوستگی استفاده می شود

1Q=A.Vرابطه 
Q =دبی جریان بر حسب متر مکعب بر ثاهنیه
A =سطح مقطع جریان بر حسب متر مربع

 V = سرعت جریان بر حسب متر بر ثاهنیه
دن قطر لوله می توان میزان افت فشار در لوله را بدست آورد، در این با بدست آور1با توجه به رابطه پیوستگی رابطه 

تجربی ) 2رابطه(وجود دارد که همگی، بجز رابطه دارسی وایسباخزمینه روابط مختلفی جهت بدست آوردن افت فشار
.هستند،

(٢/٢g^V)2Hl= f.L/Dرابطه 
Hl =شار بر حسب مترافت ف

L =طول لوه بر حسب متر
 D =قطر لوله بر حسب متر
g = شتاب ثقل زمین بر حسب متر بر مجذور ثاهنیه
V =سرعت جریان بر حسب متر بر ثاهنیه
F = و سایر روابط بدست می آید) 3(ضریب زبري که با استفاده از دیاگرام مودي یا روابط کلیروك رابطه .
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3رابطه 
E = ضریب زبري
D =قطر لوله بر حسب متر

Re - عدد رینولدز
V =سرعت جریان بر حسب متر بر ثاهنیه

لـه هـاي فـوالدي هنـو     می توان گفت ضریب زیـري بـراي لو  AWWAبا در هنظر گرفتن مندرجات موجود در استاهندارد 
می رسـد و بعـد از آن هنیـز بـا     118سال مقدار آن به 30درصد براي متوسط عمل 16میباشد، که با کسر 140معادل 
110متر بر ثاهنیه و احتساب افتهاي جزئی اتصاالت و شـیرآالت معـادل   0.9درصد دیگر جهت سرعت باالتر از 5کاهش 

. منظور می شود
ر و هنگهـداري آهنـرا آسـان مـی     بوده که اجرا و تعمیودیت اتصاالت در اهنتخاب جنس لوله یک پارامتر مؤثردر هنهایت محد

بـا  . صورت گرفته اسـت ) 3(با در هنظر گرفتن فاکتور هاي فوق یک مقایسه فنی بین اهنواع لوله ها در جدول شماره. هنماید
اري و آبرسـاهنی هنیـز یـک مقایسـه از لحـاظ معایـب و       توجه به شرایط خرید، تهیه، هنصب واجراي لوله ها در طرحهاي آبی

.  هنیز آورده شده است) 4(محاسن در جدول شماره

مقایسه ي فنی اهنواع لوله هاي مورد استفاده در طرحهاي آبرساهنی-)3(جدول

اهنواع لوله

ت در 
مقاوم

ی
ل خوردگ

مقاب

مقاومت در 
مقابل 

هنیروهاي 
خارجی

ل و هنقل
حم

ب
ت هنص

سهول

ض
تعمیر و تعوی

ض
ب زبري

ری

ت قطر
محدودی

ت 
محدودی

ت
صاال

ات

هنوع کاربرد

پلی اتیلن
آسانآسانآسانمتوسطخوب

خیلی 
خوب

400بیش از قطر 
میلیمتر

در اقطار پائین 
محدودیت 

هندارد در اقطار 
باال محدودیت 

دارد

خطوط اصلی؛شبکه 
توزیع آب و آبیاري 

جمع آوري فاضالب و 
لوله کشی داخل 

ساختمان

GRPمشکلمتوسطآسانمتوسطخیلی خوب
خیلی 
خوب

100کمتر از 
میلیمتر

در کلیه اقطار 
دارد

خطوط اصلی آب و 
شبکه جمع آوري 

فاضالب

هنداردهنداردمتوسطآسانمتوسطمتوسطخوبخوبچدن هنشکن

خطوط اصلی آب و 
خطوط پمپاژ -آبیاري

شبکه جکع آوري و 
لوله هاي داخل 

ساختمان

فوالدي
هنیاز به (ف ضعی

پوشش و 
)حفاظت دارد

متوسطخوب
"هنسبتا

مشکل
"هنسبتا

مشکل
هنداردمتوسط

ساخت در 
داخل کارگاه

خطوط اصلی خطوط 
پمپاژ

آزبست
سیمان

متوسطمشکلمتوسطخوب"هنسبتا
"هنسبتا

مشکل
خوب

100کمتر از 
میلیمتر بیشتر از 

میلیمتر 700
براي لوله هاي (

)تحت فشار

هندارد

؛ خطوط  اصلی
شبکه توزیع آب و 
آبیاري شبکه جمع 

آوري فاضالب

)
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مقایسه مزایا و معایب اهنواع لوله هاي آبرساهنی-)4(جدول 

مقایسه اهنواع لوله ها

با توجه به مطالب . شناخت خصوصیات هر یک از اهنواع لوله ها هنقش مهمی در اهنتخاب آهنها براي هر پروژه دارد
کاربرد بسیار کم آهنها رین معایب و برخوردار بودن از بیشتبدلیل pvcوده در قسمتهاي قبلی لوله هاي بتنیعنوان ش

، چدن هنشکن، GRPپلی اتیلن، در شبکه هاي آبیاري و آبرساهنی خارج شده اهند و با توجه به استفاده متداول لوله هاي 
.با همدیگر مقایسه می گردهندمشخصات فنی لوله هادرشبکه هاي آبیاري و آبرساهنی با در هنظر گرفتن فوالدي و آزبست

اتمسفر و لوله هاي جمع آوري و اهنتقال آب چاهها تا مخازن، مناسبترین لوله ها به ١٠اتیلن براي فشار لوله هاي پلی 
لحاظ فنی و ایمنی و هنیز هنگهداري در دوران بهره برداري می باشد، و در قطرهاي پائین لوله هاي پلی اتیلن ارزان بوده و 

یشتر مواقع می توان استفاده از خاصیت اهنعطاف آن میزان ضمن مقاومت در برابر خوردگی، سهولت هنصب و اجرا، در ب
لیکن در قطرهاي باال، چون لوله هاي پلی اتیلن براي تحمل بارهاي وارده بایستی . بکار بردن اتصاالت را کاهش داد
.گراهنتر می شوهندGRPضخیم ساخته شوهند، از لوله هاي 

در قطرهاي باال که . مشکل می باشد) که هاي آبرساهنیدر اجراي شب"مخصوصا(GRPاجراي اتصاالت در لوله هاي 
در .لوله ها هنقش خط اهنتقال را دارهند، میزان اتصاالت کمتر بوده و استفاده از این لوله ها را توجیه پذیر می شود

در مواقعی که .در مقابل هنیروهاي خارجی بیشتر از لوله هاي پلی اتیلن می باشدGRP قطرهاي باال، تحمل لوله هاي
لوله هاي پلی اتیلن . مشکل خوردگی مطرح باشد، لوله هاي فایبر گالس، در طرحهاي شبکه آبرساهنی توصیه می شود

کمتر از قطرهايالزم به یادآوري است در . میلیمتر، بدلیل مسائل اقتصادي ساخته هنمی شوهند400در قطرهاي بیش از 
ارجحیت دارهند، داراي ضریب زبري کمسایر لوله هابره دارهند میلیمتر، لوله هاي پلی اتیلن بدلیل کیفیت باالئی ک400

آثار رضایت بخشی از لحاظ پارامترهاي یک دوم تا یک اینچقطرهايمیلیمترو هنیز 160و 110قطرهاي هستند، و در
اي لوله هاي چدن هنشکن از جمله لوله هایی است که دار. مورد اهنتظار یک بهره بردار را از خود بجاي گذاشته اهند

مزایاي همچون عدم محدودیت قطر، تحمل فشارهاي باال، مقاومت در برابر بارهاي خارجی و خوردگی، عدم محدودیت 
لذا بررسیها هنشان . اتصاالت، ضمن اینکه جهت ربط لوله هاي پلی اتیلن و آزبست از اتصاالت این لوله استفاده می شود

طرحهاي آبیاري و آبرساهنی را دارد، لوله هایی که از این جنس رد درباال بیشترین کاربقطرهايمی دهد که این لوله در 

هنوع 
لوله

معایبمزایا

چدن 
هنشکن

استفاده از اتصاالت -مقاوم در برابر خوردگی-زیاد"عمر هنسبتا
مقاومت -ساخت در اقطار باال-این لوله در ربط سایر لوله ها
ر اقطار باالمناسب د

گراهنی هزینه تهیه لوله

هنسبی قابلیت هنصب روکار-اهنعطاف پذیري-فشار کار باالفوالدي
عدم سهولت هنسبی اهنجام -هزینه پوشش-خوردگی زیاد

اتصال و اهنشعاب
پلی 
اتیلن

–وزن پائین –مقاوم در برابر خوردگی -اهنعطاف پذیري مناسب
اهنشعابات خاهنگیساخت در اقطار بسیار پائین چون لوله

اهنعطاف زیاد در برابر بارهاي خارجی

آزبست 
سیمان

قیمت مناسب تهیه و هنصب–مقاوم در برابر خوردگی 
خشک و شکننده بودن لوله ها و صدمه آهنها هنگام حمل و 

مخاطرات بهداشتی کارگران کارخاهنجات سازهنده-هنقل

GRPمقاوم در برابر خوردگی-ضریب زبري خیلی خوب
هزینه گران و -مت متوسط در برابر هنیروهاي خارجیمقاو

ارز بري آن
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گوهنهسال میباشند که هنوز از لحاظ خوردگی هیچ 50در منطقه مورد استفاده قرار گرفته داراي قدمت بیش از 
.مشکلی براي آهنها بوجود هنیامده است

قطرهايصال و اهنشعاب براي شبکه هاي آبرساهنی با گالواهنیزه به دلیل عدم سهولت هنسبی اهنجام اتولوله هاي فوالدي
د،  لوله هایی که هناتمسفر استفاده می شو15کوچک کاربرد هندارد و بیشتر در خطوط اهنتقال با فشار هیدرولیکی بیش از 

.دسال عمر هنمودهن15ستفاده قرار گرفته، بدلیل مقاومت کم در برابر خوردگی کمتر از در منطقه مورد افوالدياز جنس
ضمن اینکه در فشار ،خشک و شکننده بوده و موقع حمل و هنقل ترکهاي موئین بر می دارهندداراي خاصیتلوله آزبست

ی براي این که یک ضعف اساسمیلیمتر را داشته700اتمسفر ساخته شده و محدودیت ساخت تا قطر 15کار کمتر از 
سال 15طقه مورد استفاده قرار گرفته داراي قدمت کمتر از لوله ها محسوب می شود، لوله هایی که از این جنس در من

م فشار کار الزم دچار حوادث شدهند، و لوله هاي پلی اتیلن جایگزین آهنها شدهند، که خوشبختاهنه میباشند که بدلیل عد
. کارائی آهنها تاکنون رضایت بخش بوده است

هنتیجه گیري

مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر (پارامترهاي عمر مفیدبا توجه به اینکه بررسیها هنشان می دهد
، سهولت تعمیر و هنگهداري و امکان ساخت لوله در اقطار سهولت کارگذاري، وجود اتصاالت) یهنیروهاي داخلی و خارج

اقطار پائین جهت ه برداري تأسیسات را دارا هستند، لذا لوله پلی اتیلن در مورد هنیاز باالترین امتیاز را از لحاظ بهر
میلیمترو لوله چدن هنشکن در اقطار باال جهت 200اجراي اهنشعابات خاهنگی آب وهنیز جهت اجراي شبکه توزیع تا قطر 
.  اجراي خطوط اهنتقال بیشترین کاربرد را در بین اهنواع لوله ها را دارهند
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