
 همه چیز درباره قیمت لوله پلیکا

 قدرت اساس بر انواع لوله پلیکا

 لوله پلیکا فشار قوی

لوله پلیکای فشار قوی از دو نوع قبیل بسیار ضخیم تر است.از این نوع لوله در 

ی برق صنعیت و همچنین برای انتقال اسید ها و بازها استفاده پوشش دهی کابل ها

فشار قوی از دو نوع دیگر بیشتر است.از کابرد  تعرفه لوله پلیکا میشود و البته که

های دیگر این لوله میتوان به آب رساین زمین های کشاورزی و باغ ها و کانال 

 .کیش و انتقال آب آشامیدین اشاره کرد

 لوله پلیکا نیمه قوی

بیشترین مورد مصرف در لوله های پلیکا را لوله پلیکا نیمه قوی شامل میشود که 

االت فاضالیب استفاده میشود .این لوله ها یعین لوله های پلیکا جهت انتقال سی

 .میلیمتر تولید و ارائه میگردد ۴۰۰میلیمتر ایل  ۵۰معمویل در سایزهای 

 لوله پلیکا معمویل

این نوع لوله پلیکا کمترین ضخامت را در بین انواع لوله ها دارد و سبک تر و 

کمتر است و در جایی استفاده میشود  دیگر انواع از معمویل ”پلیکا لوله قیمت“

که فشار زیادی بر روی آن نباشد.لوله پلیکای معمویل اکثرا در کانال های تعویه 

 .هوای خانیگ و صنعیت و انتقال آب باران استفاده میشود

https://hares-group.com/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c%da%a9%d8%a7/


 

 کاربرد لوله پلیکا

مناسب  قیمت لوله پلیکا به دلیل استحکام باال , وزن کم و عدم زنگ زدیگ همچنین

باشد.لوله پلیکا  لوله ای مناسب و قابل اطمینان برای انتقال آب و سیاالت یم

و آبهای سطحی که فشار کیم دارند بکار میرود و در صنعت  انتقال فاضالب برای

لیکا از لوله های پرکاربرد در صنعت ساخت و ساز ساختمان نیز کاربرد دارد.لوله پ

 .و .. است

 .چند مورد از عمده کاربرد های لوله پلیکا را در لیست زیر مشاهده یم کنید

 انتقال فاضالب 

 (کابل های برق )پوشش 

 (کابل های مخابرات )پوشش 

 سیستم های تهویه ساختمان 

 سیستم های آبرساین 

 )سیستم های تخلیه آب )باران 

https://www.watertechonline.com/wastewater/article/14210705/piping-for-water-and-wastewater-treatment-systems
https://www.watertechonline.com/wastewater/article/14210705/piping-for-water-and-wastewater-treatment-systems


 

 ل تاثیرگذار بر قیمت لوله پلیکاعوام

نوسانات قیمت ارز و همچنین نوسانات قیمت اولیه باعث کاهش و افزایش 

 .شده هزینه لوله پلیکا نامنظم

خییل ها معتقدند که فقط قیمت لوله های واردایت دچار این نوسانات یم شود 

 این به هم ایران تولید و داخیل های ”پلیکا لوله قیمت“اما اینطور نیست، حیت 

 اولیه مواد نیازمند هم داخل تولید پلیکا لوله اینکه دلیل به دچارند مشکل

این اختالفات در تعرفه لوله  باعث ها اولیه مواد قیمت نوسان و است واردایت

 .پلیکا یم شود

از دیگر عوامل موثر بر قیمت لوله پلیکا یم توان به کالس فشاری این لوله ها 

لوله پلیکا انواع مختلف کالس فشاری دارد:  اشاره کرد همانطور که گفته شد

 معمویل، نیمه قوی و فشار قوی

ما بستیگ داره و به طبع قیمت تهیه هر کدام از این انواع لوله پلیکا به نیاز ش

قیمت  لوله پلیکا ها باهم متفاوت اند به طور مثال قیمت لوله پلیکا فشار قوی از

  .معمویل بیشتر است و این به دلیل میزان مقاومت آنهاست لوله پلیکا

 



 مزایای لوله پلیکا

  

 مقاومت در برابر خوردیگ 

ا بودن آن میباشد و همین ویژیگ غیر رسان لوله پلیکا هایییک از بارز ترین ویژیگ

های الکتروشیمیایی با اسیدها و به باال رفتن مقاومت لوله پلیکا در برابر واکنش

  .شوند، کمک یم کندهایی که باعث خوردیگ فلزات یمبازها و نمک

 مقاومت در برابر ضربه 

هایی از جنس سیمان، سفال و فلز در شرایط عادی لوله پلیکا نسبت به لوله 

مقاومت باالیی در برابر ضربه دارد.لوله های پلیکا نوع و ضخامت های مختلفی 

قیمت لوله  دارد که هرکدام کارایی منحصر به فرد خود را دارند، همچنین

 .بسیار مناسب است پلیکا

 ضریب اصطکاک 

است یعین از زبری کمتری برخوردار است . به  صاف PVC لوله دیواره داخیل 

شود که همین امر سبب همین دلیل این ویژیگ سبب پایین آمدن اصطکاک یم

 .شودافزایش مقاومت در برابر جریان یم

 مقاومت شیمیایی 

 140در برابر حجم زیادی از مواد شیمیایی تا حداکثر دمای  لوله پلیکا مقاومت

درجه فارنهایت است، همچنین در برابر مواد نفیت، الکل مقاوم است بنابراین از 

 .گیردهایی که بحراین هستند مورد استفاده قرار یماین لوله در محیط

 استحکام باال عالوه بر سبک بودن 

لید لوله پلیکا کاهش وزن آن است و این گیر در توییک از پیشرفت های چشم  

ها مصدومیت کارگران ویژیگ از لحاظ ایمین بسیار حائز اهمیت است. این لوله

دهد و با توجه به قیمت لوله پلیکا این نایش از سوانح را به شدت کاهش یم

 .ویژیگ عالیست

https://en.wikipedia.org/wiki/Polyvinyl_chloride
https://en.wikipedia.org/wiki/Polyvinyl_chloride


 کیفیت آب 

رد. بنابراین شما یم گذاباید بدانید که لوله پلیکا بر کیفیت آب تأثیری نیم     

رساین و انتقال آب شرب استفاده توانید به راحیت از این لوله ها در سیستم آب

 .کنید. همچنین یم توانید بسته به استفاده لوله مناسب جهت انتقال آب تهیه کنید

 

 قیمت لوله پلیکا بر اساس انواع آن

  

 های فاضالیبلوله 



 

 



 

 

  

 



 لوله های ناوداین

 

 لوله های برقی

 



 

 


