
Eng.& Tech. Journal ,Vol.27, No.11,2009                      
 
 

 
 
* Building and Construction Engineering Department, University of Technology/ Baghdad 

2292 

Comparison Study between the Use of Plastic and                   
Concrete Pipes for Redesign and Reconstruction                                                      

of Sanitary Sewer Network in Baghdad City                                                 
(Hay Al Karadda –Sections 903-905) 

 
Shaimaa Taleb Kadhum * 

Received on:26/5/2008 
Accepted on:7/5/2009 

 
Abstract 

Over the recent years, the emphasis on sewerage has increasingly 
switched from provision of new services to maintenance of existing service at 
acceptable levels. As a consequence the need is now to rehabilitate existing 
systems rather than construct new ones. 

The common methods of rehabilitation consist lining of the sewer pipes 
and that was out of the question since it decreases the diameters of the already 
under size sewer lines.  

So that, hence, it was concluded that the best method for rehabilitating the 
existing system was by total replacement of the undersize sewer lines. This should 
be done using sewer pipes with better quality material, such as PVC, GRP or first 
class concrete pipes.  
 Modern water and wastewater pipe is either organic or inorganic in 
composition. Today's organic pipe is made of petroleum-derived plastic, which 
contains preservatives, antioxidants, and stabilizers to slow down the gradual loss 
in strength that occurs with organic materials[1]. 
 So that redesigned the existing sewer system in AL-Karadda district 
within the city of Baghdad by computer with the use of QBasic language. The 
design consist concrete pipes in once and plastic pipes in other to find the best. 

Based on the results, it was concluded that the plastic pipes needed 
gradient (Smin) less than concrete pipes (0.004 m/m for plastic, 0.005m/m for 
concrete), the max. soil cover for plastic pipes was equal to (3.59 m) while for 
concrete pipes it was equal to (4.25m).In addition the network redesigned on the 
min. commercial concrete pipe diameter equal to (200mm) while for plastic pipes 
equal to (250mm) and that will increasing the capacity of the network. 

 
Keywords: comparison; plastic pipe; concrete pipe; redesign; sanitary sewer 

network. 
 

                                                        
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Eng.& Tech. Journal ,Vol.27, No.11,2009                      Comparison Study between the  Use of 
                                                                                                          Plastic and Concrete Pipes for Redesign 
                                                                                                             and Reconstruction of Sanitary Sewer 
                                                                                                            Network in Baghdad City ( Hay AL 
                                                                                                                    Karadda - Sections 903-905 ) 

 

  
2293 

دراسة مقارنة بين استخدام االنابيب البالستيكية واالنابيب الكونكريتية العادة 
                                  تصميم وانشاء شبكة مياه الصرف الصحي لمدينة بغداد 

  )905-903 محالت –ي الكرادة ح(
  

   الخالصة
خالل الفترة الماضية اصبح التركيز على كيفية صيانة الخدمات الصحية القائمة اكثـر             

وكنتيجة لذلك اصبح االحتياج االن الى اعادة تاهيل او ترميم شـبكات      . من انشاء خدمات جديدة     
  .ة مياه الصرف الصحي الموجودة اصال اكثر من انشاء شبكات جديد

عند استعراض عمليات الترميم وجد ان اغلب الطرق الحديثة تتضمن تبطين االنابيب            
بمادة اخرى وهذا سيؤدي الى تقليل سعتها وهو عكس المطلوب لذلك فأن افضل طريقة للترميم 

يعاب واعادة تأهيل هذه االنابيب هي بابدالها بانابيب اكبر قطرا وأكثر تحمال وبنوعية افضل الست
.التصريف الداخل والزيادة المحتملة فيه   

 ان انابيب الماء وانابيب الصرف الصحي العصرية هي اما عضوية او غير عضوية         
واالنابيب العضوية التركيب الحالية تصنع من البالستك المشتق من النفط الخام . في تركيبها 

 موازنة والتي تبطئ من الفقدان والذي يحوي على مواد حافظة ومضادات للتاكسد ومواد
.)1(التدريجي للقوة الذي يحدث في المواد العضوية   

لذلك تم اعادة تصميم الشبكة في منطقة الكرادة في بغداد على اساس استخدام االنابيـب       
الكونكريتية مرة واالنابيب البالستيكية مرة اخرى وعند المقارنة اليجاد االفضل بينهما وجـد ان              

اقل من االنابيب الكونكريتية للحـصول علـى    ) Smin(لبالستيكية تحتاج الى ادنى ميل     االنابيب ا 
 لالنابيـب البالسـتيكية   Sminحيـث وجـد ان    ) Vmin  =0.6m/s( ادنى سـرعة للتنظيـف   

 على التوالي وبالتالي فان االنابيـب البالسـتيكية    0.005m/m  و0.004m/mوالكونكريتية هو 
 امـا   4.25m الكونكريت حيث كان اعلى عمق ترابي للكونكريت هوتحتاج الى حفريات اقل من

   .3.59mللبالستيك فكان 
) 200mm(باالضافة الى ذلك فان الشبكة صممت على اقل قطر تجـاري كـونكريتي           

 الزيادة في القطر تساعد في زيادة سعة الشبكة وجاهزيتها للزيـادة            هوهذ) 250mm(وبالستيكي  
  .خل المحتملة في التصريف الدا
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