
 مواد پلی اتیلن مورد استفاده در تولید انواع مختلف لوله

به مواد سنتی از قبیل فلزات در صنعت تولید لوله دارند، مزایای فراوانی نسبت پلی اتیلن ها به ویژه پلی الفین

مقاومت دربرابر خوردگی، مقاومت دربرابر اسیدها و بازها، محدوه دمای توان به وزن کمتر، از این مزایا می

حضور دوده و خواص مکانیکی وحرارتی  مت دربرابر اشعه ماورابنفش خورشید درواکاربری مناسب، مق

 :نمودطبقه بندی  زیرتوان بصورت را می های پلی اتیلنبر اساس نوع کاربری، لوله. [1]مناسب اشاره کرد

 های آبرسانیلوله .1

 جانبی های آبیاریلوله .2

 های گازرسانیلوله .3

 های فاضالبیلوله .4

 محافظ کابل برقهای لوله .5

 های کاروگیتلوله .6

گیرد که طبیعت کلی ماده را تغییر نشات می جانبی هایشاخهمواد مختلف پلی اتیلنی از وجود اصلی تفاوت 

. طبقه بندی مواد گردداستفاده میمواد  های مختلفگریداز های متفاوت، دهند. بر این اساس در کاربریمی

 :[2] عبارتند از پلی اتیلنی بر اساس ساختار

HDPE  :)مورد استفاده  های جانبیو با حداقل شاخه جیرهای خطیپلی اتیلن با زن)پلی اتیلن با دانسیته باال

g/cm 0.965-0.941. رنج دانسیته این مواد است آبرسانی و گازرسانیهای در لوله
بوده و به دلیل تراکم و  3

-های زیگلر، کاتالیستHDPEبرای تولید مواد  باشد.دانسیته باال، سخت بوده و نفوذ پذیری آن حداقل می

با انتخاب مناسب  .شودمیسیلیکا با روش پلیمریزاسیون رادیکالی استفاده -ناتا، متالوسنی و کاتالیست کروم

این نوع . [3]توان تعداد شاخه های جانبی را کنترل نمودنوع کاتالیست و کنترل شرایط دمایی و واکنش می

ی بسیار وسیعی از کاربردها در زمینه های فیزیکی مکانیکی مناسب دارای گسترهپلی اتیلن به دلیل ویژگی

 باشد.ی و غیره میهای پزشکی، لوازم خانگی، کشاورز

MDPE  دانسیته متوسط(: پلی اتیلن با دانسیته متوسط دارای تعدادی شاخه جانبی در )پلی اتیلن با

 0.940-0.926زنجیره اصلی است. مقاومت این ماده در برابر رشد ترک نسبتاً خوب است و رنج دانسیته آن 

g/cm
 های فاضالبی کاربرد دارد.این مواد در لوله است. 3

LDPE (پلی اتیلن با زنجیرهپلی اتیلن با دانسیته پایین :)های آبیاری ای مورد استفاده در لولهای شاخه

های جانبی متعددی است همین امر سبب شده است که فضای خالی ایجاد شده بین دارای شاخه جانبی



محدوده دانسیته مواد شاخه های جانبی از تراکم زنجیرها جلوگیری کند و دانسیته مواد افت پیدا کند. 

LDPE ،0.91-0.925 g/cm
های آبیاری، بسته بندی و برای ساخت لوازم خانگی، لوله. [3] است 3

 شود.های قابل انعطاف از این دسته استفاده میپالستیک

LLDPE (پلی اتیلن خطی با دانسیته پایین:)  ،برخالف  های کوتاهبا شاخه تعداد زیاد زنجیردر این مواد

قابلیت حرکت بر روی یکدیگر بدون گره خوردگی زنجیرها را دارد و همین امر سبب  ،LDPEزنجیرهای 

شده است. محدوده دانسیته این مواد  LLDPEو ضربه باالتر و مقاومت در برابر پارگی در  کششیاستحکام 

0.91-0.94 g/cm
های شفاف و لوازم اسباب بازی، پالستیک از این مواد به منظور ساخت بشکه،. [3]است 3

 شود.ای استفاده میهای گلخانهفیلم

XLPE (پلی اتیلنپلی اتیلن با اتصاالت عرضی :) ی با دانسیته باال است که بین زنجیرهای پلیمری آن

دهی اتصاالت کواالنسی وجود دارد. این اتصاالت عرضی توسط گرمادهی و استفاده از مواد شیمیایی یا پرتو

و آن را برای کاربرد  با وزن ملکولی باال شده است ترموست شبکه سه بعدی پلیمر کمنجر به شکل گیری ی

زنجیرهای پلیمر را به یکدیگر متصل کرده و منجر به این اتصاالت عرضی  در دماهای باال مناسب کرده است.

و رمگی، مقاومت در برابر سایش قش چدربرابر رشد ترک، افزای خواص مکانیکی و فیزیکی بهتر، استحکام باال

g/cm 0.93 حدود دانسیته این موادشود. می HDPEمقاومت شیمیایی باالتر در مقایسه با 
از  .[4]است 3

 شود.ها و اتصاالت استفاده میاین مواد برای ساخت لوله

 

 [5] : ساختار زنجیرهای پلیمری انواع مختلف پلی اتیلن1 شکل
 

 [8-6. 2] : اطالعات فیزیکی انواع پلی اتیلن1 جدول

g/cmدانسیته ) نوع پلی اتیلن
3) MFI (g/10 

min) 

نقطه ذوب 

(℃) 

مدول االستیک 

(MPa) 
 کریستالینی

LLDPE 0.910-0.925  0.1-10.0  121-125  100-200  30-45 % 

LDPE 0.915-0.935  0.3-2.6  106-112  102-240  45-55 % 

HDPE 0.941-0.967  0.2-3.0  130-136  960-1000  60-65 % 



مانطور د. هنموبر اساس نمودار توزیع وزن ملکولی طبقه بندی را می توان  (HDPE) مواد پلی اتیلن سنگین

شود چراکه درگیری که از نمودار زیر مشهود است، وزن ملکولی بیشتر پلیمرها منجر به چقرمگی باالتر می

می باشد، از طرف دیگر وزن ملکولی پایین تر منجر به فرآیند پذیری زنجیرها در المالهای مختلف بیشتر 

 .[9] بهتری می شود

 

 [9] : توزیع وزن ملکولی پلی اتیلن سنگین2 شکل

سال  50شوند باید بتوانند در طول های انتقال آب و یا گاز استفاده میه برای ساخت لولهاتیلنی کمواد پلی 

را تحمل کنند و دچار نقص نشوند. بدین منظور پلی اتیلن هایی با توزیع وزن مدت استفاده، فشار باال 

 .[9] ملکولی دوقله ای مناسب است

د که یک سد محکمی در برابر سیاالت باشند تا بتوانند فشار باال را نزنجیرهای پلیمری در پلی اتیلن نیاز دار

داشته باشند و فضای الزم برای نفوذ را به متحمل شوند به همین دلیل زنجیرها باید ساختار کریستالی 

باشد. حداقل برسانند. استفاده از پلی اتیلن با دانسیته باال در صنعت آبرسانی به دلیل همین امر می

 .[9] شوندزنجیرهای پلیمری با طول مشخص منجر به شکل گیری المالهای کریستالی می

موادی که شامل زنجیرهای ملکولی متراکم با  کافی نیستند زیرا به تنهایی المالهای کریستالی اما حضور

شود زیراکه المالهای کریستالی تحت تنش شروع دچار شکست می ن، به مرور زماوزن ملکولی پایین است

به منظور تحمل تنش در طول مدت زمان شود. به حرکت می کنند و لوله در طول دچار شکست می

هایی بینشان ایجاد شود. این گره خوردگی گره خوردگیاستفاده، المالها باید به یکدگیر متصل شده و 

 .[9] دهدتوسط زنجیرهای بلند پلیمر که آمورف هستند رخ می



اتیلنی  شوند باید دارای دو نوع زنجیر پلیهای فشار قوی استفاده میهایی که برای ساخت لوله پلی اتیلن

دهند و زنجیرهای بلند که آمورف هستند تشکیل میباشند، زنجیرهای کوتاه هموپلیمری که ساختار المال را 

ای( )دو قله BIMODAL. به بیانی دیگر پلی اتیلن برای این کاربرد باید باشندمیو شامل تعدادی کومونومر 

( چند کاتالیستی، در 2( چند راکتوری )1ای وجود دارد؛ )دو روش برای دستیابی به پلی اتیلن دوقله باشد.

شود درحالیکه راکتور استفاده می 2ای با استفاده از یک کاتالیست ولی در ند دو مرحلهروش اول از یک فرآی

 .[10] ها در یک راکتور استروش دوم شامل مخلوطی از کاتالیست

 

 [10] ایهای تولید پلی اتیلن دوقله: روش3 شکل

 :[11] انواع مختلف مواد پلی اتیلن با دانسیته باال

PE63 هایی که با این مواد همین دلیل لوله بهخواص مکانیکی پایین و دانسیته کم هستند : این مواد دارای

تر مواد شده و توجیه اقتصادی هستند که این امر موجب مصرف بیش شوند دارای ضخامت باالییتولید می

سال پایین است  50درجه سانتیگراد و در طول  20از طرفی حداقل استحکام الزم این مواد در دمای ندارد. 

(MRS=6.3 )ز مواد ا استفادهاخیرا  .مگاپاسکالPE63 با استهای پلی اتیلنی منسوخ شدهدر ساخت لوله .

 شود.استفاده می فاضالبیهای ها از این مواد برای ساخت لولهاین وجود در برخی مکان

PE80 : های ان لولهکه با افزایش دانسیته مواد می توبا پیشرفت در صنعت لوله، تولیدکنندگان دریافتند

تحمل بار  PE63ها با ضخامت کمتر نسبت به مواد تر تولید نمود. این لولهپایینتر ولی با ضخامت محکم

 PE100این مواد نسبت به مواد ها برای انتقال آب با فشار باال استفاده کرد. از آنتوان بیشتری دارند و می

 MRS=8سال ) 50درجه سانتیگراد در طول  20استحکام کمتر در دمای  تر،خواص مکانیکی پایین

نوع مواد به طور گسترده  اینتری دارند. ن آسایش بیشتر و تنش تسلیم پایینمگاپاسکال( ، مدول کمتر، زما

 .[1] شونداستفاده می های صنعتی، فاضالبی و لولههای آبرسانیدر لوله



PE100 ای دوقله نمودار توزیع وزن ملکولی و با داشتن دلیل استحکام طوالنی مدت باال به: این مواد

(BIMODALخواص مکان )دانسیته مواد  دهند.رمگی باالیی را نتیجه میقیکی و چPE100  نسبت به سایر

هایی با ضخامت کمتر ولی با تحمل فشار باال تولید توان لولهباالتر است و با این مواد می HDPEگریدهای 

 10 سال، 50درجه سانتیگراد و در  20در دمای  PE100در لوله های  (MRS) حداقل استحکام الزمنمود. 

های آبرسانی و در لولهبه طور گسترده انیکی باال و عمر طوالنی مگاپاسکال است. این مواد به دلیل خواص مک

 .[1] شونداستفاده میگازرسانی 

 [1] 80و  100های پلی اتیلن : مقایسه ویژگی2 جدول

PE80 PE100 Unit  Properties 
951 959 Kg/m

3 Density 
0.85 0.25 g/10 min Melt Flow Index 
800 1100 MPa Modulus 

0.24 0.2 mm/m/K Thermal expansion 

19 25 MPa Yield stress 

8 10 MPa MRS – value 

>20 >20 Min Thermal stability 

>2 >2 % Carbon black additive 

مواد  .شوندهای کشور تولید میدر پتروشیمی سفید خودرنگ و مواد اتیلن سنگین به دو صورت مواد پلی

گیرد ولیکن مواد سفید های پلی اتیلنی مورد استفاده قرار میگ که به طور مستقیم در صنعت لولهخودرن

جود درصد استانداردهای مو بر اساسمصرف گردد که  حاوی دوده باید به همراه درصدی مستربچ مشکی

مزیتی که مواد خودرنگ نسبت به مواد خام یا سفید دارند،  باشد.درصد می 6تا  5مصرف مستربچ مشکی 

مقاومت در برابر اشعه ماورابنفش نور خوشید است، دلیل افزودن مستربچ مشکی نیز جلوگیری از تخریب 

 لوله بواسطه نور خورشید است.

 مواد پلی اتین با دانسیته پایین:

PE40, PE32 :های تولید شده با این مواد فشار اسمی لولهن هستند. های پلی اتیلاین مواد از اولین نسل

های شود. حداقل استحکام الزم برای لولهپایین است و تنها برای کاربرد آبیاری جانبی در مزارع استفاده می

، PE32ال و برای لوله های مگاپاسک 4سال،  50درجه و در مدت  20در دمای  PE40تولید شده با مواد 

 .[12] باشدمگاپاسکال می 3.2



 

 کارگیری انواع مختلف گریدهای پلی اتیلن: تغییرات ضخامت دیواره و وزن لوله با به 4شکل 

 : مقایسه حداقل استحکام الزم انواع پلی اتیلن3جدول 

MRS (MPA) Value Raw Material Class 
3.2 PE 32 
4.0 PE 40 
6.3 PE 63 
8.0 PE 80 
10.0 PE 100 

 

 در پتروشیمی های ایران HDPE ظرفیت تولید: 4جدول 

تولید 

 کننده

PE 100 PE 80 

 مواد سفید مواد خودرنگ مواد سفید مواد خودرنگ

 ARM CRP 100B ARM CRP 100N ARM 5010 T3B ARM 5010 T3N شازند

 HM CRP 100B HM CRP 100N HM 5010 T3B HM 5010 T3N جم

 M - 6366 M 7700 - ایالم

 HM CRP 100 N - HM 5010T3 N - مارون

 - - EX3 GM 5010 T2N - امیرکبیر
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