
 

 

  
  ) لوله كاروگيت و لوله اسپيرال( لوله هاي دو جداره پلي اتيلن

  استفاده از لوله هاي دو جداره پلي اتيلن جهت اجراي شبكه ها ي آبياري و زهكشيدليل 
  

هاي آبياري و  شبكه,فاضالب ,هاي زيادي از قبيل انتقال آب ددر كارهاي عمراني كاربر اتصاالت پلي اتيلن و منهول پلي اتيلن, پلي اتيلن لوله
لوله ( لوله هاي دو جداره, آبياري و زهكشي , فاضالب در بخش شبكه هاي  .دارد . . احداث پل و  ,جمع آوري آبهاي سطحي  ,زهكشي 

  .دارد مزاياي زير را )كاروگيت و لوله اسپيرال 
  اقتصادي بودن  -1

  برداري وخاكريزي و كوبيدن و نصب لوله و يا شامل تملك و خاك(با توجه به مقايسه قيمت اجراي لوله و اجراي بتن
دو جداره از نظر ميزان سرمايه گذاري كمتر بوده و  )لوله كاروگيت و لوله اسپيرال (اجراي لوله پلي اتيلن ) اجراي بتن 

  . اقتصادي تر مي باشد
 تني مي باشددر بخش بهره برداري با توجه به مزاياي زير هزينه بهربرداري لوله ها كمتر از شبكه هاي ب.  

  در شبكه هاي روباز سيل يا طوفان شن و يا ديگر عوامل باعث لزوم (هزينه كمتر بابت اليروبي يا علف كني
  )طي وجود ندارديشود ليكن در لوله ها چنين شرا اليروبي كانالها مي

 ش اتالف آب و باعث كاه) خصوصا در تابستان و مناطق گرم(ها به نسبت كانالهاي روباز  تبخير كمتر در لوله
  .در نتيجه افزايش درآمد بابت فروش آب خواهد گرديد

  امكان تخريب لوله ها توسط اشخاص ثالث به نسبت كانالهاي روباز كمتر مي باشد در نتيجه هزينه بازسازي
  .و مرمت كمتري دارد

  به كنترل مسير و هاي مربوط  ي روباز بوده و در نتيجه هزينه ها كمتر از كانالهاامكان آب دزدي در لوله
  .برخورد حقوقي با اشخاص و ديگر موارد كاهش مي يابد

 خروجي و مصرف, كنترل ميزان ورودي  -هاي دو جداره امكان نصب شير و كنتور وجود دارد در روش لوله .  
  در بهره برداري از لوله ها بعنوان شبكه آبياري احتمال فوت اشخاص ثالث و حيوان ها و يا تخريب وسائل

به نسبت كانالهاي روباز بسيار كم بوده و دردسرهاي حقوقي و خسارت را بسيار ) بعلت افتادن در آب (يه نقل
  .كاهش مي دهد

  مقايسه فني لوله هاي دوجداره پلي اتيلن با كانالهاي روباز بتني-2
 فيت توسط بازرس مقيم وجود توليد ميشوند امكان كنترل كيو محيط صنعتي در كارخانه  ي پلي اتيلن به دليل اينكه ها لوله

ليكن كنترل كيفيت بتن در بيابانها با شرائط آب و , دارد و پس از تائيديه فني بازرس لوله ها جهت مصرف بارگيري مي شوند 
  .هواي متفاوت و اطمينان از اجراي دقيق استاندارد بسيار مشكل است

  با توجه به خواص ..) , سولفاته بودن (ط جنس خاك يدر هر شرا )اسپيرال  لوله كاروگيت و لوله(لوله هاي دو جداره پلي اتيلن
بعلت (ليكن در مورد كانالهاي روباز  .امكان نصب وجود دارد) عدم خورندگي توسط اسيد و باز ها و انواع نمكها (پلي اتيلن 

  .وجود دارد ) ر بلند مدت خصوصا د(امكان تخريب ) وسعت شبكه ها و عدم امكان آزمايش كردن خاك در تمام مناطق
  به همان ميزان( ميتوان آب را باشد و با مقطع كمتر كمتر از كانال بتني ميبسيار ضريب زبري لوله هاي دو جداره پلي اتيلن (

  .انتقال داد
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  د ودرمقايسه با ي بسيار شديد را تحمل مي نما) ويا گرماي( سرما  )لوله كاروگيت و لوله اسپيرال (لوله هاي پلي اتيلن دو جداره
  .كانال بتني روباز امكان تخريب و صدمه ديدن در مقابل شرائط بد هوا را كمتر دارد

 شوتها و  امكان كاهش تعداد, در مقايسه با كانالهاي روباز بتني   )لوله كاروگيت و لوله اسپيرال ( لوله هاي دو جداره پلي اتيلن
  )كه باعث كاهش هزينه ها ميگردد(ايد خاكبرداري را در شبكه ها ي آبياري ايجاد مي نم

 باعث سرعت در عمليات و عدم  نصب آسان لوله ها و اجراي طرح در هر شرائط آب هوائي به نسبت كانالهاي بتني روباز
  .شود تاخير در اجرا مي

  بيشتر مي باشد) به نسبت كانالهاي بتني(امكان نصب انشعاب و شير و كنتور به هر تعداد.  
 در ايران (مين سيمان كه در اكثر مواقع باعث تاخير در پروژ ه ها ميشود در لوله هاي پلي اتيلني وجود ندارد محدوديت در تا

مشكلي بنام تامين مواد اوليه پلي اتيلن وجود ندارد وشركتهاي پتروشيمي ساليانه دهها هزار تن مواد اوليه پلي اتيلن صادر مي 
  .)نمايند

 مان و آرماتور و قالب در اجراي طرحها ي آبياري با لوله پلي اتيلن پيمانكاران نياز به تجهيز با توجه به كاهش استفاده از سي
  .ميشود كارگاه كمتري دارند و هزينه هاي پيمانكار و كارفرما كمتر

 تنوع اتصاالت در لوله هاي پلي اتيلني باعث كاهش هزينه ها در طرحها ميگردد.  
 وجود داشته و باعث كاهش هزينه ها و ) بعنوان پل(ير هائي كه سيالب بر مي باشد امكان استفاده از اين لوله ها در مس

   .سرعت عمليات خواهد شد
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