
 لوله پلیکا یا لوله پولیکا ؟

است که اولین تولید کننده این نوع لوله پلیکا نام داشت و  PVC-U لوله ) پولیکا ( در واقع همان لوله پلیکا

خاکستری رنگ انتخاب  UPVC هایلولهبه به همین نام در ایران شناخته شد و عامه مردم نام پلیکا را برای 

ارد و به سختی صدمه را د PVC-U تمامی خواص مواد لوله پلیکا. کردند و نام پلیکا بر روی این جنس لوله ماند

های در سیستم  pvc شود. به همین جهت لولهزند و پوسیده نمیمی بیند و عمر طوالنی دارد. این لوله زنگ نمی

یکی  پلی اتیلن ) پی وی سی ( پس از .PVC-U کشی زیرزمینی و خطوط فاضالب کاربرد فراوانی داردآبی، سیم

ای رشد یافته مورد توجه قرار به عنوان ماده PVC-U است. مدت زیادی است که مواد پلیمری ترینمصرفاز پر

های گوناگون هایی که در مورد آن مطرح بوده و هست، و به رغم وجود محدودیتگرفته است و با تمامی صحبت

 .شودده تصور میای همراه با رشد اقتصادی برای این مادر استفاده از آن، آینده

) پی.وی.سی ( تولید شده در جهان توسط یکی از سه فرآیند اکستروژن و قالب گیری  PVC-U 90%تقریبا 

گردد. بیشترین مقدار پی.وی.سی اکسترود شده در ساخت انواع لوله پلیکا ) تزریقی به محصول نهایی تبدیل می

)پولیکا ( با داشتن باالترین  لوله پلیکا. رودبه کار می های مجاری آب و فاضالب (های آب تحت فشار, لولهلوله

نمایند. جدیدترین مدل ای امروز فراهم میخواص فنی و مکانیکی نیازهای اقتصادی و محیطی مناسبی را در دنی

لوله مورد استفاده برای آب و فاضالب در سراسر دنیا پوش فیت یو پی وی   )PVC-U (های پلیکااز خانواده لوله

 شودکند و به آسانی نصب میسی است که نشت نمی

 :  مزایای لوله پلیکا )پولیکا(

رسانا است و نسبت به فعل و انفعاالت الکتروشیمیایی ناشی : لوله پلیکا غیر  مقاومت در برابر خوردگی

شوند مقاوم است. این مشخصه در داخل و خارج لوله هایی که باعث خوردگی فلزات میاز اسیدها و نمک

 پلیکا ) لوله پولیکا ( وجود دارد. در نتیجه لوله در جاهایی که خاک مهاجم است کاربرد دارد.

 درجه 140 دمای تا حداکثر شیمیایی مواد از وسیعی طیف برابر در یکاپل لوله:  مقاومت شیمیایی

 منازل در معموال که ای شیمیایی مواد برابر در همچنین و گذاردمی نمایش به را خود مقاومت فارنهایت

 .است مقاوم شوندمی استفاده یا پیدا

شگرفی در کاهش وزن لوله داشته و این از نظر  پیشرف پلیکا لوله:  مقاوت نسبت به وزن، سبک بودن

 دهد.ها مصدومیت کارگر را به شدت کاهش میایمنی بسیار مهم است. این لوله
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 پلیکا لوله حالیکه در. است مهم بسیار ویژگی یک شکستگی به نسبت پلیکا لوله مقاومت:  انعطاف پذیری

( ساخته شده تحمل فشار بدون اینکه دچار  U-PVC)  خشک سی وی پی مواد ترکیب از(  پولیکا)

 شکستگی شود را دارد.

 خاک از شده ساخته هایلوله نسبت به(  پولیکا)  پلیکا لوله عادی شرایط در:  مقاومت در برابر ضربه

 .دارد ضربه برابر در باالیی مقاومت مرسوم مواد از دیگر بسیاری و بتن رس

با دیواره های صاف تری که دارد باعث کاهش اصطکاک سیال و مقاومت در  pvc لوله:  ضریب اصطکاک

 برابر جریان می شود.

 .گذاردنمی آب کیفیت روی ای منفی تاثیر هیچ پلیکا لوله:  کیفیت آب

 شودمی باعث این. دارد تر قدیمی هایلوله به نسبت کمتری حرارتی رسانایی پلیکا لوله:  عایق حرارتی

 های عایق حرارتی مناسب و مطلوب باشد.هپروژ از بسیاری برای پلیکا لوله که

 

) پی وی سی ( تولید شده  PVC-U ازهای پرکاربرد در صنعت ساختمان است و بیش از نیمی از لوله لوله پلیکا

رود. بیشترین استفاده از آن در خروج فاضالب است و برای ساخت ناودان و کابل برق به در این صنعت به کار می

های پلیمری قدیمی در بازار است و علیرغم این موضوع هنوز به دلیل رود. لوله پلیکا ) پولیکا ( از لولهکار می

لوله . شود. این لوله در برابر مواد شیمیایی عادی موجود در خاک مقاوم استو توزیع میتقاضای بازار تولید 

 .ها دانستترین لولهتوان یکی از سبکرا می پلیکا

 موارد مصرف لوله پلیکا:

 خانگی فاضالبهای انتقال    •

 صنعتی و شهری کاربردهای    •

 فشار تحت آبرسانی هایشبکه    •

 نیرو و برق شبکه کابلهای پوشش    •

 مخابراتی کابلهای پوشش    •
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