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  لوله زهكش پارس اتيلن كيش
  

ترين و با بروزمحصوالت توليدي شركت پارس اتيلن كيش مي باشد كه از  يكي ديگر از   PVC لوله هاي زهكش
 استفاده باماشين آالت اتريشي  و باالترين فناوري توسط 

  .تكنولوژي آلمان توليد ميشوداز 
شركت پارس اتيلن كيش مطابق توليدي هاي زهكش  لوله

با توجه به  .آلمان توليد مي گردد DIN 1187استاندارد 
شرايط آب و هواي كشور با افزودن مواد خاص، مقاومت و 
استحكام اين لوله ها نسبت به شرايط جوي كشور افزايش 

ها به صورت كالفهاي خرطومي مشبك  لولهاين .يافته است
  .و غير مشبك توليد مي شوند

  
  زهكش زير زمينيلوله داليل استفاده از 

اما زياد بودن يـا  . آب به عنوان يك ماده حيات بخش در هر جايي كه انسان زندگي كند مورد نياز مي باشد
  .ي مي شودبآماندن بيش از حد آب در خلل و فرج خاك باعث به وجود آمدن حالت ماند

  

  بيآنداعوامل به وجود آورنده م
  حاصل از بارندگي هاي مداوم و سنگيناضافي سطحي آب هاي.  
 نشت از رودخانه ها يا كانال هاي انتقال آب خاكي در اراضي كشاورزي.  
      آبياري اضافي به منظور اصالح خاك و خارج ساختن امالح از بسـتر فعاليـت ريشـه كـه

  .گويند اصطالحاً به آن آبشويي مي
 كه به تدريج بر اثر تبخير و باقي ماندن امالح خاك را ( سطح آبهاي زير زميني  نباال آمد

  .)شور يا قليايي نموده كه نياز است حتماً از محل خارج شوند
  وجود موانع فيزيكي نظير جاده، ساختمان، پل در مسير آبهاي زير سطحي كه جريان اين

  .بي مي گردندآنداجود آمدن حات مآبها را متوقف نموده و باعث به و
  

  بي بر روي خاكآندااثرات م
بعد از . بي را تحمل نمايندآندĤساعت حالت م 24به طور كلي در كشاورزي، گياهان قادرند حداكثر 

بي باعث محدود شدن اكسيژن داخل هاي خاك آنداحالت م.اين زمان گياه به تدريج از بين ميرود
همچنين بـه علـت كـاهش    .ودات زنده در خاك نيز كاهش مي يابدشده و تنفس ريشه گياه و موج

بي توانايي ريشه آندادر شرايط م. فعاليت ميكرو اورگانيسم هاي خاك، دماي خاك كاهش مي يابد
گياه نسبت به جذب مواد غذايي كم مي شود و در نتيجه فقر غذايي نيز براي گياهـان بـه وجـود    

  .آيد مي



 

 

رشد گياه، در نتيجه از بين رفتن آن و كاهش توليـد در محصـوالت   تمامي اين عوامل باعث توقف 
بي باعـث غيـر قابـل عبـور     آنـد ادر زمين هاي تفريحي و ورزشي نيز حالت م. كشاورزي مي شود

  .ساختن و در نتيجه بالاستفاده شدن آنها مي شود
  

  

  مهمترين موارد كاربرد لوله هاي زهكشي
  

آب  در اراضي كشاورزي به منظور خـارج سـاختن  
  اضافه حاصل از آبياري يا بارندگي

در نتيجه استفاده از يـك سيسـتم زهكـش زيـر     
زميني، توازن خوبي بين آب و اكسيژن خاك ايجاد 

اين امر باعث بهبود رشد گياه و در نتيجه .مي گردد
  .افزايش توليد محصول مي شود

  

در اراضي كشاورزي كه به داليل مختلف خاك آنها 
  .ه استشور يا قليايي گرديد

در اراضي پس از انجام آبشويي نياز به خارج كردن 
  .آب حاوي امالح مضر براي خاك و گياه مي باشد كه با لوله هاي زهكش مشبك انجام مي گردد

  

  ...اطراف ساختمانها، پل ها، جاده ها و 
ـ  ل بـه وجـود   آب زياد در يك زمان كوتاه مي تواند حالت بسيار خطرناكي را در اطراف يك ساختمان و يا پ

در جاده ها مهمترين عامل تخريب سطح جاده وجود آب اضافه حاصل از بارندگي يا آب زيـر سـطحي   .آورد
اين يخ زدن جدا از بـه وجـود آوردن   . مي باشد كه عمدتاً در زمستان باعث يخ زدگي سطح جاده مي شود

  .حوادث مختلف، عامل مهمي در تخريب سطح جاده مي باشد
  

  ي يا تفريحيدر زمين هاي ورزش
در .در اين گونه زمين ها براي خارج كردن سريع آب باران يا آب آبياري، لوله زهكش بهترين روش مي باشد

نهايت با زهكشي سريع از آسيب به اين زمين ها جلوگيري شده و امكان اسـتفاده بيشـتر و بهتـر از آنهـا     
  .فراهم مي گردد

  



 

 

  
  انواع ديگر لوله هامزيت هاي لوله هاي پي وي سي زهكش نسبت به 

  آنها نسبت به لوله هاي سيماني يا سفاليتر عمر طوالني.  
 و حمل و نقل آسان سبك بودن وزن.  
 سهولت و سرعت بسيار زياد در نصب و كارگذاري لوله.  
 مقاومت در مقابل امالح شيميايي آب و خاك.  
 قابليت انعطاف پذيري. 
  هزينه هاي پائين نصب و عدم نياز به نگهداري  

احتمـال انسـداد در سـوراخ هـا و همچنـين       P.V.Cبودن  Rigidبه دليل 
بسيار نادرتر از  P.V.Cتغييرات طول و عرض سوراخ ها در لوله هاي زهكش 

به همين دليل لوله هاي سـوراخ  . ساير لوله هاي پليمري سوراخ دار مي باشد
ـ   P.V.Cدار  ش در دنيا به عنوان پر مصرف ترين لوله پليمري در بخـش زهك

 Ring(به دليل كاروگيت بودن لوله ها، تحمـل بـار خـارجي آنهـا     .مي باشد

Stiffness (و همچنين منافـذ ورودي  .بسيار باالتر از لوله هاي صاف مي باشد
  .يكنواخت ميباشد

  

   P.V.C مشخصات فني لوله هاي زهكشي
توليـد و عرضـه   آلمـان   DIN 1187بر اساس اسـتاندارد   شركت پارس اتيلن كيش PVCلوله هاي مشبك زهكش 

و بـا   PVCرا با اسـتفاده از مـواد اوليـه پـودر      PVCلوله هاي مشبك زهكش  شركت پارس اتيلن كيش .شوند مي
نده اين افزودني هـا تهيـه   افزودن استاباليزرهاي مخصوص لوله هاي زهكش كه از معتبرترين شركت هاي توليد كن

توليـد  با كيفيـت  جزو معدود لوله هاي  اتيلن كيش  شركت پارس PVCلوله هاي زهكش . شود، توليد مي نمايد مي
سـوراخ داشـته و    6بوده و در هر رديف لولـه  آلمان  DIN 1187شده در ايران مي باشد كه كامالً مطابق استاندارد 

  .ميزان سطح آبكشي آنها قابل مقايسه با ساير لوله هاي ديگر نمي باشد
  .مشخصات سوراخ ها ارائه گرديده است 2دول شماره در جدول شماره يك مشخصات كامل لوله ها و همچنين در ج

  )شماره يك( جدول مشخصات لوله هاي زهكش 
  اندازه اسمي

  )ميليمتر(
 قطر خارجي

  )ميليمتر(
 رواداري قطر خارجي

  )ميليمتر(
  حداقل قطر داخلي

  طول كالف  )ميليمتر(

  متر 100  91  ± 5/0  100  100

125  5/125  
5/0 +  
 1 - 

  متر 100  115

160  5/159  
5/0 +  
 1  - 

  متر 70  144

200  5/199  
5/0 +  

1  - 
  متر 40  182



 

 

  

   PVCت لوله زهكش كنترل كيفي

و  مواد اوليه مداوم با كيفيت بودن محصوالت مهمترين اولويت شركت پارس اتيلن مي باشد، به همين خاطر بطور
به .ي ثبت و نگهداري مي كندو موارد را بصورت اسناد كنترل  موجود كنترل استاندارد هاي محصوالت را مطابق با

منظور انطباق لوله هاي زهكشي توليدي اين شركت با ويژگيهاي مورد نياز تعيين شده در آزمايشات زير بر روي لوله 
 :ها انجام مي پذيرد

o آزمون مقاومت به ضربه 
o آزمون سفتي، دو پهن شدن  
o آزمون منافذ آبكش  
o آزمون كشش با اتصاالت بوشني  
o آزمون ابعاد  
o شانه گزاريآزمون ن  
o آزمون وضعيت ظاهري   

  مقاومت در برابر سقوط وزنه

ميليمتر از توليدات يك شبانه روز بريده شده، پس از ايجاد  200)± 5(نمونه بطول  20در اين آزمايش، 
 800سپس با رها نمودن وزنه . شوند ، نگهداري مي )1±( 0شرايط دمائي در حداقل يك ساعت و در دماي

در اين آزمايش . گردد متر از درون يك لوله بر روي آن، شرايط ايجـاد ضربه فراهم مي گرمي به ارتفاع يك
ه بيش از يك مورد، ترك چچنان. باشد يك مورد از بيست مورد، مجاز به خردشدن يا شكسته شدن مي

سه  در مجموع، حد اكثر. مشاهده شود، براي چهل نمونه ديگر، آزمايش مجدداً به مورد اجرا در خواهد آمد
ثانيه پس ازخروج از دستگاه سرد كننده مورد  10بايست حد اكثر هر نمونه مي. باشد شكستگي مجاز مي
  .آزمايش قرارگيرد

   آزمايش كتابي شدن

قرار داده صفحه موازي دستگاه تست كتابي شدن،  ميليمتر، از طول لوله، در دو 200) ±5(در اين آزمايش، 
روز و در شرايـط دماي  21كيلو گرم به مـدت  64/32 ، وزنه معادلميليمتر 160 سپس براي سايز. شود مي

درصد مجاز تغييـر شـكل   . شود بـر روي آن اعمــال و تغيير قطـر خارجي لوله اندازه گيري مي ±)23 (2
 .باشد مي %10قطر اوليه به قطر ثانويه 

  



 

 

   آزمايش كششي لوله هاي خرطومي بهم متصل شده

ميليمتر كه هر يك از وسط برش خورده و با كمك بوشن به  )700±1( طول آزمايش، بر روي سه قطعه به
ثانيه با  15ابتدا نمونه براي مدت . پذيرد سانتي گراد انجام مي )23±2(اند، در دماي  يكديگر متصل شده

يك دقيقه بعد از آنكه نمونه از كشش آزاد شد، . شود كشيده مي (kg 1/5) نيوتن 50نيروي 
ميليمتر، عالمت گذاري  )50±5(بر آن اعمال و لوله در دو محل به فاصله  (kg 02/1) نيوتن10نيروي

معدل درصد ازدياد طول ايجاد شده بر اثر كشش، به نسبت طول اوليه براي سه آزمايش، نبايد از . شود مي
 .تجاوز نمايد% 10

   اندازه گيري منافذ

مي بايستي توسط مشاهده چشمي و همچنين طبق آزمون زير صورت  لوله زهكش اندازه گيري منافذ
   .پذيرد

   :پهناي منافذ آب مطابق مشخصات زير ميباشد
   ميليمتر 8/0± 2/0  اندازه باريك
   ميليمتر  2/1±2/0 اندازه متوسط

   ميليمتر    7/1±  2/0  اندازه پهن
سطح نفوذ آب براي هر متر، مي بايستي بيش از هشت سانتيمتر مكعب باشد و منافذ آن حد اقل در پنج 

شود كه راه نفوذ آب  معموالً به گونه اي طراحي مي. رديف بصورت يكنواخت در پيرامون لوله قرار گيرد
  .گرددبواسطه مواد خارجي، مسدود ن

  )2شماره (جدول مشخصات سوراخ هاي زهكش 
  پارس اتيلن كيشلوله هاي زهكش   شرح

  100  125  160  200  )ميليمتر(قطر لوله 

  6  6  6  6  تعداد سوراخ در هر رديف دور لوله

  86  86  84  61  تعداد رديف سوراخ در يك متر طول

  516  516  504  366  تعداد كل سوراخ ها در يك متر طول

  3/1*5  3/1*5  3/1*5  3/1*8  )ميليمتر(اخ ها ابعاد سور

  5/6  5/6  5/6  4/10  )ميليمتر(سطح آبكشي هر سوراخ 

  3354  3354  3276  3806  )ميليمتر(سطح آبكشي در يك متر 

  



 

 

  لوله زهكش با پوشش الياف مصنوعي
برداشت بي رويه شن و تخريب محيط زيست جهت تأمين 

و همچنين  شن دانه بندي به عنوان فيلتر لوله زهكشي
عدم امكان عملي دسترسي به فيلتر شني مناسب و 
استاندارد و عدم امكان انجام عمليات شن ريزي استاندارد 
در محل پروژه از يك طرف و باال بودن هزينه تأمين شن 
دانه بندي شده استاندارد و هزينه اجراي پروژه زهكشي با 
فيلتر شني از طرف ديگر باعث گرديده كه كشورهاي 

شرو در زهكشي اراضي كشاورزي و صنعتي مانند، پي
الياف مصنوعي را به دليل باال بودن معيارهايي مانند نگهداري ) فيلتر(پوشش ... فرانسه، هلند، انگستان، مصر و 

ذرات، عدم گرفتگي و انسداد فيلتر، استحكام مكانيكي مواد پوشش و معيار هيدروليكي و طول عمر بهره برداري 
در اين كشورها ) شن(نمايند، بطوريكه طي دو دهه اخير فيلتر معدني ) شن(جايگزين فيلتر معدني بسيار باال 

منسوخ گرديده است و فيلتر مصنوعي متداولترين و رايج ترين فيلتر هوا شناخته شده در پوشش لوله هاي 
   .زهكشي گرديده است

تقريباً دو برابر لوله ها با فيلتر معدني بوده و  سرعت اجراي لوله گذاري لوله هاي زهكشي با فيلتر هوا مصنوعي
هزينه لوله با فيلتر مصنوعي كمتر از لوله با فيلتر معدني مي باشد و هزينه اجراي پروژه زهكشي با لوله داراي 

  .پوشش مصنوعي كاهش قابل مالحظه اي را دارد
نوع و پوشش الياف مصنوعي لوله زهكش براساس مشخصات خاك محل 

ميكرون  300اجراي پروژه تعيين مي گردد و معموالً نفوذ پذيري فيلتر از 
  .ستميكرون ا 1000تا 

پوشش الياف مصنوعي با وجود دارا بودن مزاياي زياد در مقايسه با فيلتر 
. شني، نيازمند دقت بسيار باال در انتخاب الياف و پروسه توليد مي باشد

نوع الياف و يكنواختي پوشش لوله و همچنين تركيب الياف ها از 
  .فاكتورهاي تعيين كننده يك پوشش الياف مصنوعي مناسب است

 


