
 
 آشنایی با انواع لوله فاضالب 

در سیستم  ترین محصوالتی است کهلوله و اتصاالت فاضالبی جزو اصلی های   
می تواند   مکانیکی و فاضالبی صنعت ساختمان می باشد. شناخت  انواع لوله فاضالب 
به خرید و انتخاب ما کمک کند. جنس استفاده شده برای ساخت لوله و اتصاالت  
های  ها می توانند در موقعیت فاضالبی بسیار مقاوم است و هر کدام از این لوله 
 .خاصی مورد استفاده قرار بگیرند

 

 در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟ 
 انواع لوله فاضالبی  •

 همه چیز راجع به لوله پی وی سی •
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 انواع لوله فاضالبی 
لوله و اتصاالت فاضالبی بسیار متنوعی در بازار موجود است که تفاوت هایی در  
های فاضالبی   مواد اولیه و نحوه نصب آنها وجود دارد. بعضی از پر کاربردترین لوله 

ها به کار می رود به این صورت استکه هم اکنون در بسیاری از ساختمان : 

 لوله پی وی سی  •
 لوله پلیکا  •
 لوله پلی اتیلن  •
 لوله فاضالب سایلنت  •
 های پوشفیت  لوله •

باید شما اطالعات کافی در مورد آنها داشته باشید   قطعا در زمان خرید لوله و اتصاالت
دینتا بتوانید لوله مورد نیاز خود را خریداری ک .  

https://hares-group.com/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/


 
 لوله پی وی سی •
 مزایا لوله پی وی سی  •
 معایب لوله پی وی سی  •
 لوله پلیکا  •
 لوله فاضالب پلب اتیلن  •
 لوله فاضالبی پوشفیت •
 نتیجه گیری  •

 همه چیز راجع به لوله پی وی سی 
 لوله پی وی سی 

از معروف لولهلوله پی وی سی یکی  ترین  لوله    انواع  از  های فاضالبی و یکی 
به جمع انواع لوله فاضالب اضافه شدند. این لوله    1980فاضالب است که در سال  

های تجاری و مسکونی جای   ها در طی مدت زمان اندکی توانستند در ساختمان 
های  ارد بازار شود، بیشتر از لوله  ها و  خود را پیدا کنند. قبل از اینکه این لوله 
ها استفاده می شد که دارای نقاط ضعف   فلزی، گاوانیزه و غیره برای فاضالب 
فراوانی بودند. با اینکه لوله و اتصاالت فاضالب پی وی سی نیز نمی تواند بی  
اند بسیاری از معایب   ها توانسته عیب نقص باشد، اما می توان گفت که این لوله 
که به نسبت   های قدیمی را پوشش دهند و همچنین به علت  قیمت لوله پلیکا  لوله
 .اند دیگر لوله و اتصاالت فاضالبی مناسب تر است، بسیار محبوب 
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ه این لول های سفید در بازار موجودند و سایزهای متفاوتی از   ها اکثرا در رنگ 
های پی وی سی سبب  آنها نیز وجود دارد. این تنوع در نوع اتصاالت و سایز لوله  

کشی فاضالب منازل از   ها به خصوص برای لوله  کشی  می شود برای بیشتر لوله 
 .در این لوله ها استفاده می شود این نوع لوله استفاده شود، از ماده پلی وینیل کلراید

می توان گفت که هم اکنون حدود دو سوم از فروش بازار جهانی لوله و اتصاالت  
ها دارای خواص  فاضالبی ساختمان؛ به لوله پی وی سی مربوط است. این لوله  

یمیایی و مکانیکی مناسبی هستند که سبب شده در میان مشتریان از محبوبیت  ش
 .خوبی برخوردار شوند 

 مزایا لوله پی وی سی 

پذیری مناسبی داردانعطاف  • . 
 دارای وزن پایین  •
 دارای دوام باال  •
 .مقاوم در برابر اسیدها و بازها است •
 پی وی سی مناسب است قیمت لوله و اتصاالت •
 عبور پر فشار  •
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 معایب لوله پی وی سی 

 خطر خرابی در زیر زمین  •
 خوردگی بر اثر تماس مداوم با آب گرم  •
 شکننندگی در اثر تابش پرتو ماورا بنفش  •

  



 
 لوله پلیکا 

از پر استفاده  این لوله   اترین نوع لوله  ها یکی  ستفاده در  های فاضالبی مورد 
های پی  ی لوله  ها را می توان مدل امروزی و بروز شده ایران هستند. این لوله

اند. به این دلیل به این لوله وی سی دانست که به رنگ خاکستری  ها لوله پلیکا   
های یو پی وی سی با این برند به ایران وارد شد. هم  می گویند که اولین بار لوله  

های  کیفیتی را با باالترین استاندارد های بسیار بایرانی لوله  کنندگان ااکنون تولید
های یو پی وی سی را با نام پلیکا   روز دنیا تولید می کنند. اما همچنان به لوله
 .در ایران می شناسند

های پی وی سی شباهت بسیاری دارند و تنها در یک مورد   ها با لوله این لوله 
ادامه آن را نیز بیان خواهیم کرد. لوله فاضالب پی   با همدیگر تفاوت دارند که در

و فتاالت هستند که دو عامل پالستیکی به شمار می رود و   BPA وی سی حاوی 
له وجود  پذیری باالیی داشته باشد. تنها یک مسئسبب می شود این لوله انعطاف

 ها را انتخاب نکنند و به طرف لوله  دارد که می تواند سبب شود افراد این لوله
های پی وی سی تمایل داشته باشند، و آن هم این مورد است که قیمت لوله  



 های پی وی سی باالتر است و سبب شده تا در ساختمان  پلیکا نسبت به لوله 
دهای فاضالب خانگی به کار رو  ها و سیستم  . 

 
 لوله فاضالب پلی اتیلن 

الهاست که به عنوان  اتیلن است که س  یکی دیگر از انواع لوله فاضالب لوله پلی
با کیفیت در سیستم فاضالب ساختمان   لوله  اما توجه  یک  رود.  به کار می  ها 

ها    هایی که در ادامه بیان می کنیم، از این لوله  داشته باشید که به دلیل ویژگی 
 .های شهری بسیار استفاده می شود در فاضالب 

و لوله پلیکا از لوله   هایی مانند لوله پی وی سی این روزها با وجود لوله های   
ها استفاده می شود. اما هنوز هم در برخی موارد   پلی اتیلن کمتر در ساختمان
ها منسوخ نشده  ها استفاده می شود و به کارگیری آنها در ساختمان   از این لوله

هایی  اتیلن بسیار مقاوم و محکم و دارای طول عمر باالیی است و لوله  است. پلی  
ین ماده ساخته می شوند هم دارای این ویژگی که از ا  ها هستند. طول عمر این   

ها بسیار باال است و در عین حال به برخی موارد نیز بستگی دارد. همچنین   لوله
پلی   و  لوله  نسبتا سبک  دارای وزن  لوله فاضالب است،  انواع  از  یکی  اتیلن که 



های ساختمانی،  ی از پروژه  قیمت مناسب است. بنابراین استفاده از آنها در برخ
 .نیز استفاده می شود 

 لوله فاضالبی پوشفیت 

لوله پوشفیت نسل جدیدی از انواع لوله فاضالب است که توانسته نصب و راه  
ها یکی از   تر کرده است. این لوله  های فاضالبی را بسیار ساده اندازی سیستم 
های مختلف ساختمان   کشی بخش جدیدترین محصوالت مورد استفاده در لوله 
می باشند و به خاطر مزایا بسیاری که دارد، توسط بسیاری از افراد مورد استفاده  

های معمولی است و از  تر از لوله  قرار می گیرد. روش نصب این لوله بسیار ساده  
این رو می تواند سرعت نصب را بسیار افزایش دهد. همچنین افرادی که اطالعات  

های فاضالبی دارند، می توانند با رعایت  راه اندازی سیستم    کمی در مورد نصب و 
 .ها اقدام نمایند کردن برخی از اصول ساده به نصب این لوله

 


