
                

     

 

 

دوم  ويرايش  

 

01/11/1398/ 

 

یلن يبرگالس با لوله های پلی اتمقايسه لوله های فا  

ايرانیان اطلس شرق شرکت آريا کاوان   
 

 

 

 

www.akpipe.co

m 

 

 

   PEبا لوله  (GRP)مقایسه لوله فایبرگالس

 نوع لوله                   

 ویژگی
 PE (GRP)فایبرگالس

مقاومت شیمیایی و 

مقاومت در برابر 

 خوردگی

به علت ساختار الیاف شیشه ای مقاومت شیمیایی خوبی دارد. 

به دلیل تنوع رزینهای پلیمری تقریبا مقاومترین لوله در برابر 

 عوامل جوی و مواد شیمیایی است. خوردگی و

مقاومت شیمیایی باالست ولی امکان 

تغییر و بهینه سازی ندارد در معرض 

 حمله جوندگان 

 غیر مقاوم در برودت هوا مقاومت مناسب ضربه 

 انتشار ترک دارد انتشار ترک ندارد ترک

 مقاوم در زلزله مقاوم در زلزله زلزله

 قابل ترمیم اساسی غیر قابل ترمیم اساسی  ترمیم

مقاومت در برابر اشعه 
UV 

 سال 5نامقاوم و حداکثر  مقاومت مناسب

درجه  5شکننده در دماهای کمتر از  درجه سانتیگراد 04مقاوم تا منفی  دمای پایین

 سانتی گراد

مقاومت در دمای بیش 

 درجه سانتیگراد 05از 

اد و درجه سانتیگر 55حداکثر دما در محیطهای غیر فرسایشی 

 درجه سانتیگراد با رزینهای خاص 871تا 

از نظر استحکام و سفتی دچار مشکل 

 می شود

امکان شستشو و 

 پاکسازی

 راحت راحت

 ناچیز خیلی ناچیز انتقال حرارت

 NSFمطابق با استاندارد  NSFمطابق با استاندارد  آب آشامیدنی

 اب گیری آسانبرش و انشع برش و انشعاب گیری آسان برش و انشعاب گیری

مواد نفتی و  انتقال -تقریبا هر کاربرد متصور در صنعت  کاربردهای متنوع

 سیاالت شیمیایی و مواد غذایی

در کاربرد های مرتبط با مواد نفتی قابل 

 مصرف نیست

 فاقد تضمین دارای ضمانت و گارانتی ضمانت و گارانتی
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 تذکر:

برابر سفتی  1یاد می شود،  RING STIFFNESSکه از آن به GRPه لول و مقاومت فشار خارجی   سفتی حلقوی 

 DINکیلو پاسکال ) طبق استاندارد های  GRP 84چرا که ماکسیمم سفتی در لوله های است  PEحلقوی لوله 

ضریب تبدیل استانداردهای فوق به استاندارد لوله های   75/1( می باشد که با اعمال ضریب ISO 7685و  9969

PE (DIN 16961 سفتی لوله ها ی ،)GRP 5/71 یمم سکیلو پاسکال خواهد شد. این در حالی است که سفتی ماک

 GRPکیلو پاسکال در لوله  0کیلو پاسکال است که معادل  23تنها  DIN 16961طبق استاندارد  PEلوله های 

کیلو  3با  PEسی به لوله های محقق نشده و تنها دستر PEاست که حتی این میزان هم در کشور هنوز برای لوله های 

کیلو  84با سفتی  GRPبرابر کمتر از لوله های  5کیلو پاسکال( در کشور میسر می باشد و این یعنی  81پاسکال )

 پاسکال.

متری با سهولت و اطمینان  61این امتیاز باعث می شود لوله های فایبرگالس را در اعماق تا 

تحمل فشار بارهای  ودر اعماق خیلی کمتر دوپهن شده  PEخاطر نصب نمود در حالیکه لوله های 

  .زنده و مرده روی خود را ندارد

 

 دپارتمان فنی گروه تولیدی آریاکاوان                                                                                        
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NOT:                                                                                                                                          

Ring Stiffness and resistance of foreign pressure GRP pipes That can be 

remembered RING STIFFNESS , annular Tube Stiffness against 8 PE is because GRP 

pipes Stiffness in 10 K Pascal (according To The Standard DIN 9969 – ISO 7685 ) is 

That by applying The coefficient 8/79 K of The above standards To become The 

Standard PE pipes (DIN 16961 ) Stiffness of GRP pipes 78/9 K p.                                   

 This is while The PE pipe Stiffness maximum according To DIN 16961 only 32 K P 

is The equal able  of 4 K P in GRP is That even This amount in The our country is 

Still not possible for PE pipes with access only To The 2 K P in The our country is 

possible , and That means 5 Times less Them 10 K P for GRP pipes with The 

Stiffness of The Pascal. Pipe deep in much less Daphne and bear The pressure of 

total loads on pipes.                                                                                                                
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COMPARE WITH PE PIPE & FIBERGLASS PIPE 

PE FIBERGLASS 
                 TYPE OF PIPE 

FEATURES 
The chemical resistance 
of this pipe is very well , 
but the possibility to 
change and doss not 
hare exposure to rodent 
attack optimization   

for The structure of The chemical 
resistance of glass fibers and very 
well, for the variety of polymer 
resins almost best pipe against 
corrosion and atmospheric agents 
and chemical substances.   

Chemical resistance and 
corrosion resistance 

Suitable for cool air  resistance Impact 
There are no cracks There are no cracks Cracks 
Resistance Resistance Earthquake 
Non - reliable Reliable Restoration(repair) 
Maximum suitable for 5 
days  

Resistance Resistance to UV rays  

Brittle at low 
temperatures less them 
5 C  

Resistance to temperature up to 
minus 40 Celsius degrees 

Temperature 

In terms strength and 
rigidity is in Trouble 

In non – erosion areas 95 C up to 
180C with special resin 

RESISTANCE TO 
TEMPERETURE OVER 50 C 

The comfortable possibility of washing and cleaning   

The heat transfer Is very little Is very little 
According NSF standard  Drinking water Is very little 
Easy branching and 
decision  

Easy to cut and split     Easy to cut and split     

Non- available Very application in the industry of 
petroleum and chemical- transport 

More device application  

 No guaranty Guaranty Warranties and warranty 
    


