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لوله پلی اتیلن کاروگیت مسلح
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معرفی
های جهت افزایش سفتی حلقوی این نوع لوله های کاروگیت، از پروفیل

.هستندUیا Vفوالدی در ساختار آنها استفاده می شود که معموال به شکل 

لوله های تقویت شده تکجداره -1

سطح بیرونی و داخلی کاروگیت است

لوله های تقویت شده دوجداره -2

سطح بیرونی کاروگیت و سطح داخل صاف است

لوله های تقویت شده سه جداره-3

یت  سطح بیرونی و داخلی هردو صاف هستند و پروفیل های تقو
کننده بین این دو الیه قرار گرفته است



انجام    ASTM F-2435و  ISIRI 18781طراحی و تولید این لوله براساس استاندارد 
.می شود

از لوله های  تکجداره  جهت جریان های آب و فاضالب رو استفاده نمی شود و تولید  نوع
.سه جداره این لوله ها نیز پرهزینه بوده و کابری های خاص دارند

لوله های پلی اتیلن اسپیرال کاروگیت تقویت شده با فوالد دوجداره

میلیمتر ارائه کرده است ولی 2000تا 200اگرچه استاندارد جداول را بر مبنای سایز لوله 
.می باشد2400تا 800منظور از این گزارش بیشتر لوله های از سایز 
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وله  از الیه داخلی لوله از جنس پلی اتیلن و بسته به سایز ل
.میلیمتر متغیر است8تا 4/5ضخامت 

ورت بیرون لوله توسط پروفیل فوالدی الینینگ شده بص
.میلیمتر احاطه شده1/8تا 0/8اسپیرال با ضخامت پروفیل 

میلیمتر 5تا 3الیه بیرونی نیز از جنس پلی اتیلن با ضخامت 
.براساس قطر لوله قابل تغییر است

مقاومت فشار حلقوی  (Reinforced)این لوله تقویت شده 
.بسیار باالیی دارد



نشاندهنده 18781.  جدول روبرو از استاندارد ملی ایران ش
حداقل ضخامت دهانه لوله که در حد فاصل دو برآمدگی اندازه 

.گیری می شود و نیز حداقل ضخامت فوالد است



مشخصات ساختار لوله مسلح 

فوالد

خصات  براساس استاندارد ملی ورق فوالدی باید گالوانیزه بوده و مش
ی و حداقل تنش تسلیم آن نبایستASTM A653آن مطابق استاندارد  

.باشدMpa 170کمتر از 

0.3این ورق باید بطور کامل با مواد پلی اتیلن با ضخامت حداقل 
.میلیمتر پوشش داده شده باشد



پوشش ورق فوالدی گالوانیزه

والد، از برای چسبندگی پلی اتیلن به ف
ار شده چسبی با پایه پلی اتیلن مالئیک د

. باید استفاده شود

ه مشخصات این چسب بر اساس جدول ارائ
.شده در استاندارد ملی آورده شده است



رت این نوار فوالدی روکش شده هنگام تولید لوله ابتدا بصو
.پروفیل امگا شکل داده میشود

الیه  )ل سپس بر اساس سایز لوله تولیدی نورد شده و روی الیه او
قرار میگیرد( داخلی لوله

روش پوشش دهی
و ورق فوالدی برش خورده  نواری  ابتدا در دستگاه شستش
.رددکامال تمیز و سپس به روش القای حرارتی چربی زدایی میگ

ه هر با عبور این نوار از میان دای اکسترودر یک الیه چسب ب
.دو طرف آن کامال پوشش داده می شود

در  رزین سه جزیی ترکیبی از چسب مخصوص ، رزین محافظ
.تمقابل هرگونه خوردگی و مواد ایجاد پیوند با پلی اتیلن اس



ندر انتها اکسترودر دوم با قرار دادن نوارهای پهن پلی اتیل

بر روی این پروفیل  (Overlab)داغ به صورت لبه بر هم 

.فوالدی و سطح خارجی الیه داخل کار را به اتمام میرساند

هر سه الیه پس از خنک شدن به صورت یکپارچه عمل 

.نموده و لوله اسپیرال کاروگیت مسلح تولید می گردد



تست چسبندگی الیه ها
ده های طبق استاندارد چسبندگی مکانیکی بین تقویت کنن

واد پلی فوالدی و پلی اتیلن باید بزرگتر از استحکام کششی م
.اتیلن باشد

باید هنگام جدا کردن دو الیه با ابزار لبه تیز یا چاقو، ابزار ن
.بتواند آزادانه بین دو الیه حرکت کند



مشخصات و ساختار لوله

.میگرددآنمکانیکیخواصتوجهقابلافزایشباعثلولهاینهدفمندساختار

Ring)حلقویفشارمقاومتافزایش stiffness)

طولیانعطافقابلیت

ENاستانداردبامطابقحلقویمقاومتبندیطبقه ISO 9969:2008

Class A: 32KN/M2بابرابرSN 8

Class B: 48KN/M2بابرابرSN 12

Class C: 64KN/M2بابرابرSN 16
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نحوه اتصالدهی
:ریاکسترودروشبهاسپیرالکاروگیتلولهاتصال-1

ردهکجفترالولهسردومیبایستیابتداروشایندر
رفبرطراآنهابینهواییفاصلهونمودهگیریپلیسه
.کنیم

ودستیاکسترودردستگاهازاستفادهباسپس

مذابموادهالولهسطحکردنگرمباصنعتیسشوار

.نماییمآبندوتزریقلولهسردوبینرا
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تسمهروشبهاسپیرالکاروگیتلولهاتصال-2
:الکتروفیوژن

ولولهبررویالکتروفیوژنیتسمهبستنبااپراتورروشایندر

مبادرتفیوژنالکترودستگاهازاستفادهباآنکردنمهار

.مینمایدجوشکاریبه

.دشونجفتهمباهالولهسردوبایستیابتداهمروشایندر

توسطداخلوبیرونازهالولهبرآمدگیمحلآخردر

.میشوندآببنددستیاکسترودر



ووپلرکروشبهاسپیرالکاروگیتلولهاتصال-3
:واشر

ازواشروکوپلرازاستفادهامکاناپراتورروشایندر
.داردرامیلیمتر1400تا600سایز



کاربرد و مزایا

راهم داشتن انعطاف پذیری طولی امکان نصب آسانتر این لوله ها را ف

.می آورد

خطوط جمع آوری و انتقال آب های سطحی، شبکه های زهکشی

خطوط انتقال فاضالب

تونل سازی، سد سازی و پل سازی ها

ر این لوله ها به جهت داشتن مقاومت حلقوی باال قابلیت نصب د
.اعماق کم و زیاد را دارند
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حمل و نقل
لیت لوله های اسپیرال کاروگیت مسلح بدلیل وزن سبک و قاب

به ضربه پذیری باال امکان حمل و نقل  و انبارش راحتتری نسبت
.سایر لوله ها را دارند

ری و همچنین این لوله ها را میتوان به صورت تلسکوپی بارگی
.حمل نمود
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با توجه به جدول ارائه شده 

میلیمتر1000هزینه تهیه یک شاخه لوله کروگیت مسلح سایز 

میلیمتر1000سایز  GRPهزینه تهیه یک شاخه لوله 

میلیمتر1600هزینه تهیه یک شاخه لوله کروگیت مسلح سایز 

میلیمتر1600سایز  GRPهزینه تهیه یک شاخه لوله 




