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STT ĐẶC ĐIỂM SO SÁNH
ỐNG NHỰA HDPE GÂN XOẮN THOÁT 

NƯỚC
ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP

1 Khả năng chịu lực
Ống HDPE chịu lực tốt, có đặc tính chịu uốn 
lệch rất tốt và có khả năng chịu biến dạng 
loại tải cao

Ống bê tông cốt thép rất cứng, không 
đàn hồi, chịu lực tốt nhưng dễ nứt gẫy 
tại các vị trí mối nối khi chịu tải trọng 
quá mức cho phép

2 Khả năng chịu nhiệt

Ống HDPE chịu nhiệt tốt. Khi bị tác dụng 
dưới ngọn lửa, ống HDPE khó bắt lửa, nó 
chỉ mềm đi và biến dạng. Nhiệt độ bắt lửa 
của nhựa HDPE là 327°C

Ống bê tông có thể coi như không 
cháy, nhưng khi nhiệt độ tăng cao các 
tính chất cơ lí biến đổi rõ rệt. Cường 
độ kéo giảm tuyến tính khi nhiệt độ 
lớn hơn 100oC, khi đạt 600°C coi như 
không chịu kéo. Chịu nén bình 
thường khi nhiệt độ nhỏ hơn 150°C 
giảm tuyến tính và bằng 0 khi nhiệt 
độ đạt 700°C

3 Độ bền trong môi trường hóa chất Bền với hóa chất, không bị ăn mòn trong 
môi trường xăm thực

Cốt thép dễ bị xâm thực, ăn mòn bởi 
các tác nhân hóa học

4 Độ kín nước
Gần như tuyệt đối, nước không bị rò rỉ tại vị 
trí mối nối

Không tuyệt đối, nước có thể thẩm 
thấu qua bề mặt bê tông hoặc rò rỉ tại 
vị trí mối nối ống

5 Phương pháp nối ống Phương pháp hiện đại, sử dụng đai nhựa 
HDPE đồng bộ, khớp nối với ống.

Phương pháp cổ truyền xâm đay tấm 
nhựa đường

6 Đặc điểm thi công
Trọng lượng nhẹ, vận chuyển nhanh, phụ 
kiện khớp nối đơn giản, thi công lắp đặt an 
toàn, dễ dàng và nhanh chóng

Cống cứng và nặng, khớp nối phức 
tạp, cần có gối đỡ, thi công mất thời 
gian và thiết bị cơ giới thi công phải 
đủ lớn

7 Tuổi thọ trung bình Trên 50 năm Khoảng 20 năm
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