آب و خاک
شهراب گستر
تولید کننده لوله و اتصاالت  UPVCدوجداره
(کاروگیت) و لوله های مخصوص زهکشی

2

لوله کاروگیت دوجداره UPVC
تولید شده بر اساس استاندارد ملی ایران
9116

1

اطالعاتمحصول
هدف نهایی یک سیستم آب و فاضالب انتقال آب و یا فاضالب به مقصد نهایی بدون نشت از داخل سیستم به محیط و یا نفوذ آبهای زیرزمینی و سایر ذرات خارجی به داخل سیستم می باشد.
این امر تنها با استفاده از لوله و اتصاالتی حاصل می گردد که دارای مقاومت باال در نقاط اتصال و همچنین مقاومت مناسب لوله در برابر تنشهای محیطی و عوامل شیمیایی باشد.
به دلیل خواص مکانیکی و شیمیایی بسیار مناسب یو پی وی سی آن را به گزینه بسیار مناسبی برای استفاده در تولید لوله و اتصاالت مورد استفاده در شبکه های آب و فاضالب
تبدیل نموده است.
به لحاظ خواص برتر مکانیکی و شیمیایی یو پی وی سی بسیار قابل اطمینان بوده و می توان با استفاده از آن لوله هایی با مقاومت
بسیار باال در برابر عوامل محیطی و  ...تولید نمود .اتصاالت بخش بسیار مهمی در شبکه های آب و فاضالب می باشد و از این رو
داشتن اتصاالتی که بتوان سالیان متمادی به آن اطمینان نمود بسیار مهم بوده و در عین حال هزینه های تعمیر و نگهداری شبکه
را پایین می آورد.

لوله های کاروگیت دوجداره  UPVCدارای الیه داخلی و خارجی می باشد که اصطالح ًا به الیه خارجی پروفیل لوله گفته می شود .در مقابل الیه داخلی
کامال صاف بوده تا سیال بتواند با سرعت بیشتری درون لوله حرکت نماید .با تغییر ارتفاع شکل و ضخامت و یا فواصل پروفیل امکان تغییر در مقاومت این
لوله ها در برابر فشار خارجی وجود دارد .قابل ذکر است که لوله های تولیدی آب و خاک شهراب گستر توسط ماشین آالت اروپایی و آخرین طراحی روز دنیا
بوده و باالترین بازدهی را در میان طراحی های موجود دارا می باشد.
الیه داخلی نقش زیادی در افزایش یا کاهش مقاومت لوله نداشته و صرف ًا باعث می شود مایع درون با دبی و سرعت باالتری در جریان باشد .این لوله ها به
طور مهندسی تولید شده از رزین پی وی سی به عنوان ماده اولیه و همچنین سایر افزودنی های خاص به منظور پایداری بیشتر لوله می باشد
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طراحی لوله های دوجداره کاروگیت UPVC
هدف از طراحی لوله های دوجداره موجدار  UPVCعرضه محصولی با ویژگیهای مناسب ،دارای بازدهی باال پس از یک دوره طوالنی مصرف (بیش از  50سال) تحت شرایط
مختلف دمایی و نیرو های مختلف وارده می باشد .لوله دوجداره موجدار از یک سطح داخلی و خارجی دارای رنگ روشن و معمو ًال زرد برخوردار می باشد .دیواره خارجی لوله مقاومت
بهینه ای را در برابر بار فشرده به واسطه الیه های پوششی و مقاومت حلقوی باال اعمال می کند.
رنگ روشن داخلی لوله قابلیت دیدن را در بازرسی های تصویری افزایش داده و شرایط مطلوبی را برای پذیرش آزمون های بصری بوجود می آورد.

•

لوله کاروگیت دوجداره  UPVCمخصوص انتقال آب ثقلی  ،فاضالبی و کم فشار

لوله کاروگیت دوجداره  UPVCآب و خاک شهراب گستر مخصوص انتقال آبهای ثقلی  ،فاضالبی و کم فشار بوده که به لحاظ طراحی خاص خود و مدول االستیسیته بسیار باال
دارای سفتی حلقوی و همچنین بازدهی بسیار باالیی در مقایسه با سایر لوله های پلیمری می باشد .این نوع از لوله براساس آخرین تکنولوژی روز دنیا در زمینه انتقال آب ثقلی و
کم فشار (تا  2اتمسفر) تولید گردیده است و دارای سختی بسیار باال و از نوع  Rigidمی باشد.

•

سایزهایتولیدی

لوله کاروگیت دوجداره  UPVCآب و خاک شهراب گستر بر اساس استاندارد  ( 9116لوله های فاضالبی  ،کم فشار و ثقلی) در سایزهای  400،315،250،200،160و  500میلیمتر
تولید می شود .این نوع از لوله به دلیل طراحی نوین و خاص خود در جداره خارجی و داخلی دارای مقاومت بسیار باال در برابر بار خارجی و همچنین خواص هیدرولیکی با بازدهی
بسیار مناسب و در عین حال اقتصادی می باشد.

ابعاد لوله های کاروگیت دوجداره  UPVCبر حسب میلی متر

حداکرث قطر
قطر اسمی قطر داخلی قطر خارجی خارجی مادگی

متوسط
طول
مادگی

160

146

160

182

105

200

182

200

228

122

250

228

250

284

165

315

285

315

358

190

400

364

400

448

199

500

452

500

563

230
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مزایا و قابلیت ها

لوله کاروگیت دوجداره

لوله های کاروگیت دوجداره  UPVCدارای مزایای گوناگونی در

U-PVC

مقایسه با سایر لوله های پلیمری می باشند

آببندی مطلوب و زاویه پذیری از نقاط اتصال

خواص برتر هیدرولیکی

آببندی نقاط اتصال لوله های دوجداره کاروگیت PVC-U

با دارا بودن خاصیت هیدرولیک پالستیک و ضریب زبری

آب و خاک شهراب گستر به لحاظ طراحی جدید بسیار

بسیار مناسب  ،UPVCاین لوله ها مقاومت اصطکاکی

مناسب بوده و باالتر از استانداردهای موجود می باشد.

کمتری نسبت به مایعات دارند و در واقع مایع با ضریب

لوله دوجداره کاروگیت  UPVCبه صورت یک پارچه کوپله

پرشدن (متراکم و انباشته شدن) باالتری جریان پیدا کرده

شده و به لحاظ طراحی خاص واشر الستیکی (دولبه) از جا

که این امر انتخاب گروه قطری کوچکتر و در نتیجه هزینه

به جایی نقاط اتصال هنگام کارگذاری جلوگیری نموده و

پروژه کمتر را در بردارد و تلفات در طول عملیات بسیار

همچنین دارای زاویه پذیری تا  9درجه می باشد.

نامحتمل است.
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•

ضریب زبری مناسب لوله کاروگیت دوجداره UPVC

برای برآورد دبی جریان آبراهه های سطحی یکی از معادالت پرکاربرد که از دیر باز مورد استفاده مهندسان آب واقع شده معادله مانینگ می باشد .این معادله درسیستم آحاد متریک
عبارت است از:

)Q=1/n 〖AR〗^(2/3) S^(1/2

که در این معادله  =Qدبی جریان

 =Nضریب زبری

 =Rشعاع هیدرولیکی (نسبت سطح مقطع به محیط تر شده)

 =sشیب طولی آبراهه

لوله کاروگیت دوجداره  UPVCبه دلیل داشتن جداره داخلی بسیار مسطح و ضریب زبری مانینگ  0/009در مقایسه با لوله های سیمانی و یا سفالی که دارای ضریب زبری حدود
 0/023می باشند گزینه بسیار مناسبی برای استفاده در شبکه های انتقال آب کم فشار  ،ثقلی و فاضالبی بوده و در نتیجه آب فاضالبی با داشتن رسوب های فراوان به سرعت
حرکت نموده و به هیچ عنوان دارای گرفتگی نمی شود ( .جدول ضریب مانینگ) صفحه 5

مقاومت در برابر عوامل شیمیایی

مقاوم در برابر سایش

لوله کاروگیت دوجداره  UPVCبه دلیل ماهیت پی وی سی

در آزمون های بررسی میزان سایش داخلی لوله های پلیمری در

در برابر انواع مواد شیمیایی موجود در فاضالب مقاوم می باشد.

برابر سیاالت لوله های دوجداره کاروگیت  UPVCاز هر لحاظ

طی تحقیقات انجام شده در آمریکا میلیونها دالر هزینه تعمیر

مقاومتر تر از سایر لوله های پلیمری بوده است.

و نگهداری لوله های سیمانی و آهنی به دلیل حمله سولفات
هیدروژن موجود در فاضالب شهری و صنعتی به دیواره داخلی
لوله می شود این در حالیست که لوله های دوجداره کاروگیت
 UPVCدر برابر این نوع ماده نیز مقاوم می باشد .پروژه کمتر را
در بردارد و تلفات در طول عملیات بسیار نامحتمل است.
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(ضریب زبری مانینگ برخی از مواد)
MANNING N
0.01
0.016
0.015
0.012
0.013
0.013
0.013
0.013
0.009-0.015
0.009-0.011

MATERIAL
Glass
Steel
Concrete Pipe
Wood
Clay
Asphalt
Cast Iron-Coated
Sanitary sewer coated with slime
Polyethylene
PVC Pipe smooth interior

منبع  :کتاب  Hydrology and Hydraulic Systemsنوشته Ram S.Gupta 2016

•

مدول االستیسیته (خزشی) و مقاومت حلقوی باال در طول زمان

برای لوله های دارای پروفیل با هندسه یکسان  ،اثر نوع مواد و شرایط فرآیند بر سفتی حلقوی می تواند با استفاده از مدول خزشی تعیین شود  .لوله دوجداره کاروگیت آب و خاک
شهراب گستر از مواد اولیه پی وی سی که در میان سایر مواد پلیمری باالترین مدول االستیسیته را دارد ساخته شده است و همچنین طراحی نوین الیه خارجی لوله ،مقاومت حلقوی
بسیار باالیی را بوجود آورده است.
لوله کاروگیت دوجداره  UPVCکمترین افت و تغییر قطر را برا اثر تنش و نیروهای وارده داشته و در طول حتی  50سال همچنان ساختار خود را حفظ نموده و مقامت حلقوی بسیار
مناسبی را بعد از طی زمان بسیار طوالنی دارا می باشد .این در حالیست که مدول خزشی سایر لوله های پلیمری تا  2سال پس از قرار گرفتن تحت نیروی بار خارجی دارای افت
بسیار زیادی شده و به تبعیت از این امر تا بیش از  70درصد مقاومت حلقوی اولیه خود را از دست می دهند.
لوله کاروگیت دوجداره ساخته شده از  UPVCپس از گذشت حتی  50سال تنها نیمی از مقاومت حلقوی خود را از دست میدهد که همچنان از حداقل مقاومت حلقوی مورد نیاز
استانداردهای موجود بسیار باالتر می باشد.

حداقل مدول خزشی بر حسب Kn/m2

استاندارد ملی ایران INSO 9116
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•

•

مقاومت حلقوی بسیار باال و وزن پایین

الیه خارجی و داخلی یکپارچه

لوله کاروگیت دوجداره  UPVCبا داشتن وزن پایین تر نسبت به سایر لوله

لوله کاروگیت دوجداره  UPVCآب و خاک شهراب گستر دارای جداره

های پلیمری دارای مقاومت حلقوی بسیار باالتری نیز می باشد .این امر به

خارجی و داخلی یکپارچه می باشد .جداره خارجی و داخلی لوله به طور همگن

دلیل داشتن مدول خزشی (االستیسیته) باالی  PVCو همچنین طراحی

 ،همزمان و یک تکه تولید شده و این امر آسیب پذیری لوله را در برابر

جداره خارجی آن می باشد به طوریکه لوله کاروگیت دوجداره  UPVCبا

تنشهای محیطی کاهش داده و همچنین هزینه های تعمیر و نگه داری را به

مقاومت حلقوی اسمی  SN8در آزمون های آزمایشگاهی به سادگی SN15

طرز چشمگیری کاهش می دهد.

معادل  15کیلونیوتن بر متر مربع را نشان می دهد.
این امر به طراحان سیستم های آب و فاضالب اجازه می دهد که لوله ای با

الیه خارجی و داخلی یکپارچه

مقاومت بارخارجی مناسب و همچنین وزن کمتری را انتخاب نموده و در عین
رعایت استانداردهای مهندسی پروژه  ،هزینه های پروژه را نیز پایین آورند.
به عنوان مثال برای داشتن مقاومت حلقوی  SN8در سایر لوله های پلیمری

الیه خارجی و داخلی غیر-یکپارچه
HDPE

•

واشر دولبه و امکان تعمیر سریع لوله

از جمله لوله های مسطح از لحاظ وزنی حداقل باید ضخامت و در نتیجه وزن

طراحی خاص واشر لوله های کاروگیت دوجداره  UPVCضمن آببندی بسیار

لوله را  30الی  40درصد افزایش داد که این امر افزایش قابل مالحظه قیمت

مطلوب در نقاط اتصال و تحمل فشار داخلی تا  2اتمسفر  ،از جابه جایی نقاط

لوله را در بر خواهد داشت.

اتصال جلوگیری بعمل آورده و نصب لوله ها را بسیار آسان می نماید.
همچنین در صورتی که جایی از لوله دچار آسیب شود به راحتی می توان با
حذف قسمت آسیب دیده و استفاده از اتصاالت مخصوص خط لوله را سریعا
اصالح نمود.

حمل و نقل و کارگذاری آسان

مقاومت در برابر دوپهن شدگی

اتصال بدون جوش و چسب

لوله کاروگیت دوجداره  UPVCبه دلیل

لوله کاروگیت دوجداره  UPVCبه دلیل

اتصال در لوله های کاروگیت دوجداره

نوع طراحی در حین مقاومت بسیار باال در

مدول االستیسیته بسیار باال تا حتی بعد

 UPVCاز نوع اورینگی بوده و لوله

مقایسه با سایر لوله های پلیمری سبک

از  20سال کامال مقاوم بوده و در برابر

دارای کوپله سرخود می باشد .در

بوده و این امر نیاز به نیروی کار انسانی

دوپهن شدگی مقاومت بسیار خوبی را

اتصال لوله ها به یکدیگر هیچ نیازی به

و ماشین آالت را به حداقل می رساند.

دارا می باشد.

چسب و جوش نبوده و به همین دلیل

همچنان وزن پایین تر سرعت اجرای

سرعت کارگذاری بسیار باال میباشد.

پروژه را افزایش داده و هزینه های کلی

لوله ها قابلیت تولید از  6الی  12متر

پروژه را پایین می آورد.

را دارا می باشند.
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عموما استانداردهای مربوط به لوله های فاضالبی دو جداره ضریبها را در  2سال بررسی می کنند که دلیل آن میزان کم افت سختی بعد از این مدت می باشد .به بیان دیگر بیشترین
افت سختی این گونه از لوله ها در  2سال نخست می باشد

ﺳﺧﺗﯽ ﻟوﻟﮫ در طول زﻣﺎن طﺑﻖ اﺳﺗﺎﻧدارد UNE-EN 13476

ﻣدول اﻻﺳﺗﯾﺳﯾﺗﮫ در طول زﻣﺎن طﺑﻖ اﺳﺗﺎﻧدارد UNE-EN 13476

همانطور که مشاهده می شود بعد از مدت  2سال که لوله ها در زیر خاک و تحت نیروی بار خارجی قرار داده شد حتی با افت مدول االستیسیته ,لوله های دو جداره  UPVCبعد
از این مدت دارای سختی حدودا  5کیلونیوتن بر متر مربع می باشد در صورتی که دو نوع لوله دیگر فقط دارای سختی  2کیلو نیوتن بر متر مربع می باشند که این مقدار برای تحمل
بار خارجی و جلوگیری از تغییر شکل کافی نمی باشد.

•

عدم نیاز به زیرسازی کامل

به دلیل مقاومت حلقوی بسیار باالی لوله های کاروگیت دوجداره ( UPVCبیش از  100kn/m2بوده و از نوع صلب می باشد ).نیازی به شن و ماسه در کف سازی ترانشه جهت
لوله گذاری نبوده و این امر هزینه های پروژه را به طور قابل توجهی کاهش داده و همچنین سرعت انجام عملیات لوله گذاری را افزایش می دهد.

•

کارگذاری لوله کاروگیت دوجداره UPVC

لوله گذاری در عمق های مختلف بدون دوپهن شدگی با لوله کاروگیت دوجداره UPVC
امکان پذیر بوده و در جایی که کف ترانشه به استحکام کافی و مناسب رسیده باشد ،نیازی
به شن و ماسه و قلوه سنگ جهت زیرسازی نبوده و خاک محل با اندازه ذرات کوچکتر از 20
میلیمتر تا تاج لوله ریخته و سپس عملیات خاکریزی انجام می پذیرد.
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نصب آسان به منهول

•

لوله های کاروگیت دوجداره  UPVCبه راحتی به انواع منهول ها متصل شده و کامال قابلیت آببندی را دارند  .فارغ از جنس و طراحی منهول این لوله ها قابلیت تطابق پذیری و
اتصال را دارا می باشند و برای اتصال نیز نیاز به ماشین آالت خاصی نبوده و در عین حال بسیار آسان و با صرف کمترین زمان انجام می پذیرد

واشر آببندی

•

لوله

نصب آسان و حداقل اتصاالت مورد نیاز در پروژه

لوله های کاروگیت دوجداره  UPVCدارای اتصاالت طراحی شده مختص خود می باشد و این امر نیاز به
اتصاالت گوناگون در پروژه های مختلف را به حداقل رسانده و همچنین سرعت کارگذاری لوله را در حین مطابقت
با طراحی های پروژه باال می برد .بهینه کردن طراحی و به حداقل رساندن نیاز به اتصاالت گوناگون باعث کاهش
هزینه های پروژه و تعمیر و نگهداری می شود.

•

استفاده شده در بزرگترین پروژه های انتقال آب ثقلی،کم فشار و فاضالبی

لوله های کاروگیت دوجداره  UPVCشرکت آب و خاک شهراب گستر پروژه های کشور برای انتقال آب ثقلی  ،کم فشار و همچنین فاضالبی مورد استفاده قرار گرفته است و
توانسته اعتماد کارفرماها و مهندسین مشاور کشور را جلب نماید .لوله های تولیدی این شرکت همچنین هزینه های پروژه های اجرا شده  ،تعمیر و نگهداری را به طور قابل توجهی
کاهش داده است .
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لوله های مخصوص
زهکشی

لوله های کاروگیت دوجداره  UPVCشیاردار
لوله های تک جداره کاروگیت مشبک  UPVCبا و یا بدون
پوشش الیاف مصنوعی

اطراف ساختمانها و پلها  :در مکان هایی که دارای سطح ایستایی باالیی

10

هستند ،باید آب را با انجام یکسری کارهایی از آن مکان دور کنیم تا بعد از

زهکشی
خارج کردن آب های اضافی زیرزمینی ،سطحی و رواناب از یک سازه یا از یک
منطقه توسط نیروی ثقل یا پمپاژ به منظور جلوگیری کردن از مزاحمت این آب

ساختن ساختمان از نفوذ و وارد شدن آب و رطوبت به ساختمان و صدمات ناشی
از آن جلوگیری کنیم بدین منظور در محل مورد نظر می بایستی زهکشی انجام
پذیرد.

اضافی یا جلوگیری از زیان ناشی از آن را به طور عام زهکشی میگویند.
تعریف فائو از زهکشی ،خارج ساختن آب و نمکهای قابل حل از سطح و زیر
سطح مزرعه به منظور تسهیل رشد گیاه است.

دالیل استفاده از زهکشی زیرزمینی
ً
اﺻﻮﻻ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي زﻫﻜﺸﻲ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎي زﻳﺮ اﺣﺪاث ﻣﻲ ﮔﺮدد:
اراضی کشاورزی( :الف) بهسازي اراضي زراعي( ،ب) جلوگيري از شور شدن
اراضي( ،ج) پايين آوردن سطح آب زيرزميني و زدودن امالح جمع شده در خاك
(كميته ملي آبياري و زهكشي ايران)1377 ،

اطراف جاده  :هدف اصلی سیستم زهکشی جاده  ،خارج کردن آب از جاده و
محیط اطراف به منظور جلوگیری ار نفوذ آب به زیر سطح جاده و سست شدن
زیرسازی می باشد که نتیجه آن باال بردن عمر جاده ها می باشد.

زمین های ورزشی و تفریحی  :در اینگونه زمین ها برای خارج کردن سریع
آب باران یا آب آبیاری ،لوله زهکش بهترین روش می باشد.در نهایت با زهکشی
سریع از آسیب به این زمین ها جلوگیری شده و امکان استفاده بیشتر و بهتر از
آنها فراهم می گردد.
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جنس و طراحی لوله

لوله مخصوص زهکشی

برای طراحی یک سیستم کارآمد زهکشی نیاز به انتخاب صحیح لوله ای می

مشخصه اصلی لوله مخصوص زهکشی قابلیت جمع آوری آب به مقدار زیاد و

باشد که بتواند عملکرد مناسبی را از جهات مختلف دارا باشد.

تخلیه آن است  .برای انجام این وظیفه لوله ها می بایستی دارای شکاف هایی

در سالهای اخیر لوله های پلیمری به عنوان بهترین جایگزین لوله های

باشند تا آب بتواند به داخل لوله وارد شود و برای تخلیه آن نیاز به شیب مناسب

بتنی،سیمانی و  ...مورد قبول واقع شده اند ولی در این میان لوله های کاروگیت

و عدم وجود مانع داخل لوله می باشد.

از جنس  UPVCبهترین عملکرد را از لحاظ عمر لوله ،مقاومت در برابر بار
خارجی بسیار باال  ،سهولت در حمل و نقل و همچنین نصب آسان را داشته است.

لوله های مخصوص زهکشی آب و خاک شهراب گستر مطابق با استانداردهای
روز دنیا ،بهینه ترین طراحی های موجود و توسط بهترین ماشین آالت
اروپایی تولید می گردد.
لوله ها از جنس  UPVCو طبق آخرین طراحی های روز دنیا بوده که
بهترین عملکرد را در شرایط مختلف محیطی از جمله تنش های موجود
اطراف لوله ،مقاومت باال در برابر بار خارجی (مرده و زنده) به لحاظ باال بودن
مدول االستیسیته (خزشی) را دارا می باشد.

انواع لوله مخصوص زهکشی
لوله مخصوص زهکشی آب و خاک شهراب گستر دارای  3نوع می باشد:
 -1لوله کاروگیت تک جداره  UPVCمشبک و نیمه مشبک
لوله های مشبک زهکش  UPVCاین شرکت بر اساس استاندارد DIN 1187
و استاندارد ملی ایران به شماره  7669تولید می گردند.
لوله های مشبک زهکش  UPVCبا استفاده از مواد اولیه پودر پی وی سی
و افزودنیهای پی وی سی از بهترین و برترین برندهای داخلی و خارجی تولید
می گردد.
لوله ها کامال مطابق با استانداردهای مذکور بوده و میزان سطح آبکشی آن قابل
مقایسه با لوله های دیگر نمی باشد.
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جدول مشخصات لوله های زهکش

قطر اسمی قطر خارجی رواداری قطر
خارجی
میلیمرت
میلیمرت
میلیمرت
OD

حداقل
داخلیقطر طول کالف
مرت
میلیمرت

100

100

±0.5

91

100

125

125.5

+0.5
-1

115

100

160

159.5

+0.5
-1

144

70

200

199.5

+0.5
-1

182

40

لوله زهکشی نیمه مشبک

OD

لوله زهکشی تمام مشبک

کنترلکیفی
به منظور انطباق لوله های زهکشی تولیدی این شرکت با ویژگی های مورد نیاز تعیین شده در استاندارد  DIN 1187و همچنین استاندارد ملی ایران به شماره ،7669
آزمایشات زیر بر روی لوله ها انجام می پذیرد:
 -1آزمون مقاومت به ضربه  -2آزمون سفتی ،دو پهن شدن  -3آزمون منافذ آبکش -4آزمون کشش با اتصاالت بوشنی
 -5آزمون ابعاد

-6آزمون نشانه گذاری -7آزمون وضعیت ظاهری
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(جدول مشخصات سوراخ های زهکش)

رشح

لوله های زهکش تولید آب و خاک شهراب گسرت

قطر لوله (میلی متر)

200

160

125

100

تعداد سوراخ در هر ردیف دور لوله

6

6

6

6

تعداد ردیف سوراخ در  1متر طول

61

84

86

86

تعداد کل سوراخ ها در متر طول

366

504

516

516

ابعاد سوراخ ها (میلی متر)

1.3 × 8

1.3 × 5

1.3 × 5

1.3 × 5

سطح آبکش هر سوراخ (میلی متر)

10.4

6.5

6.5

6.5

سطح آبکش در  1متر طول (میلی متر)

3806

3276

3354

3354
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لوله زهکش با پوشش الیاف مصنوعی
برداشت بی رویه شن و تخریب محیط زیست جهت تأمین مصالح فیلتر معدنی لوله زهکش موجب تخریب محیط زیست گردیده است .همچنین وجود عوامل محدود کننده
ای مانند عدم سهولت دسترسی به مواد و مصالح فیلتر مناسب و استاندارد  ،وجود هزینه های تامین فیلتر  ،حمل و نقل و جابه جایی آنها و همچنین عدم اجرای اصولی و
یکنواخت پوشش معدنی هنگام اجرای کار موجب گردید تا کشورهای پیشرو در زهکشی اراضی کشاورزی و صنعتی مانند ،فرانسه ،هلند ،انگستان ،مصر و  ...پوشش (فیلتر)
الیاف مصنوعی را جهت پوشش لوله ها انتخاب نمایند .دلیل این امر باال بودن معیارهایی مانند نگهداری ذرات ،عدم گرفتگی و انسداد فیلتر ،استحکام مکانیکی مواد پوشش
و معیار هیدرولیکی و طول عمر بهره برداری بسیار باال می باشد ،بطوریکه طی دو دهه اخیر فیلتر معدنی (شن) در این کشورها منسوخ گردیده است و فیلتر مصنوعی
متداولترین و رایج ترین فیلتر شناخته شده در پوشش لوله های زهکشی گردیده است .سرعت اجرای لوله گذاری لوله های زهکشی با فیلتر مصنوعی تقریب ًا دو برابر لوله ها
با فیلتر معدنی می باشد به طوریکه هزینه لوله با فیلتر مصنوعی کمتر از لوله با فیلتر معدنی می باشد و هزینه اجرای پروژه زهکشی با لوله دارای پوشش مصنوعی کاهش
قابل مالحظه ای را در بر دارد.
شرکت آب و خاک شهراب گستر طی چند سال گذشته ماشین آالت و تکنولوژی و دانش فنی تولید لوله زهکش با پوشش الیاف مصنوعی را از کشور آلمان خریداری و در
واحد تولیدی خود نصب و راه اندازی نموده است.

کنترلکیفی
نوع و پوشش الياف مصنوعي لوله زهكش براساس مشخصات خاك محل اجراي پروژه تعيين مي گردد و معمو ًال نفوذ پذيري فيلتر از  300ميكرون تا  1000ميكرون است.
متداولترین فیلتر مصنوعی در پروژه های زهکشی اراضی کشاورزی و صنعتی ،فیلتر مصنوعی با معیار  PP450و  PP700می باشد .پوشش الیاف مصنوعی پس از تعیین نوع
آن توسط کارفرما در واحد آزمایشگاه این شرکت نمونه سازی شده و پس از حصول اطمینان از ویژگیهای نفوذ پذیری آن  ،دستورالعمل تولید به خط تولید ابالغ می گردد.
محصول تولید شده در آزمایشگاه پیشرفته و مجهز به تجهیزات آزمون های پوشش الیاف مصنوعی تحت نظارت آزمایشگاه شرکت پیشرو در این زمینه در کشور آلمان می
باشد و مطابق با دستور العمل  IKB KOMOو  NEN7090کنترل کیفی می گردد.
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مزایا و قابلیت ها
لوله زهکش با پوشش الیاف
مصنوعی

لوله های زهکشی مشبک  UPVCبا پوشش الیاف
مصنوعی طبق روش تست  KOMOدارای مزایای
بسیاری در مقایسه با فیلتر طبیعی می باشند.

تطبیق با توجه به نیاز

راندمان باال

فیلتر با توجه به مشخصات مورد نیاز می تواند تولید شود .نفوذپذیری فیلتر را می

لوله های زهکشی با پوشش الیاف مصنوعی دارای راندمان باالتری نسبت به

توان دقیق ًا با ترکیب الیاف مختلف تعریف کرد .با توجه به محل کارگذاشتن لوله

سایر لوله ها از نظر گرفتگی می باشند زیرا از فیلتر طراحی شده متناسب بافت

و مشخصات خاک محل پروژه می توان پوشش مخصوص و سازگار با مشخصات

هر خاکی استفاده می شود.

محل را تولید نمود .
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زهکشی بهتر

حمل و نقل  ،نصب آسان و سریع

میزان نفوذپذیری لوله های با پوشش الیاف مصنوعی استاندارد بسیار باالتر

لوله های زهکشی با پوشش الیاف مصنوعی بسیار سبک بوده و همچنین از نظر

از لوله های بدون پوشش و یا با پوشش نازک می باشند  .مقاومت در برابر

حمل و نقل بسیار مناسب می باشد  .کارگذاری این نوع از لوله ها بسیار آسان

نفوذپذیری در طول لوله کاهش یافته و در نتیجه زهکشی بسیار مناسبی صورت

و سریع و بدون دردسر انجام می پذیرد  .سرعت نصب باال  ،استحکام مکانیکی

می پذیرد .همچنین فیلتراسیون به صورت یکنواخت در طول لوله می باشد که

مواد پوشش و معیارهای هیدرولیکی برتر لوله های زهکشی با پوشش الیاف

این خود نیز یکی دیگر از مزیتهای این نوع لوله می باشد.

مصنوعی این گونه از لوله ها را جایگزین بسیار مناسبی برای فیلترهای معدنی
قرار داده است .

پوشش الیاف مصنوعی با وجود دارا بودن مزایای زیاد در مقایسه با فیلتر شنی  ،نیازمند دقت بسیار باال در انتخاب الیاف و پروسه تولید می باشد .نوع الیاف و یکنواختی پوشش
لوله و همچنین ترکیب الیاف ها از عوامل تعیین کننده یک پوشش الیاف مصنوعی مناسب می باشد.
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اتصاالت لوله های زهکشی تک جداره
تمامی اتصاالت مورد نیاز لوله های زهکشی تکجداره کاروگیت  UPVCتوسط
شرکت آب و خاک طراحی و تولید گردیده است .کلیه اتصاالت بدون نیاز به
چسب و یا جوش بوده و به صورت خاردار به لوله متصل می گردد.

لوله کاروگیت دوجداره (شیار دار)

در مواردی که نیاز به مقاومت بار خارجی بسیار باالتر می باشد به جای استفاده
از لوله های تک جداره زهکشی از لوله کاروگیت دوجداره  UPVCشیار دار
استفاده می گردد  .همچنین در مواقعی که میزان زه آب موجود بسیار زیاد می
باشد و نیاز به قطر باالتر می باشد از این نوع از لوله های زهکشی استفاده می
گردد.

ابعاد شیارها

در کلیه سایزهای لوله کاروگیت دوجداره  UPVCاندازه شیارها با ضخامت
ثابت  2میلیمتر و طول شیارها با توجه به نیاز پروژه از  3تا  10میلیمتر قابل
تغییر می باشد .همچنین تعداد شیارها نیز با توجه به درخواست مشتری و طراحی
قابل تغییر می باشد.

حداکرث قطر
قطر اسمی قطر داخلی قطر خارجی خارجی مادگی

متوسط
طول
مادگی

160

146

160

182

105

200

182

200

228

122

250

228

250

284

165

315

285

315

358

190

400

364

400

448

199

500

452

500

563

230

18

کالکتور (جمع کننده) زهکشی
لوله های کاروگیت دوجداره  UPVCمخصوص استفاده در شبکه های
زهکشی به عنوان جمع کننده (کلکتور) آب حاصل از زهکشی بوده و تماما
توسط ماشین آالت مطرح اروپایی تولید می گردند  .به دلیل مقاومت بار خارجی
بسیار باال و همچنین عدم نیاز به عملیات زیرسازی محل کارگذاری یک انتخاب
بسیار مقرون به صرفه می باشد .لوله های کاروگیت دوجداره  UPVCشیاردار
همزمان کار زهکشی و جمع آوری آب حاصل از زهکشی را انجام می دهد.
همچنین عملیات انتقال آب زهکشی با اتصال لوله های کاروگیت دوجداره
 UPVCبه لوله های زهکشی تکجداره مشبک  UPVCبه طور کامل و با
صرف حداقل نیروی انسانی انجام می پذیرد.
شرکت آب و خاک شهراب گستر مجموعه ای است که قابلیت تولید و ارائه
تمامی محصوالت و تجهیزات یک سیستم زهکشی از قبیل لترال  ،کلکتور،
منهول و تمامی اتصاالت مورد نیاز سیستم را دارد.
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لوله های مخصوص آبیاری

لوله های تک جداره کاروگیت  UPVCبا و یا بدون پوشش

زیر سطحی

الیافمصنوعی

آبیاری زیر سطحی
آبياري زيرسطحي یا زهکش معکوس به نوعی آبیاری اطالق می شود که در آن
لوله های آبده را با توجه به عمق و توسعه ریشه ها در زیر سطح خاک قرار می
دهند و آب در منطقه ریشه وارد می شود .آب وارد شده بر اساس خاصیت حرکت
آب در خاک در منطقه ریشه توزیع می گردد.

مزایای آبیاری زیر سطحی با لوله تکجداره کاروگیت UPVC
 -1مناسب هردبی و هر مقدار آب

 -8امکان آبدهی سطحی زمستانه جهت آبشویی

 -2کاهش ساعت آبیاری و در نتیجه کاهش دور آبیاری

-9عدم نیاز به ایستگاه پمپاژ

 -3کاهش تنش آبیاری با آب شور با کاهش دور آبیاری

 -10امکان اتصال مستقیم به شبکه اصلی آبرسانی با شیر قطع و وصل

 -4خشک ماندن سطح خاک و لذا کاهش تلفات تبخیر

 -11عمر بسیار باال

 -5عدم رشد علف هرز و قارچ های سمی در سطح خاک در نتیجه افزایش محصول

-12مناسب خاک های سنگین و باغات

 -6مقاومت باالی لوله در برابر بار خارجی زنده و مرده

 -13حمل و نقل آسان و همچنین سرعت کارگذاری باال

 -7انعطاف پذیری باال و وزن سبک
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لوله محافظ کابل برق و

لوله کاروگیت دوجداره از جنس  UPVCبه عنوان محافظ

تلفن

کابل برق و تلفن

لوله دوجداره کاروگیت  UPVCیک گزینه بسیار مناسب برای استفاده به عنوان محافظ کابل برق می باشد .این نوع از لوله با دوجداره و همچنین کاروگیت بودن یک
محافظ مناسب به لحاظ داشتن مقاومت بار خارجی بسیار باال می باشد .لوله دوجداره کاروگیت  UPVCبه لحاظ داشتن خواص فیزیکی خاص از جمله مقاومت بیشتر تحت
بار خارجی  ,محافظت از کابل در طوالنی مدت  ,قابلیت کارگذاری در هر عمقی به لحاظ دوجداره بودن و مقاومت باال ,نصب سریع و آسان بدون نیاز به هرگونه جوش و
یا چسب ,مقاومت بسیار باال در برابر عوامل شیمیایی و خوردگی و عمر باال  ,حرکت روان کابل درون لوله به لحاظ داشتن جداره داخلی کامال مسطح گزینه بسیار مناسبی
برای استفاده به عنوان محافظ برای کابل می باشد.
لوله دوجداره کاروگیت از نوع  UPVCدارای مقاومت گرمایی از  -5درجه تا  +60و همچنین مقاومت در برابر دما (موقت) تا  70درجه سانتیگراد را دارا می باشد  .یکی از
خواص بسیار مهم این نوع از لوله درابودن خاصیت خود-خاموش شوندگی در برابر آتش می باشد.
تمامی اتصاالت مورد نیاز برای این لوله توسط این شرکت تولید میشود و میتوان با توجه به نیاز پروژه استفاده نمود از جمله انواع زانویی  ,سه راهی  ,چهار راهی و ...

مزایا
 -1مناسب برای کارگذاری در عمق های مختلف

 -2نصب بسیار سریع و آسان در مقایسه با انواع دیگر لوله ها بدون نیاز به جوش و چسب در اتصال
 -3وزن بسیار سبک و جابه جایی آسان بدون نیاز به ماشین آالت سنگین

 -4فوق العاده مناسب برای کاهش هزینه های پروژه

 -5خواص فیزیکی و شیمیایی عالی از جمله ضربه پذیری باال و مقاومت شیمیایی در برابر عوامل محیطی

 -6خاصیت خود خاموش شوندگی در برابر آتش

 -7ثابت بودن خود لوله هنگام کارگذاری به لحاظ کاروگیت بودن که با خاک اطراف یا بتن کامال درگیر می شود
 -8قابلیت زاویه پذیری در نقاط اتصال هنگام کارگذاری

 -9انتقال گرمایی ( )Thermal Conductivityدر حد بسیار پایین در مقایسه با سایر لوله ها

 -10آببندی کامل بدون هیچگونه نشت آب

زمانیکه  PVCدر معرض شعله قرار می گیرد گاز  HCLآزاد میکند و از آنجاییکه گاز کلر سنگین تر از اکسیژن می باشد از رسیدن هوا به شعله جلوگیری می کند به این
ترتیب مقاومت باالی پی وی سی در برابر آتش که یکی از ویژگی های منحصر به فرد محسوب می گردد این امکان را داده است تا در ساخت و تولید انواع سیم و کابل
(عایق الکتریسیته و برق) و لوله مورد استفاده قرار گیرد .زمانیکه آتش یا منبع حرارتی از پی وی سی دور می شود خود بخود خاموش میشود این ویژگی در رابطه با پلی
اتیلن صدق نمی کند نسوز بودن پی وی سی باعث شده تا یکی از بی خطرترین پلیمرها به شمار برود
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با ما در تماس باشید
جهت کسب اطالعات بیشتر از طریق راههای ارتباطی ذیل در تماس باشید.
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