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پلی اتیلن یک مولکول نیمه کریستال است که بخشی از آن کریستالی و بخش دیگری از آن بی شکل استت .قستمت
کریستالی جایی است زنجیره های جانبی که بصورت منظم چیده شده ،بطور دقیق تا خورده و الیه ها بصورت موازی
و درهم فشرده قرار گیرند .زمانی این اتفاق می افتد که زنجیره های جتانبی کمتتری در ستاختمان مولکتول باشتد .در
بخش کریستالی ،مولکولها در هتر کریستتال دارای ختوا

منحصتر بته فترد متی باشتند .در صتورتیکه زنجیتره هتای

مولکولی درهم پیچیده ،شاخه های اصلی تاخورده و شاخه های فرعی نزدیک به هم که بصورت تصادفی قرار گرفته
و جرم مولکولی کمی دارند ،بخش بی شکل ( )Amorphousرا تشتکیل متی دهنتد .فراوانتی زنجیتره هتای متنظم
پلیمری باعث ایجاد مواد سخت با سفتی متوسط می گردد.

مواد اولیه پلی اتیلن
روند رو برشد استفاده از مواد پالستیکی و بطور خا

پلی اتیلن در صنعت مرهون خوا

و مشخصتات ایتن متواد و

کاربردهای آن می باشد که باعث شده است در مدت زمان کوتاهی که از عمر آن می گذرد از پیشرفت چشتمگیری
در تولید و میزان کاریری در صنایع مختلف را شاهد باشد.
در پنجاه سال گذشته این صنعت با پیشرفت هائی که در زمینه تولید انواع لوله های کاروگیت و اتصاالت نموده است
خود را به عنوان جایگزین مناسبی برای لوله های فلزی ،پی وی سی ،جی آر پی و چدنی مطرح نموده است و توانسته
است در اکثر موارد به عنوان جایگزین این قبیل لوله ها خود را مطرح نماید ،مدیران پروژه های اجرائی در اکثر مواقع
راضی شده اند که این جایگزینی ( لوله پلی اتیلن با دیگر لولهها ) را بپذیرند.

لوله کاروگیت یا لوله دوجداره پلی اتیلن به لوله هایی گفته میشوند که شامل دوجداره بیرونی با ظاهر موجدار یا
حلقه حلقه و الیه داخلی صاف و صیقلی می باشند ( لوله کاروگیت ) که برای انتقال سیاالت اسیدی و بازی  ،شبکه
های جمع آوری فاضالب  ،شبکه های آبرسانی و پسابهای صنعتی بکار برده می شوند  .الیه درون لوله کاروگیت
اغلب به رنگ آبی و یا زرد دیده می شود  .بهنگام دیدئومتری درون لوله کاروگیت این رنگ ها به بازدید کننده
کمک می کنند  .لوله کاروگیت قابلیت تحمل فشارهای داخلی را نداشته (حداکثر  5.1بار) و به عنوان یک کانال
زیرزمینی استفاده میشوند که برای شبکه های ثقلی طراحی شده است .سطح بیرونی لوله کاروگیت حلقه به حلقه می
باشد .لوله کاروگیت دارای استحکام زیادی بوده و تمام فشارهای زیرسطحی و بارهای مرده و زنده وارده از سطح را
تحمل میکند.
لوله های پلی اتیلن فاضالبی از جمله لوله های ترموپالستیک می باشند .پلی اتیلن از پلیمریزاسیون اتیلن و اولفین به
همراه دوده آنتی اکسیدان تهیه می شود .پلتتی اتتتیلن بتته صتتورت تجتتاری در ستته نتتوع ،وزن مخصتتو
( ،)Low Densityوزن مخصتتو

متوستتط ( )Medum densityو وزن مخصو

در بازار عرضه می شود .هرچه وزن مخصو
مناستب از نظتر وزن مخصتو

کتتم

زیاد ()High Density

مواد پلی اتیلن زیادتر باشد ،مقاومت آن هم بیشتر استت .نتوع لولته

براساس شرایط کاربرد انتخاب می شود .لوله های پلی اتیلن در مقابل اثرات مواد

شیمیایی مقاوم می باشند ،لذا نیازی به پوشش ختارجی در مقابتل اثترات خورنتدگی خاک و یا پوشش داخلی برای
مقاومت در مقابل خورندگی آب ( یا هر سیالی که از آن عبور می کند ) ندارند.

ناب زیست تولید کننده لوله پلی اتیلن فاضالبی دوجداره کاروگیت با دو نوع کاروگیت و اسپیرال از قطر  551میلیمتر تا قطر
 5133میلیمتر با مقاومت مکانیکی  55.1 ،51و  16کیلونیوتن در شاخه های  1و  51متری بار با دو نوع گرید  03و  533با مواد
اولیه از پتروشیمی های امیرکبیر ،شازند ،جم ،مارون و اراک در تولیدات خود استفاده می کند .ناب زیست جهت تولید لوله
های خود به هیچ عنوان از مواد پرکننده و یا افزودنیهای دیگر استفاده نمی کند.
ناب زیست با سابقه درخشان در تولید لوله پلی اتیلن ،امروزه توانسته در سایه همت و تالش متخصصین ایرانی شرکتی کامالً
شناخته شده را در صنعت لوله پلی اتیلن کشور کسب نماید و به عنوان واحد نمونه در بین دیگر تولید کنندگان به طور متوالی
در سالهای فعالیت و تولید توانسته رتبه را در تولیدات خود و رضایت از سازمان جهاد کشاورزی را جلب نماید .ما همواره
خود را متعهد به رعایت اصل کیفیت در ارائه محصولی با مشخصات و کیفیت ویژه دانسته که با رعایت حقوق مصرف
کنندگان طی سالها فعالیت موجب جلب اعتماد و اطمینان مشتریان شده است .این شرکت به منظور حصول اطمینان از ایجاد
زیرساخت یکپارچه در مسیر سرآمدی ،رعایت الزامات استانداردهای زیر را در دستور کار قرار داده است.
خط تولید لوله کاروگیت شرکت ناب زیست با بهره گیری از پیشرفته ترین و جدیدترین تجهیزات روز دنیا میباشد.
دستگاههای خط تولید وارد شده از کشور آلمان می باشند .خطوط تولید ناب زیست از بهترین قطعات و ماشین آالت
مختلفی تشکیل شده است که به ماشین آالت ابتدای خط و انتهای خط تقسیم میشوند.

مشخصات فنی لوله پلی اتیلن فاضالبی ( کاروگیت )
مشخصات فنی وکیفیت لوله کاروگیت تولیدی این شرکت با استاندارد 51915 5

(مربوط به کنترل ابعاد و مقاومت

حلقوی لوله) و ( ) 55611سایر آزمون های مربوط به مشخصات کیفیت محصول مطابقت دارد.
بهنگام حضور بازرسین وزارت نیرو و در پروژه های تحت نظر اداره استاندارد حداقل مقاومت حلقوی (
لوله کاروگیت تولیدی گروه صنعتی ناب براساس استاندارد 51915-5

) برای

 1-و حداقل معادل  55.1کیلونیوتن بر متر مربع

میباشد .نوع و کیفیت اتصاالت مورد نیاز برای لوله کاروگیت تولیدی این شرکت الزاما مطابق با معیارهای فنی ارائه شده
دراستانداردهای -069

55611

51915 5

میباشد.

سطوح داخلی و خارجی لوله و اتصاالت کاروگیت باید صاف و تمیز بوده و نباید هیچ گونه شیار و تاول و سوراخ و یا هر
گونه ناهمگونی دیگری درآن مشاهده گردد.
الیه صاف داخلی لوله کاروگیت این شرکت از ضخامت الزم جهت امکان استفاده از سیستم تحت فشار شستشوی لوله
(

) برخوردار بوده و داخل لوله ها کامال صاف و دارای پوشش زرد رنگ میباشد.

تست های  41گانه لوله کاروگیت تولیدی ناب زیست جهت اخذ تائیدیه وزارت نیرو عبارتند از :
 .5تست ضربه لوله کاروگیت
 .1کیفیت ظاهری لوله کاروگیت
 .5نشانه گذاری لوله کاروگیت
 .6حداقل ضخامت الیه  1لوله کاروگیت
 .1حداقل ضخامت الیه  6لوله کاروگیت
 .1نرخ جریان مذاب لوله کاروگیت
 .1دانسیته لوله کاروگیت
 .0پایداری حرارتی لوله کاروگیت
 .9مقدار دوده لوله کاروگیت
 .53پراکنش دوده لوله کاروگیت
 .55آزمون اون لوله کاروگیت
 .51مقاومت حلقه ای اسمی لوله کاروگیت
 .55مقاومت حلقه ای بلندمدت لوله کاروگیت
 .41انعطاف پذیری لوله کاروگیت

نحوه ارتباط لولههای کاروگیت به یکدیگر
الف  -اتصال با کوپلر و واشر برای سایزهای  461میلیمتر تا  4111میلیمتر
لولههای کاروگیت تولیدی شرکت ناب زیست به صورت کوپلر سر خود بوده و اتصال انها از یک سمت انجام میشود.
جهت اتصال بایستی سر لوله (نری) و داخل کوپلر (مادگی) تمیز گردد و سپس واشر مربوطه روی قسمت نری لوله به درستی
قرار گیرد و بعد از آن توسط آب صابون یا ماده دیگر روانکاری شود
با استفاده از تیفور ،لوله را داخل کوپلر قرار دهید .بایستی دقت شود که واشر الستیکی روی لوله نچرخد چون در این
صورت آببند نمیشود برای حصول اطمینان از آببندی مناسب باید دقت کافی جهت تمیز بودن واشر و کوپلر اعمال
شود .در صورت عدم مراقبت الزم شکل کاروگیت لوله باعث کشیده شدن مواد ترانشه به داخل کوپلر خواهد شد .جهت هر
اتصال ،دو واشر الزم نیست و واشرهای

به دلیل طراحی خا

یک عدد واشر کافی میباشد برای انتهای دو لوله که

داخل کوپلر قرار میگیرد مورد نیاز است .واشرها قبل از قرار گرفتن برروی لوله با روان کنندهی مناسب ،روانکاری شوند.
حصول اطمینان از روانکاری کامل هر دو واشر کوپلر مهم میباشد .باید برای جا افتادن کامل انتهای هر دو لوله داخل کوپلر
دقت کافی به عمل آید اگر در جا افتادن واشر مشکلی پدیدار شود معموال به دلیل عدم روانکاری مناسب واشر وکوپلر
میباشد .اگر واشر هنگام نصب به طور مناسب روانکاری نشود ممکن است از محل خود خارج شود .توصیه میشود هنگام
سوار کردن کوپلر یک ورقهی پالستیکی یا چوبی در زیر اتصال قرار داده شود

ب  -اتصال لوله کاروگیت با جوش اکستروژن برای سایزهای  4111میلیمتر تا  0111میلیمتر
در جوشکاری اکستروژن لوله و اتصاالتی که باید به هم متصل شوند از طریق بخشهای نری و مادگی به هم جوش داده
میشوند .بنابراین در بخش انتهایی در لوله با استفاده از دستگاه جوش اکستروژن به هم متصل میشوند .این روش جوشکاری
را میتوان هم از داخل و هم از بیرون انجام داد .این روش برای لوله و منهولهای ثقلی مناسب میباشد .این جوشکاری
بایدمطابق با بخش  6استاندارد 1131

انجام میگیرد .که در این جا میتوان به شرح مختصری از نحوه کار اشاره داشت.

یک دستگاه جوش اکسترودر قابل حمل که با مواد گرانولی تغذیه میشود مورد استفاده قرار میگیرد .این دستگاه میتواند با
نازلهای مختلف برای میلههای جوش با قطر  53تا تقریبا 11میلیمتر تجهیز شود ظرفیت برای پلی اتیلن تقریبا  1الی 0
کیلوگرم در ساعت است سرعت جوشکاری به زمان پیش گرمایش مورد نیاز برای گرم نمودن اتصال جوش بستگی دارد.
برای پیش گرمایش اتصال جوش در این روش از سشوار صنعتی و برای ایجاد فشار الزم در محل اتصال جهت نفوذ پلیمر
مذاب از نمونه چکشهای تفلونی استفاده میگردد .اتصال جوش آماده شده بخش به بخش توسط سشوار صنعتی تا دمای
ذوب (113درجه سانتی گراد) گرم میشود .مواد ذوب شده در طول قطعه مورد نظر از نازل اکستروژن دستگاه جوش خارج
شده و در محل اتصال جوش قرار میگیرد فشار جوش توسط ابزار فشار (چکشهای تفلونی) اعمال میشود که برای
ممانعت از باقی ماندن حبابهای هوا این اعمال فشار از یک نقطه و در جهت جوش آغاز میشود

نحوه حفاری و جایگذاری لوله های کاروگیت تولیدی ناب زیست
الف نحوه حفاری ترانشههای لولههای کاروگیت
عرض ترانشه طبق استانداردها نبایستی از آنچه که برای متراکم کردن و خاکریزی دو طرف لوله مورد نیاز است بیشتر
باشد در واقع عرض ترانشه بستگی به مصالح خاکریزی ،روش تراکم و قطر لوله خواهد داشت عرض مناسب برای ترانشه
لولههای به قطر  113الی  133میلیمتر دو برابر قطر خارجی و برای لولههای  133الی  933میلیمتر معموال مساوی قطر
خارجی به اضافه  3.1متر می باشد و برای لولههای باالی  5333میلیمتر به باال ،عرض ترانشه مساوی قطر خارجی به اضافه
یک متر است .
عرض ترانشه میتواند بر حسب نوع مصالح خاکریزی و روش تراکم تغییر نماید
برای مواقعی که دو یا چند لوله کاروگیت در کنار هم قرار میگیرند فاصله بین لولهها بر اساس جدول ذیل تغییر میکند
کمترین فاصله بین لوله ها (میلیمتر)

سایز لوله ها (میلیمتر)

533

<133

قطر 1.1

5033-133

933

>5033

ب -زیرسازی برای لولههای کاروگیت
زیر سازی قسمتی از مجموعه خاکریزی است که مستقیما روی فونداسیون بنا میشود در واقع مسیر سازی باید به اندازهای
باشد که تکیه گاه محکمی برای لوله ایجاد نماید و گرید لوله را حفظ نماید معموال حداقل عمق متداول کف سازی 53
سانتیمتر میباشد.

ج -ماهیچه سازی
محدوده گرده لوله در مجموعه خاکریزی  ،بیشترین مقاومت در مقابل بار حاصل از خاک و ترافیک را فراهم مینماید .
مصالح خاکریز باید به صورت الیه الیه یا مرحلهای و بطور یکنواخت در طرفین لوله قرار گیرد و مصالح باید به زیر لوله
رانده شود تا فواصل خالی پر شوند در صورتیکه نیاز به تراکم سازی باشد بایستی این کار به صورتی انجام گیرد که مسیر
لوله عوض نشود و از قرار گرفتن دستگاه تراکم روی لوله به صورت مستقیم جلوگیری بعمل آید .خاکریزی تا خط
مرکزی لوله ادامه پیدا میکند تا محدوده ماهیچه سازی دور لوله کامل شود
ح -خاکریز اولیه
خاکریز اولیه بارهای وارد شده رادر محدوده گرده لوله تقسیم میکند این بخش از تاج لوله حداقل  51سانتی متر پایین تر
می باشد
د -خاکریزی نهایی
خاکریزی نهایی از الیه خاکریزی اولیه تا سطح زمین امتداد دارد این خاکریزی مستقیما تکیه گاهی بر اساس لوله
محسوب نمیشود  .ولی نقش مهمی در توزیع بار روی لوله ایفاء میکند .در محلهای پر رفت و آمد ارتفاع کلی
خاکریزی اولیه و نهایی باید حداقل  53سانتی متر باالی تاج لوله باشد
مواد مورد استفاده در خاکریزی ترانشه برای لولههای پلیاتیلن الزم نیست از یک گرید خا

باشد و امکان استفاده از

مواد حفاری شده که برای یک تراکم معمولی مناسب میباشد وجود دارد .به عنوان مثال مخلوط شن و ماسه با حداکثر
اندازهی دانههای 13

برای پر کردن تا ارتفاع 533

باالی تاج لوله مناسب میباشد

به طور کلی حداقل عمق برای پوشش لولههای پلیاتیلن دوجداره به شرح زیر میباشد
 -5نیم متر باالی تاج لوله برای محل عاری از اعمال بار
 -1شصت سانتیمتر برای محل تحت بار وسایل نقلیه سبک
 -5هشتاد سانتیمتر برای محل تحت بار وسایل نقلیه سنگین

نمایی از بخش تولید لوله کاروگیت کارخانه ناب زیست

مشخصات فنی لوله کاروگیت از قطر  077میلیمتر تا سایز  0777میلیمتر
مشخصات فنی لوله قطر  077اسپیرال کاروگیت

استاندارد آزمون

معیار پذیرش

نام آزمون

ISIRI 6119-3

بدون نقص

ISIRI 0767-1 / ISIRI 6119-3

149.0 – 149.0 g/cm3

)(MFRشاخص جریان مذاب

ISO 1133 / ISIRI 6119-3

1.00≤ < 140 g / 01 min

سفتی حلقوی(بلند مدت)

ISIRI 6119-1 / DIN 19691

≤3040 KN / m2

سفتی حلقوی(کوتاه مدت)

ISIRI 11439/ ISO 6696

≤8 KN / m2

 %03انعطاف پذیری

ISIRI 19167/ISO13691

عدم افت نیرو و شکست در لوله

درصد دوده

ISO 9694/ ISIRI 6119-3

2-2402

شکل ظاهری
چگالی

پراکنش دوده

INSO 97706 / ISIRI 6119-3

)(OITزمان القای اکسایش

ISIRI 6119-3 / ISIRI 0119-9

مقاومت به گرمادهی

ISIRI 6119-3 / ISIRI 10914
قطرداخلی

ابعاد

e5,min
ارتفاع پروفیل

 Bیا  A%,A2,A1نرخ پراکنش
%درجه

≤

≥21 min
بدون پوسته پوسته ،ترک و حباب
روی سطح لوله

DIN 0.9.0 / ISIRI 900.-3

.80±2mm

ISIRI 900.-3

mm 0±0

ISIRI 900.

.0±2

مشخصات فنی لوله قطر  077اسپیرال کاروگیت

استاندارد آزمون

معیار پذیرش

نام آزمون

ISIRI 6119-3

بدون نقص

ISIRI 0767-1 / ISIRI 6119-3

149.0 – 149.0 g/cm3

)(MFRشاخص جریان مذاب

ISO 1133 / ISIRI 6119-3

1.00≤ < 140 g / 01 min

سفتی حلقوی(بلند مدت)

ISIRI 6119-1 / DIN 19691

≤3040 KN / m2

سفتی حلقوی(کوتاه مدت)

ISIRI 11439/ ISO 6696

≤8 KN / m2

 %03انعطاف پذیری

ISIRI 19167/ISO13691

عدم افت نیرو و شکست در لوله

درصد دوده

ISO 9694/ ISIRI 6119-3

2-2402

شکل ظاهری
چگالی

پراکنش دوده

INSO 97706 / ISIRI 6119-3

)(OITزمان القای اکسایش

ISIRI 6119-3 / ISIRI 0119-9

مقاومت به گرمادهی

ISIRI 6119-3 / ISIRI 10914
قطرداخلی

ابعاد

e5,min
ارتفاع پروفیل

 Bیا A%,A2,A1نرخ پراکنش
%درجه

≤

≥21 min
بدون پوسته پوسته ،ترک و حباب
روی سطح لوله

DIN 0.9.0 / ISIRI 900.-3

080±2mm

ISIRI 900.-3

mm 0±0

ISIRI 900.

81±2

مشخصات فنی لوله قطر  077اسپیرال کاروگیت

استاندارد آزمون

معیار پذیرش

نام آزمون

ISIRI 6119-3

بدون نقص

ISIRI 0767-1 / ISIRI 6119-3

149.0 – 149.0 g/cm3

)(MFRشاخص جریان مذاب

ISO 1133 / ISIRI 6119-3

1.00≤ < 140 g / 01 min

سفتی حلقوی(بلند مدت)

ISIRI 6119-1 / DIN 19691

≤3040 KN / m2

سفتی حلقوی(کوتاه مدت)

ISIRI 11439/ ISO 6696

≤8 KN / m2

 %03انعطاف پذیری

ISIRI 19167/ISO13691

عدم افت نیرو و شکست در لوله

درصد دوده

ISO 9694/ ISIRI 6119-3

2-2402

شکل ظاهری
چگالی

پراکنش دوده

INSO 97706 / ISIRI 6119-3

)(OITزمان القای اکسایش

ISIRI 6119-3 / ISIRI 0119-9

مقاومت به گرمادهی

ISIRI 6119-3 / ISIRI 10914
قطرداخلی

ابعاد

e5,min
ارتفاع پروفیل

 Bیا A%,A2,A1نرخ پراکنش
%درجه

≤

≥21 min
بدون پوسته پوسته ،ترک و حباب
روی سطح لوله

DIN 0.9.0 / ISIRI 900.-3

890±2 mm

ISIRI 900.-3

9±0 mm

ISIRI 900.

81±2

مشخصات فنی لوله قطر  0777اسپیرال کاروگیت

استاندارد آزمون

معیار پذیرش

نام آزمون

ISIRI 6119-3

بدون نقص

ISIRI 0767-1 / ISIRI 6119-3

149.0 – 149.0 g/cm3

)(MFRشاخص جریان مذاب

ISO 1133 / ISIRI 6119-3

1.00≤ < 140 g / 01 min

سفتی حلقوی(بلند مدت)

ISIRI 6119-1 / DIN 19691

≤3040 KN / m2

سفتی حلقوی(کوتاه مدت)

ISIRI 11439/ ISO 6696

≤8 KN / m2

 %03انعطاف پذیری

ISIRI 19167/ISO13691

عدم افت نیرو و شکست در لوله

درصد دوده

ISO 9694/ ISIRI 6119-3

2-2402

شکل ظاهری
چگالی

پراکنش دوده

INSO 97706 / ISIRI 6119-3

)(OITزمان القای اکسایش

ISIRI 6119-3 / ISIRI 0119-9

مقاومت به گرمادهی

ISIRI 6119-3 / ISIRI 10914
قطرداخلی

ابعاد

e5,min
ارتفاع پروفیل

 Bیا A%,A2,A1نرخ پراکنش
%درجه

≤

≥21 min
بدون پوسته پوسته ،ترک و حباب
روی سطح لوله

DIN 0.9.0 / ISIRI 900.-3

990±2 mm

ISIRI 900.-3

8±0 mm

ISIRI 900.

90±2

مشخصات فنی لوله قطر  0077اسپیرال کاروگیت

استاندارد آزمون

معیار پذیرش

نام آزمون

ISIRI 6119-3

بدون نقص

ISIRI 0767-1 / ISIRI 6119-3

149.0 – 149.0 g/cm3

)(MFRشاخص جریان مذاب

ISO 1133 / ISIRI 6119-3

1.00≤ < 140 g / 01 min

سفتی حلقوی(بلند مدت)

ISIRI 6119-1 / DIN 19691

≤3040 KN / m2

سفتی حلقوی(کوتاه مدت)

ISIRI 11439/ ISO 6696

≤8 KN / m2

 %03انعطاف پذیری

ISIRI 19167/ISO13691

عدم افت نیرو و شکست در لوله

درصد دوده

ISO 9694/ ISIRI 6119-3

2-2402

شکل ظاهری
چگالی

پراکنش دوده

INSO 97706 / ISIRI 6119-3

)(OITزمان القای اکسایش

ISIRI 6119-3 / ISIRI 0119-9

مقاومت به گرمادهی

ISIRI 6119-3 / ISIRI 10914
قطرداخلی

ابعاد

e5,min
ارتفاع پروفیل

 Bیا A%,A2,A1نرخ پراکنش
%درجه

≤

≥21 min
بدون پوسته پوسته ،ترک و حباب
روی سطح لوله

DIN 0.9.0 / ISIRI 900.-3

0091±0 mm

ISIRI 900.-3

8±0 mm

ISIRI 900.

.1±0

مشخصات فنی لوله قطر  0077اسپیرال کاروگیت

استاندارد آزمون

معیار پذیرش

نام آزمون

ISIRI 6119-3

بدون نقص

ISIRI 0767-1 / ISIRI 6119-3

149.0 – 149.0 g/cm3

)(MFRشاخص جریان مذاب

ISO 1133 / ISIRI 6119-3

1.00≤ < 140 g / 01 min

سفتی حلقوی(بلند مدت)

ISIRI 6119-1 / DIN 19691

≤3040 KN / m2

سفتی حلقوی(کوتاه مدت)

ISIRI 11439/ ISO 6696

≤8 KN / m2

 %03انعطاف پذیری

ISIRI 19167/ISO13691

عدم افت نیرو و شکست در لوله

درصد دوده

ISO 9694/ ISIRI 6119-3

2-2402

شکل ظاهری
چگالی

پراکنش دوده

INSO 97706 / ISIRI 6119-3

)(OITزمان القای اکسایش

ISIRI 6119-3 / ISIRI 0119-9

مقاومت به گرمادهی

ISIRI 6119-3 / ISIRI 10914
قطرداخلی

ابعاد

e5,min
ارتفاع پروفیل

 Bیا A%,A2,A1نرخ پراکنش
%درجه

≤

≥21 min
بدون پوسته پوسته ،ترک و حباب
روی سطح لوله

DIN 0.9.0 / ISIRI 900.-3

0091±0 mm

ISIRI 900.-3

01±0 mm

ISIRI 900.

81±3

مشخصات فنی لوله قطر  0077اسپیرال کاروگیت

استاندارد آزمون

معیار پذیرش

نام آزمون

ISIRI 6119-3

بدون نقص

ISIRI 0767-1 / ISIRI 6119-3

149.0 – 149.0 g/cm3

)(MFRشاخص جریان مذاب

ISO 1133 / ISIRI 6119-3

1.00≤ < 140 g / 01 min

سفتی حلقوی(بلند مدت)

ISIRI 6119-1 / DIN 19691

≤ 3040 KN / m2

سفتی حلقوی(کوتاه مدت)

ISIRI 11439/ ISO 6696

≤8 KN / m2

 %03انعطاف پذیری

ISIRI 19167/ISO13691

عدم افت نیرو و شکست در لوله

درصد دوده

ISO 9694/ ISIRI 6119-3

2-2402

شکل ظاهری
چگالی

پراکنش دوده

INSO 97706 / ISIRI 6119-3

)(OITزمان القای اکسایش

ISIRI 6119-3 / ISIRI 0119-9

مقاومت به گرمادهی

ISIRI 6119-3 / ISIRI 10914
قطرداخلی

ابعاد

e5,min
ارتفاع پروفیل

 Bیا A%,A2,A1نرخ پراکنش
%درجه

≤

≥21 min
بدون پوسته پوسته ،ترک و حباب
روی سطح لوله

DIN 0.9.0 / ISIRI 900.-3

0393±. mm

ISIRI 900.-3

00±0 mm

ISIRI 900.

000±3 mm

مشخصات فنی لوله قطر  0077اسپیرال کاروگیت

استاندارد آزمون

معیار پذیرش

نام آزمون

ISIRI 6119-3

بدون نقص

ISIRI 0767-1 / ISIRI 6119-3

149.0 – 149.0 g/cm3

)(MFRشاخص جریان مذاب

ISO 1133 / ISIRI 6119-3

1.00≤ < 140 g / 01 min

سفتی حلقوی(بلند مدت)

ISIRI 6119-1 / DIN 19691

≤ 3040 KN / m2

سفتی حلقوی(کوتاه مدت)

ISIRI 11439/ ISO 6696

≤8 KN / m2

 %03انعطاف پذیری

ISIRI 19167/ISO13691

عدم افت نیرو و شکست در لوله

درصد دوده

ISO 9694/ ISIRI 6119-3

2-2402

شکل ظاهری
چگالی

پراکنش دوده

INSO 97706 / ISIRI 6119-3

)(OITزمان القای اکسایش

ISIRI 6119-3 / ISIRI 0119-9

مقاومت به گرمادهی

ISIRI 6119-3 / ISIRI 10914
قطرداخلی

ابعاد

e5,min
ارتفاع پروفیل

 Bیا A%,A2,A1نرخ پراکنش
%درجه

≤

≥21 min
بدون پوسته پوسته ،ترک و حباب
روی سطح لوله

DIN 0.9.0 / ISIRI 900.-3

0.80±0 mm

ISIRI 900.-3

00±0 mm

ISIRI 900.

000±3 mm

مشخصات فنی لوله قطر  0077اسپیرال کاروگیت

استاندارد آزمون

معیار پذیرش

نام آزمون

ISIRI 6119-3

بدون نقص

ISIRI 0767-1 / ISIRI 6119-3

149.0 – 149.0 g/cm3

)(MFRشاخص جریان مذاب

ISO 1133 / ISIRI 6119-3

1.00≤ < 140 g / 01 min

سفتی حلقوی(بلند مدت)

ISIRI 6119-1 / DIN 19691

≤ 3040 KN / m2

سفتی حلقوی(کوتاه مدت)

ISIRI 11439/ ISO 6696

≤8 KN / m2

 %03انعطاف پذیری

ISIRI 19167/ISO13691

عدم افت نیرو و شکست در لوله

درصد دوده

ISO 9694/ ISIRI 6119-3

2-2402

شکل ظاهری
چگالی

پراکنش دوده

INSO 97706 / ISIRI 6119-3

)(OITزمان القای اکسایش

ISIRI 6119-3 / ISIRI 0119-9

مقاومت به گرمادهی

ISIRI 6119-3 / ISIRI 10914
قطرداخلی

ابعاد

e5,min
ارتفاع پروفیل

 Bیا A%,A2,A1نرخ پراکنش
%درجه

≤

≥21 min
بدون پوسته پوسته ،ترک و حباب
روی سطح لوله

DIN 0.9.0 / ISIRI 900.-3

0092±2 mm

ISIRI 900.-3

02±0 mm

ISIRI 900.

0.1±3 mm

مشخصات فنی لوله قطر  0077اسپیرال کاروگیت

استاندارد آزمون

معیار پذیرش

نام آزمون

ISIRI 6119-3

بدون نقص

ISIRI 0767-1 / ISIRI 6119-3

149.0 – 149.0 g/cm3

)(MFRشاخص جریان مذاب

ISO 1133 / ISIRI 6119-3

1.00≤ < 140 g / 01 min

سفتی حلقوی(بلند مدت)

ISIRI 6119-1 / DIN 19691

≤ 3040 KN / m2

سفتی حلقوی(کوتاه مدت)

ISIRI 11439/ ISO 6696

≤8 KN / m2

 %03انعطاف پذیری

ISIRI 19167/ISO13691

عدم افت نیرو و شکست در لوله

درصد دوده

ISO 9694/ ISIRI 6119-3

2-2402

شکل ظاهری
چگالی

پراکنش دوده

INSO 97706 / ISIRI 6119-3

)(OITزمان القای اکسایش

ISIRI 6119-3 / ISIRI 0119-9

مقاومت به گرمادهی

ISIRI 6119-3 / ISIRI 10914
قطرداخلی

ابعاد

e5,min
ارتفاع پروفیل

 Bیا A%,A2,A1نرخ پراکنش
%درجه

≤

≥21 min
بدون پوسته پوسته ،ترک و حباب
روی سطح لوله

DIN 0.9.0 / ISIRI 900.-3

0811±0 mm

ISIRI 900.-3

02±0 mm

ISIRI 900.

000±0

مشخصات فنی لوله قطر  0777اسپیرال کاروگیت

استاندارد آزمون

معیار پذیرش

نام آزمون

ISIRI 6119-3

بدون نقص

ISIRI 0767-1 / ISIRI 6119-3

149.0 – 149.0 g/cm3

)(MFRشاخص جریان مذاب

ISO 1133 / ISIRI 6119-3

1.00≤ < 140 g / 01 min

سفتی حلقوی(بلند مدت)

ISIRI 6119-1 / DIN 19691

≤ 3040 KN / m2

سفتی حلقوی(کوتاه مدت)

ISIRI 11439/ ISO 6696

≤8 KN / m2

 %03انعطاف پذیری

ISIRI 19167/ISO13691

عدم افت نیرو و شکست در لوله

درصد دوده

ISO 9694/ ISIRI 6119-3

2-2402

شکل ظاهری
چگالی

پراکنش دوده

INSO 97706 / ISIRI 6119-3

)(OITزمان القای اکسایش

ISIRI 6119-3 / ISIRI 0119-9

مقاومت به گرمادهی

ISIRI 6119-3 / ISIRI 10914
قطرداخلی

ابعاد

e5,min
ارتفاع پروفیل

 Bیا A%,A2,A1نرخ پراکنش
%درجه

≤

≥21 min
بدون پوسته پوسته ،ترک و حباب
روی سطح لوله

DIN 0.9.0 / ISIRI 900.-3

2111±0 mm

ISIRI 900.-3

02±0 mm

ISIRI 900.

0.1±0

مشخصات فنی لوله قطر  0077اسپیرال کاروگیت

استاندارد آزمون

معیار پذیرش

نام آزمون

ISIRI 6119-3

بدون نقص

ISIRI 0767-1 / ISIRI 6119-3

149.0 – 149.0 g/cm3

)(MFRشاخص جریان مذاب

ISO 1133 / ISIRI 6119-3

1.00≤ < 140 g / 01 min

سفتی حلقوی(بلند مدت)

ISIRI 6119-1 / DIN 19691

≤ 3040 KN / m2

سفتی حلقوی(کوتاه مدت)

ISIRI 11439/ ISO 6696

≤8 KN / m2

 %03انعطاف پذیری

ISIRI 19167/ISO13691

عدم افت نیرو و شکست در لوله

درصد دوده

ISO 9694/ ISIRI 6119-3

2-2402

شکل ظاهری
چگالی

پراکنش دوده

INSO 97706 / ISIRI 6119-3

)(OITزمان القای اکسایش

ISIRI 6119-3 / ISIRI 0119-9

مقاومت به گرمادهی

ISIRI 6119-3 / ISIRI 10914
قطرداخلی

ابعاد

e5,min
ارتفاع پروفیل

 Bیا A%,A2,A1نرخ پراکنش
%درجه

≤

≥21 min
بدون پوسته پوسته ،ترک و حباب
روی سطح لوله

DIN 0.9.0 / ISIRI 900.-3

2090±0 mm

ISIRI 900.-3

02±0 mm

ISIRI 900.

0.0±0

مشخصات فنی لوله قطر  0077اسپیرال کاروگیت

استاندارد آزمون

معیار پذیرش

نام آزمون

ISIRI 6119-3

بدون نقص

ISIRI 0767-1 / ISIRI 6119-3

149.0 – 149.0 g/cm3

)(MFRشاخص جریان مذاب

ISO 1133 / ISIRI 6119-3

1.00≤ < 140 g / 01 min

سفتی حلقوی(بلند مدت)

ISIRI 6119-1 / DIN 19691

≤ 3040 KN / m2

سفتی حلقوی(کوتاه مدت)

ISIRI 11439/ ISO 6696

≤8 KN / m2

 %03انعطاف پذیری

ISIRI 19167/ISO13691

عدم افت نیرو و شکست در لوله

درصد دوده

ISO 9694/ ISIRI 6119-3

2-2402

شکل ظاهری
چگالی

پراکنش دوده

INSO 97706 / ISIRI 6119-3

)(OITزمان القای اکسایش

ISIRI 6119-3 / ISIRI 0119-9

مقاومت به گرمادهی

ISIRI 6119-3 / ISIRI 10914
قطرداخلی

ابعاد

e5,min
ارتفاع پروفیل

 Bیا A%,A2,A1نرخ پراکنش
%درجه

≤

≥21 min
بدون پوسته پوسته ،ترک و حباب
روی سطح لوله

DIN 0.9.0 / ISIRI 900.-3

2.93±0 mm

ISIRI 900.-3

034.±14. mm

ISIRI 900.

000±0 mm

مشخصات فنی لوله قطر  0777اسپیرال کاروگیت

استاندارد آزمون

معیار پذیرش

نام آزمون

ISIRI 6119-3

بدون نقص

ISIRI 0767-1 / ISIRI 6119-3

149.0 – 149.0 g/cm3

)(MFRشاخص جریان مذاب

ISO 1133 / ISIRI 6119-3

1.00≤ < 140 g / 01 min

سفتی حلقوی(بلند مدت)

ISIRI 6119-1 / DIN 19691

≤ 3040 KN / m2

سفتی حلقوی(کوتاه مدت)

ISIRI 11439/ ISO 6696

≤8 KN / m2

 %03انعطاف پذیری

ISIRI 19167/ISO13691

عدم افت نیرو و شکست در لوله

درصد دوده

ISO 9694/ ISIRI 6119-3

2-2402

شکل ظاهری
چگالی

پراکنش دوده

INSO 97706 / ISIRI 6119-3

)(OITزمان القای اکسایش

ISIRI 6119-3 / ISIRI 0119-9

مقاومت به گرمادهی

ISIRI 6119-3 / ISIRI 10914
قطرداخلی

ابعاد

e5,min
ارتفاع پروفیل

 Bیا A%,A2,A1نرخ پراکنش
%درجه

≤

≥21 min
بدون پوسته پوسته ،ترک و حباب
روی سطح لوله

DIN 0.9.0 / ISIRI 900.-3

3111±0 mm

ISIRI 900.-3

034.±14. mm

ISIRI 900.

091±0 mm

برخی از پروژه های که شرکت ناب زیست افتخار همکاری در بخش تولید لوله کاروگیت

لوله کاروگیت سایز  0022 ،0222و  3222به متراژ جمعا  0502متر – شرکت ارس تارال امین
لوله کاروگیت سایز  4222به متراژ  122متر – جناب آقای عابدین  -بوشهر
لوله کاروگیت سایز  4022میلیمتر به متراژ  4005متر – شرکت مهندسی نقشه پردازان آسیا
لوله کاروگیت سایز  4122 ،0022و  4222به متراژ –  0331متر – شرکت پویش باختر – مهندس همتی
لوله کاروگیت سایز  4522میلیمتر به متراژ  4122متر – شهرداری مشهد – مهندس نامقی
لوله کاروگیت سایز  4522به متراژ  402متر – مهندس نوروزی
لوله کاروگیت سایز  0222میلیمتر به متراژ  4523متر – شرکت هستی آرین – مهندس گل میری
لوله کاروگیت سایز  4522به متراژ  3022متر – قراگاه خاتم االنبیاء – موسسه شهید رجایی
لوله کاروگیت سایز  4322به متراژ  4222متر – مهندس رحیمی – شرکت بارژ بنیان ارومیه
لوله کاروگیت سایز  122و  022به متراژ  42222متر – مهندس زارعی
لوله کاروگیت سایز  022به متراژ  0243متر – شرکت پراگ – مهندس ایرانپور
لوله کاروگیت سایز  522به متراژ  0222متر – مهندس صدقی – شرکت جاده
لوله کاروگیت سایز  322به متراژ  40222متر – مهندس مرزبانی – سپاه امام سجاد  -کرمانشاه
لوله کاروگیت سایز  4022به متراژ  142متر – شرکت کندوان پارس
لوله کاروگیت سایز  022و  4022به متراژ جمعا  0222متر – مهندس طیبان  -کرمان
لوله کاروگیت سایز  4022و  4022به متراژ  022متر – شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس – مهندس علی گلی
لوله کاروگیت سایز  522 ،4022و  322به متراژ  04022متر – شرکت عقاب آشیان – مهندس خدایی
لوله کاروگیت سایز  4222 ،4122و  322به متراژ  3052متر – مهندس جهان نوش
لوله کاروگیت سایز  4122و  0222میلیمتر به متراژ  4122متر – شرکت ترپ – مهندس ضیافتی

تصاویری از بارگیری لوله های تولیدی به مقاصد مختلف ایران و کشورهای همجوار

