نسل جدید لوله  UPVCبا جداره کاروگیت مخصوص انتقال وشبکه توزیع آب کشاورزی کم فشار

در جهان امروز حفاظت از محیط زی ست و د ستیابی به یک تو سعه پایدار نیازمند حفاظت از منابع آب و خاک با ا ستفاده بهینه از آنها و
انتقال و تصفیه پسابهای شهری ,روستایی و خصوصا صنعتی می باشد و یکی از مهمترین چالشهای پیش رو در این مسیر استفاده از
مناسبترین خطوط انتقال به لحاظ فنی  ,تکنولوژیکی  ,اقتصادی و زیست محیطی می باشد.

ا شتباه در انتخاب یک سی ستم منا سب ضمن آلودگی محیط زی ست بار مالی هنگفتی را جهت تهیه و خرید ,تعمیر  ,جایگزینی و یا
نگهداری خطوط لوله به وجود می آورد.

لوله کاروگیت دوجداره UPVC

این نوع از لوله مختص شبکه های بدون فشار داخلی باال (ثقلی) بوده و برای همین امر طراحی گردیده است و حداکثر فشار طراحی آن
ها  2,5بار می باشد .لوله کاروگیت دوجداره پی وی سی دارای طراحی خاص جدار بیرونی و با این تفکر ایجاد شده اند که در عین باال
بودن مقاومت حلقوی (یکی از مهمترین پارامترهای طراحی نوین لوله های مدفون و تحت بار خارجی) از وزن پایینتری نسبت به انواع
لوله های تک جداره برخوردار با شد .لول های کاروگیت دوجداره  UPVCعدم امکان ن شت ,ن صب آ سان و مقاومت در برابر حرکت ،
فشااار خاک و بار ترافیکی مرده و زنده در عمق های بیشااتر (از  50سااانت الی  5متر) یکی از بهترین گزینه ها و همچنین مقرون به
صاارفه ترین لوله ها می باشااد .هدا از طراحی و تولید این نوع لوله در مصااارا انتقال و توزیع آب کشاااورزی کاهش هزینه و افزایش
کیفیت بوده و اکنون در ک شورهای پی شرو در تو سعه ک شاورزی بعنوان بهترین گزینه در بین لوله های موجود در بازار از نظر قیمت و
کیفیت محسوب میشود.

لوله های دوجداره  UPVCبه دلیل طرح خاص جداره خارجی و سختی مناسب نیاز به بستر سازی خاصی نیاز نداشته (انواع دیگر لوله
های تک جداره و دوجداره ن یاز به بساااتر ساااازی دارند) و از مقاومت مکانیکی کافی در مقابل بارهای ترافیکی و وزن خاک روی آن
برخوردار میباشند.

موارد استفاده از لوله کاروگیت دوجداره UPVC


شبکههای آبرسانی  ,انتقال و توزیع آب کشاورزی



شبکههای فاضالب شهری و روستایی



شبکههای جمع آوری آبهای سطحی در شهرها و مناطق صنعتی و کشاورزی



شبکههای آبیاری و زهکشی و به عنوان کالکتور زهکشی



سیستمهای مایعات و فاضالب صنعتی



انتقال مایعات صنعتی اسیدها ،بازها ،نمکها و غیره ..به صورت ثقلی

مقایسه لوله کاروگیت دوجداره  UPVCبا انواع لوله های تک جداره برای انتقال آب ثقلی  ,کم فشار و فاضالبی.

-1در مقایساااه با لوله تک جداره ,در تولید لوله کاروگیت دوجداره  60% UPVCمواد اولیه به لحاظ طراحی این نوع از لوله صااارفه
جویی می شود .در لوله های دوجداره کاروگیت مقاومت در برابر بار خارجی بو سیله طراحی جداره بیرونی لوله بوجود آمده در حالیکه
در لوله های تکجداره با افزایش ضخامت لوله و در نتیجه افزایش وزن آن جبران شده ا ست که این امر باعث افزایش قیمت تمام شده
محصول و در نتیجه افزایش چشمگیر هزینه های پروژه می گردد.

 -2در حمل و نقل و ن صب لوله های کاروگیت دوجداره نیروی ان سانی و ما شین آالت ب سیار کمتری در مقای سه با لوله تک جداره مورد
نیاز است و این به دلیل سهولت نصب لوله کاروگیت دوجداره  UPVCنصب به لوله های مسطح ( )plainبه لحاظ وزن بسیار پایین
تر لوله های دوجداره می باشد.

-3لوله های تک جداره مسااطح دارای انعطاا پذیری بس ایار پایینی در نقاط اتصااال در مقایسااه به لوله های دوجداره می باشااند و در
نتیجه برای نقاطی که انحنا و یا زاویه پذیری مورد نیاز است می بایستی از انواع اتصاالت استفاده نمود که این امر ضمن افزایش هزینه
پروژه زمان کارگذاری لوله را نیز افزایش میدهد.

 -4به لحاظ وزن پایین تر لوله های دوجداره یو پی وی سی امکان تولید این نوع از لوله در طول های بی شتری ن سبت به لوله های تک
جداره می باشد که این امر تعداد نقاط اتصال را نیز کاهش و باعث کاهش هزینه های پروژه نیز می گردد.

-5طراحی خاص جداره بیرونی لوله های کاروگیت دوجداره یو پی وی سی نیروی وارد شده تو سط بار خارجی را در سطح لوله به طور
کامل پخش نموده )(uniformly distributed loadingو مقاومت بار خارجی بسیار مناسبی را بوجود می آورد.در صورتیکه
درصورتیکه نیروی بار وارده بر لوله تک جداره به درستی جذب نشده و در نتیجه احتمال جابه جایی لوله و حتی شکستن آن در نقاط
اتصال و درنتیجه افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری می باشد.

 -6لوله های کاروگیت دوجداره  UPVCبه صااورت خاص توسااط آخرین تکنولوژیهای روز دنیا مختص انتقال آب کم فشااار  ,ثقلی و
فاضالبی تولید گردیده است و دلیل طراحی آن نیز برای همین امر می باشد و در کشورهای پیشرفته و صنعتی جایگزین لوله های تک
جداره شده ا ست و دلیل آن عدم وجود ف شار داخلی باال و در نتیجه عدم نیاز به ضخامت باالی لوله های تک جداره می با شد .این در
حالی ست که در لوله های تک جداره فقط و فقط به دلیل باال بردن مقاومت در برابر بار خارجی نیاز به افزایش ضخامت لوله و افزایش
قیمت می باشد.
کالس کاری لوله های تک جداره بر اساس میزان تحمل فشار و ضخامت لوله تعیین می گردد که برای تحمل بار خارجی نیاز به افزایش
ضخامت لوله می با شد به عبارت دیگر لوله های دوجداره در مقای سه با لوله های تک جداره هم قطر خود )با سختی حلقوی یک سان(،
وزن به مراتب کمتری دارند .این مسااا له بویژه در اقطار باال تأثیر بسااازایی در هزینه های خرید و حمل و نقل خطوط لوله دارد و لذا

تمایل به استفاده از لوله های دوجداره  UPVCبه سرعت در حال گسترش میباشد.

به عنوان مثال لوله تک جداره یو پی وی سی  SN8 – SDR34و یا معادل آن  SDR34-PN6سایز  315وزن حدود  14کیلوگرم را
دارد در حالیکه لوله دوجداره کاروگیت پی وی سی یو  SN8دارای وزن حدود  7کیلوگرم به ازای هر متر می باشد( .جدول )1

همچنین لوله تک جداره پلی اتیلن  SDR 21 –SN6که دارای  PN 8می باشددد (در صددورتیکه برای انتقال آبهای ثقلی و کم فشددار
نیازی به فشار داخلی  PNنمی باشد) برای سایز  400میلیمتر با مشخصات مذکور وزن حدود 22کیلوگرم به ازای هر متر طول رو دارا
می باشددد که در مقایسدده با لوله کاروگیت دوجداره  UPVCسددایز  400میلیمتر که وزنی حدود  10کیلو دارد تفاوت قابل توجهی را
داشته و مقرون به صرفه از هر لحاظ نمی باشد( .جدول )2

(جدول  )1مقایسه لوله تک جداره  UPVCو لوله کاروگیت دوجداره UPVC

DIN 8062

EN 1401

(جدول  )2مقایسه لوله تک جداره پلی اتیلن و لوله کاروگیت دوجداره UPVC

مزایای لوله کاروگیت ( لوله یو پی وی سی دوجداره)

 عمر طوالنی
 قابلیت تحمل خمش



زاویه پذیری بسیار مناسب در نقاط اتصال



وزن کمتر نسبت به لوله فوالدی  ,چدنی  ,بتنی و انواع لوله های پلیمری تک جداره و در عین حال مقاومت بار خارجی باالتر



رسوب ناپذیری ،بدلیل صیقلی بودن سطح داخلی لوله



نصب آنها ساده تر از سایر لوله هاست و به ماشین آالت سنگین نیاز ندارد



نامحلول بودن در برابر تمامی حاللهای آلی

 قابلیت برش در هنگام کارگذاری به متراژ دلخواه و تعمیر و نگهداری آسان



جدیدترین سیستم اتصاالت و مرقون به صرفه

 قابلیت تولید در طولهای بلند 6،تا  12متر



مقاوم در برابر مواد خورنده (اسیدها ،نمکها و بازها) و میکرواُرگانیسم ها



مقاوم در برابر حمله جوندگان و میکرواُرگانیسمها ،به دلیل فقدان ارزش غذایی



سهولت در نصب و اجرای سریع کارگذاری



حمل ونقل آسان



تحمل سرما وگرمای شدید



امکان استفاده از انواع اتصاالت



تحمل پذیری خوب در برابر بار



خواص هیدرولیکی خوب لوله به دلیل بر خوردار بودن از سطوح داخلی صاا



مقاومت بسیار خوب در برابر سایش تحمل پذیری در برابر بار ترافیکی

 قیمت تمام شده کمتر در تحویل پای کار و همچنین هزینه لوله گذاری بسیار پایین تر



سبکی وزن این لوله ها باعث می شود نصب و حمل آن ها به سهولت انجام شود و این امر در مواقعی که ضروریات آب و هوا
و یا موقعیت محل اجرا نیاز به سرعت باالی نصب دارد از اهمیت بسزایی برخوردار می شود.

نتیجه :انتخاب لوله کاروگیت دوجداره  UPVCبرای پروژه های انتقال آب ثقلی و کم فشار و توزیع اب کشاورزی نسبت به سایر
لوله های هم قطر خود بیش از  %50هزینه های مربوط به خرید لوله  ،اجرا  ،تعمیرات و نگهداری را کاهش داده و در عین حال از
طول عمر بهره برداری بسیار باالتر برخوردار می باشد.

