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لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن تکجداره

کاربرد های اصلی لوله های پلی اتیلن تکجداره در پروژه های آبرسانی، گازرسانی و آبیاری تحت فشار 
طبق   PE100 و   PE80 نوع  دو  در  را  خود  تکجداره  اتیلن  پلی  های  لوله  شرکت  این  باشد.  می 
استانداردهای داخلی و بین المللی با باالترین کیفیت در اقطار و فشارهای کاری متفاوت تولید می کند.

کشور  در  آن  از  استفاده  ها،  لوله  سایر  به  نسبت  اتیلن  پلی  های  لوله  مزایای  دلیل  به 
نمود: اشاره  ذیل  موارد  به  توان  می  مزایا  همه  از  است،  نموده  پیدا  توسعه  مختلف  های 

نگهداری  به  نیاز  عدم  پایین،  بسیار  اصطکاک  ضریب  آسان،  اتصال  و  نصب  باال،  عمر  طول 
بازیافت  قابل  و  بهداشتی  جغرافیایی،  شرایط  با   مشخصات  و  خواص  انطباق  نصب،  از  پس 
فیزیکی   و  شیمیایی  مقاومت  پایین،  خوردگی  مصرف،   دوره  طول  در  اصلی  فرم  ثبات  بودن، 

لوله پلی اتیلن دوجداره

لوله های دو جداره در فرآیند تولید به صورت دو جدار داخلی و خارجی ساخته می شوند. تفکر طراحی در 
این لوله ها بر اساس انتقال سیاالتی است که فشار داخلی آن ها پایین بوده ولی نیاز است فشار خارجی 
را در وضعیت مدفون شده و تحت بار وارده از بیرون را تحمل نماید. لذا به گونه ای طراحی شده است که 
مقاومت حلقوی باالیی داشته باشد و در عین حال نسبت به لوله های تک جداره در اقطار باال از وزن پایین 

تری برخوردار باشد.
لوله های دو جداره اسپیرال دارای کاربردهای گوناگون و متنوعی است که از آنها می توان به استفاده در 
خطوط انتقال فاضالب، آبگیرها و آبریزهای درون دریا، ترمیم خطوط انتقال فاضالب قدیمی، ساخت منهول، 
ساخت آبرو )پل(، ساخت مخازن نگهداری مواد شیمیایی و تانک های سپتیک، ایجاد معابر غیر هم سطح 

زمین و کاربردهای خاص دیگر اشاره کرد.
اسپیرال و کاروگیت( در   ( اتیلن دو جداره  پلی  لوله های  ارائه  امکان  پترو آب حیات کاال  گروه صنعتی 

سایزهای متفاوت و با توجه به نوع کاربری را دارد.
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تجهیزات آبیاری تحت فشار
    آبیاری قطره ای یک واژه بسیار کلی است و به هرسیستمی 
که بتواند در زمان معین ، به مقدار مشخصی ، آب را به یک گیاه 
ّآبیاری قطره   ، یا آن را در مکان مشخصی توزیع کند  برساند و 

ای گویند.
انواع آبیاری قطره ای

سیستم های آبیاری قطره ای را می توان به لحاظ نحوه خروج آب 
به چهار گروه ذیل تقسیم نمود:

1-  قطره چکانی
2-  آبیاری زیر سطحی

3-  آبیاری حبابی
4-  آبیاری آبفشانی

تجهیزات آبیاری
- منابع تامین آب

- سیستم کنترل مرکزی
- سیستم پمپاژ آب 

- شیر آالت ) فلکه، فشارشکن، یک طرفه، تخلیه هوا(
- لوله های اصلی و فرعی

- اتصاالت پلی اتیلن
- شیر خودکار و رایزر

- آبپاش



اتصاالت جوشی
Butt Fusion fittings (PE)  High Pressure
لوله های پالستیکی  از مهمترین جوش  یکی  لب  به  لب  جوش 
 2400 های  قطر  تا  و  بوده  برخوردار  باال  استحکام  از  که  است 
میلی متر نیزامکان جوش وجود دارد. محدودیت این روش این 
است که تنها لوله های کاماًل مشابه از نظر جنس، قطر و ضخامت 
قابل جوش دهی می باشد. گروه صنعتی آب حیات توانایی تولید 

اتصاالت دست ساز جوشی در اقطار مختلف را دارا می باشد.

اتصاالت رزوه ای یا پیچی مخصوص لوله های پلی اتیلن معموالً 
از پنج قطعه به شرح ذیل تشکیل شده است:

1- بدنه
2- سرپیچ

3- اسپیلیت
4- بوشینگ

5- ارینگ
به  دسترسی  به  نیاز  که  هایی  کاربری  جهت  اتصاالت  نوع  این 
شبکه وجود دارد مورد استفاده می باشد. بنابراین عماًل در کاربری 

های مدفون کاربرد خاصی ندارد.

Mechanical Fittings

اتصاالت مکانیکی ) رزوه ای(

جوش الکتریکی از نوع اتصاالتی است که در خطوط لوله انتقال 
گاز و آب قابل استفاده است. در این اتصال روش حرارت دهی 
از  و  است  متفاوت  قدیمی  نسبتاً  جوش  روشهای  با  مقایسه  در 
به  روش  این  شود.  می  استفاده  حرارت  تولید  برای  برق  جریان 
  IGS علت ایمنی بسیار باال تنها نوع اتصال مورد تایید استاندارد
برای خطوط انتقال گاز است.  از مزایای این روش می توان به 

موارد ذیل اشاره نمود.
-1 امکان جوش با ضخامت های متفاوت 

-2 سرعت باال
-3 تمیزی اتصال

-4 عدم ایجاد لبه در قسمت داخلی لوله

اتصاالت الکتروفیوژنی
Electro Fusion Fittings

اتصاالت لوله های پلی اتیلن تکجداره

این گروه امکان عرضه ی انواع دستاورد های جوش لب به لب و الکتروفیوژن را داراست. الزم به توضیح است دستگاه 
های جوش لب به لب در دو نوع دستی و اتوماتیک ارائه می شود.

دستگاه های جوش لوله های پلی اتیلن
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