
 
 

 

 

 

 

    کم فشار یآب کشاورز عیمخصوص انتقال وشبکه توز تیبا جداره کاروگ UPVCلوله  دینسل جد

ستفاده به ازمندین داریتوسعه پا کیبه  یابیو دست ستیز طیدر جهان امروز حفاظت از مح از آنها و  نهیحفاظت از منابع آب و خاک با ا

استفاده از  ریمس نیرو در ا شیپ یچالشها نیاز مهمتر یکیباشد و  یم یو خصوصا صنعت یی, روستایشهر یپسابها هیانتقال و تصف

 باشد.  یم یطیمح ستیو ز  ی, اقتصاد یکی, تکنولوژ یخطوط انتقال به لحاظ فن نیمناسبتر

 

شتباه ضمن آلودگ ستمیس کیدر انتخاب  ا سب   ایو  ینیگزی, جا ری, تعمدیو خر هیرا جهت ته یهنگفت یبار مال ستیز طیمح یمنا

 آورد.  یخطوط لوله به وجود م ینگهدار

 

 UPVCدوجداره  تیکاروگ لوله

آن  یاست و حداکثر فشار طراح دهیگرد یامر طراح نیهم ی( بوده و برایباال )ثقل یبدون فشار داخل ینوع از لوله مختص شبکه ها نیا

باال  نیشده اند که در ع جادیتفکر ا نیو با ا یرونیخاص جدار ب یطراح یدارا یس یو یدوجداره پ تیباشد. لوله کاروگ یبار م 2,5ها 

نسبت به انواع  ینتریی( از وزن پایمدفون و تحت بار خارج یلوله ها نینو یطراح یپارامترها نیاز مهمتر یکی) یبودن مقاومت حلقو

شد.  لول ها یلوله ها سان و مقاومت در برابر حرکت ،  UPVCدوجداره  تیکاروگ یتک جداره برخوردار با صب آ شت, ن عدم امکان ن

مقرون به  نیها و همچن نهیگز نیاز بهتر یکیمتر(  5 یسااانت ال 50)از  شااتریب یهامرده و زنده در عمق  یکیفشااار خاک و بار تراف

 شیو افزا نهیهز کاهش یآب کشاااورز عینوع لوله در مصااارا انتقال و توز نیا دیو تول یباشااد. هدا از طراح یلوله ها م نیصاارفه تر

شاورز شرویپ  یبوده و اکنون در کشورها تیفیک و  متیموجود در بازار از نظر ق یلوله ها نیدر ب نهیگز نیبعنوان بهتر یدر توسعه ک

 .شودیمحسوب م تیفیک

 

 

 

 

 



 

 

لوله  گرینداشته )انواع د ازین یخاص یبه بستر ساز ازیمناسب ن یو سخت یطرح خاص جداره خارج لیبه دل UPVCدوجداره  یهالوله 

آن  یو وزن خاک رو یکیتراف یدر مقابل بارها یکاف یکیدارند( و از مقاومت مکان یبه بساااتر سااااز ازیتک جداره و دوجداره ن یها

 .باشندیبرخوردار م

 

 UPVCدوجداره  تیاز لوله کاروگ موارد استفاده

 یآب کشاورز عی, انتقال و توز یآبرسان هایشبکه 

 ییو روستا یفاضالب شهر یهاشبکه 

 یو کشاورز یدر شهرها و مناطق صنعت یسطح یهاآب یجمع آور یهاشبکه 

 یو به عنوان کالکتور زهکش یو زهکش یاریآب یهاشبکه 

 یو فاضالب صنعت عاتیما یهاستمیس 

 ی.. به صورت ثقلرهیها و غبازها، نمک دها،یاس یصنعت عاتیما انتقال 

 

 .ی, کم فشار و فاضالب یانتقال آب ثقل یتک جداره برا یبا انواع لوله ها UPVCدوجداره  تیلوله کاروگ سهیمقا

نوع از لوله صااارفه  نیا یبه لحاظ طراح  هیمواد اول UPVC  60%دوجداره  تیلوله کاروگ دیبا لوله تک جداره ,در تول ساااهیدر مقا-1

س یمقاومت در برابر بار خارج تیدوجداره کاروگ یشود. در لوله ها یم ییجو  کهیلوله بوجود آمده در حال یرونیجداره ب یطراح لهیبو

ست که ا شیافزا جهیضخامت لوله و در نت شیتکجداره با افزا یدر لوله ها شده ا شد متیق شیامر باعث افزا نیوزن آن جبران  ه تمام 

 گردد.  یپروژه م یها نهیهز ریچشمگ شیافزا جهیمحصول و در نت

 

صب لوله ها -2 سان یرویدوجداره ن تیکاروگ یدر حمل و نقل و ن ش یان س نیو ما با لوله تک جداره مورد  سهیدر مقا یکمتر اریآالت ب

 نییپا اریبه لحاظ وزن بس (plainمسطح ) ینصب به لوله ها UPVCدوجداره  تیسهولت نصب لوله کاروگ لیبه دل نیاست و ا ازین

 باشد. یدوجداره م یتر لوله ها

 

 



 
 

باشااند و در  یدوجداره م یبه لوله ها سااهیدر نقاط اتصااال در مقا ینییپا اریبساا یریانعطاا پذ یتک جداره مسااطح دارا یلوله ها-3

 نهیهز شیامر ضمن افزا نیاز انواع اتصاالت استفاده نمود که ا یستیبا یاست م ازیمورد ن یریپذ هیزاو ایکه انحنا و  ینقاط یبرا جهینت

 .دهدیم شیافزا زیلوله را ن یارپروژه زمان کارگذ

 

سبت به لوله ها یشتریب ینوع از لوله در طول ها نیا دیامکان تول یس یو یپ ویدوجداره  یتر لوله ها نییبه لحاظ وزن پا -4 تک  ین

 گردد. یم زیپروژه ن یها نهیکاهش و باعث کاهش هز زینقاط اتصال را نامر تعداد  نیباشد که ا یجداره م

 

سط بار خارج یروین یس یو یپ ویدوجداره  تیکاروگ یلوله ها یرونیخاص جداره ب یطراح-5 شده تو سطح لوله به طور  یوارد  را در 

 کهیآورد.در صورت یرا بوجود م یمناسب اریبس یو مقاومت بار خارج  (uniformly distributed loading)کامل پخش نموده 

شکستن آن در نقاط  یلوله و حت ییاحتمال جابه جا جهیجذب نشده و در نت یجداره به درست تکبار وارده بر لوله  یروین کهیدرصورت

 باشد. یم یو نگهدار ریتعم یها نهیهز شیافزا جهیاتصال و درنت

 

و  یمختص انتقال آب کم فشااار , ثقل ایروز دن یهایتکنولوژ نیبه صااورت خاص توسااط آخر UPVCدوجداره  تیکاروگ یلوله ها -6

تک  یلوله ها نیگزیجا یو صنعت شرفتهیپ یباشد و در کشورها یامر م نیهم یبرا زیآن ن یطراح لیاست و دل دهیگرد دیتول یفاضالب

ست و دل شده ا شار داخل دآن عدم وجو لیجداره  ضخامت باال ازیعدم ن جهیباال و در نت یف شد. ا یتک جداره م یلوله ها یبه  در  نیبا

 شیضخامت لوله و افزا شیبه افزا ازین یباال بردن مقاومت در برابر بار خارج لیتک جداره فقط و فقط به دل یکه در لوله ها ستیحال

 باشد.   یم متیق

 شیبه افزا ازین یتحمل بار خارج یگردد که برا یم نییوله تعتحمل فشار و ضخامت ل زانیتک جداره بر اساس م یلوله ها یکار کالس

شد به عبارت د یضخامت لوله م سخت یبا لوله ها سهیدوجداره در مقا یلوله ها گریبا )، کسانی یحلقو یتک جداره هم قطر خود (با 

و حمل و نقل خطوط لوله دارد و لذا  دیخر یها نهیدر هز ییبسااازا ریدر اقطار باال تأث ژهیمسااا له بو نیدارند. ا یوزن به مراتب کمتر

 .باشدیبه سرعت در حال گسترش م UPVCدوجداره  یبه استفاده از لوله ها لیتما

 

 

 

 

 



 
 

را  لوگرمیک 14وزن حدود  315 زیسا SDR34-PN6معادل آن  ایو  SN8 – SDR34 یس یو یپ ویبه عنوان مثال لوله تک جداره 

 (1باشد.    )جدول  یهر متر م یبه ازا لوگرمیک 7وزن حدود  یدارا SN8 وی یس یو یپ تیلوله دوجداره کاروگ  کهیدارد در حال

 

و کم فشددار  یثقل یانتقال آبها یبرا کهیباشددد )در صددورت یم PN 8 یکه دارا SDR 21 –SN6 لنیات یلوله تک جداره پل نیهمچن

هر متر طول رو دارا  یبه ازا لوگرمیک 22با مشخصات مذکور وزن حدود متریلیم 400 زیسا یباشد( برا ینم PN یبه فشار داخل یازین

را  یدارد تفاوت قابل توجه لویک 10حدود  یکه وزن متریلیم 400 زیسددا UPVCدوجداره  تیکاروگبا لوله  سددهیباشددد که در مقا یم

 (2باشد. )جدول  یداشته و مقرون به صرفه از هر لحاظ نم

 

 UPVCدوجداره  تیو لوله کاروگ UPVCلوله تک جداره  سهی(  مقا1 )جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

EN 1401 
DIN 8062 



 
 

 UPVCدوجداره  تیو لوله کاروگ لنیات یلوله تک جداره پل سهی( مقا2)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

 دوجداره( یس یو یپ وی) لوله  تیلوله کاروگ یایمزا

 طوالنی عمر 

 تحمل خمش تیقابل 

 مناسب در نقاط اتصال اریبس یریپذ هیزاو 

  باالتر یحال مقاومت بار خارج نیتک جداره و در ع یمریپل یو انواع لوله ها ی, بتن ی, چدن یفوالد لولهوزن کمتر نسبت به 

 لوله یبودن سطح داخل یقلیص لیبدل ،یریرسوب ناپذ 

 ندارد ازین نیآالت سنگ نیلوله هاست و به ماش رینصب آنها ساده تر از سا 

 یآل یهاحالل ینامحلول بودن در برابر تمام 

 آسان یو نگهدار ریبه متراژ دلخواه و تعم یبرش در هنگام کارگذار تیقابل 

 اتصاالت و مرقون به صرفه ستمیس نیدتریجد 

 متر 12تا  6بلند، یدر طولها دیتول تیقابل 

 ها سمیکرواُرگانیها و بازها( و منمک دها،یمقاوم در برابر مواد خورنده )اس 

 ییفقدان ارزش غذا لیبه دل سمها،یکرواُرگانیمقاوم در برابر حمله جوندگان و م 

 یکارگذار عیسر یسهولت در نصب و اجرا 

 حمل ونقل آسان 

 دیشد یتحمل سرما وگرما 

 امکان استفاده از انواع اتصاالت 

 خوب در برابر بار یریتحمل پذ 

 صاا یبر خوردار بودن از سطوح داخل لیخوب لوله به دل یکیدرولیخواص ه 

 یکیدر برابر بار تراف یریتحمل پذ شیخوب در برابر سا اریمقاومت بس 

 تر نییپا اریبس یلوله گذار نهیهز نیکار و همچن یپا لیتمام شده کمتر در تحو متیق 

 آب و هوا  اتیکه ضرور یواقعامر در م نیشود نصب و حمل آن ها به سهولت انجام شود و ا یلوله ها باعث م نیوزن ا یسبک

 شود. یبرخوردار م ییبسزا تینصب دارد از اهم یبه سرعت باال ازیمحل اجرا ن تیموقع ایو 

 

 رینسبت به سا  یاب کشاورز عیو کم فشار و توز یانتقال آب ثقل یپروژه ها یبرا UPVCدوجداره  تیانتخاب لوله کاروگ :جهینت

حال از  نیرا کاهش داده و در ع یو نگهدار راتیلوله ، اجرا ، تعم دیمربوط به خر یها نهیهز %50از  شیهم قطر خود  ب یلوله ها

 باشد. یبرخوردار م باالتر اریبس یطول عمر بهره بردار

 

 

 


