
 لوله

ده کرد. یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی است؛ لوله در واقع یک استوانه طویل و تو خالی است که می توان از آن برای انتقال مواد مختلفی استفا لوله

فروش این لوله های مرغوب کیفیت انواع لوله به جنس مواد به کار رفته در تولید آن بستگی دارد. هر یک از آن ها در ابعاد خاصی تولید می شوند. 

 .ایرانی در بازار های خارجی نیز با رونق بسیار باالیی رو به رو شده اند

  

 

  

تصمیم گیری  این محصوالت از مواد بسیار با کیفیتی تهیه و تولید می شوند. این لوله ها از صنایع غذایی گرفته تا صنعت هواپیما سازی کارایی دارند.

نوع لوله مستقیما به نوع کاربرد شما از این محصوالت مربوط می شود. مقاومت باالی این لوله های استاندارد در برابر پوسیدگی و در رابطه با انتخاب 

 .خوردگی و زنگ زدگی ستودنی است

 

 انواع مختلف لوله را بیشتر بشناسید

ک از لوله ها را با وسایلی به هم متصل کرده و آن ها را برای آب رسانی لوله را برای آب رسانی به مکان های مختلفی مورد استفاده قرار می دهند. هر ی

تولید  شهری و روستایی تنظیم می کنند. برخی از لوله ها یک سو هستند و برخی از آن ها در دو جهت تولید می شوند. لوله ها از متریال خاصی نیز

 .و ممتاز تولید شود ۱فاده می شود تا در نهایت محصولی درجه می شوند و در ساخت هر یک از آن ها از بهترین مواد اولیه است

  



 

  

ایع مختلف به همین خاطر این محصوالت را به میزان باالیی صادر می کنند. قیمت آن ها را نیز بسیار مناسب تعیین کرده اند که به همین خاطر نیز صن

استیل نیز تولید می شوند که کیفیت آن ها بسیار بیش تر از سایر مدل ها است؛ تولید آن ها بسیار از آن ها استقبال باالیی کرده اند. لوله ها از جنس 

 .بر اساس استاندارد های کیفی انجام می شود

 

 خرید لوله با قیمت عمده

 است ممکن. کنند می استفاده …برای مصارف مختلفی انجام می شود. از انواع لوله در زمینه های پزشکی، حمل و نقل و  لوله فروش و خرید

 .ها بسیار باال باشد و همین امر تاثیر به سزایی در میزان فروش آن ها و همچنین قیمت دارد لوله ضخامت

میزان هر یک از این لوله های مرغوب را به سادگی می توان نصب کرد و نصب آن ها نیز با سهولت بسیار باالیی انجام می شود و همه افراد با هر 

توانند آن ها را تهیه و خریداری کنند و نصب آن را به صورت انفرادی در محل های مورد نظر انجام دهند. روش های ساخت لوله با هم تخصصی می 

 .متفاوت هستند

 برخی تولید برای اما شود نمی استفاده جوشکاری عملیات از ها آن تولید برای و شوند می تولید درز بدون ها لوله از بعضی

 .کرد استفاده جوشکاری از ایدب ها آن از

 در هنگام خرید به سه نکته تولیدات لوله توجه کنید



در  لوله نکته اساسی وجود دارد. اوال این که انواع لوله های درجه یک ایرانی به صورت استاندارد تولید می گردند. انواع ۳های با کیفیت  لوله در این

 پلی ها از جنس لوله تولید می شوند. به همین خاطر ماندگاری این لوله ها در سطح مطلوبی قرار دارد. اینکارخانه های تولیدی با خاصیت ضد اسیدی 

 .نیز تهیه و تولید می شوند اتیلن

در طوالنی مدت پایدار می باشند و نگهداری طوالنی مدت از این اقالم بسیار ساده است. این لوله های مرغوب به سادگی به  لوله های پلی اتیلنی نیز

د. این هم متصل می شوند. این اقالم استفاده های بسیاری دارند و کاربرد های زیادی برای هر یک از مدل های آن ها در عرصه های مختلف وجود دار

 رابر دما و حرارت باال نیز مقاومت خوبی دارند و در برابر این عوامل آسیب نمی بینند. برخی از آلیاژ های مخصوص لوله در شرایط آنیل ولوله ها در ب

 .سرد کارایی دارند. به همین خاطر کاربرد های آن ها نسبت به سایر لوله ها بیش تر است

 

 آنچه باید در مورد کیفیت لوله ها بدانید

 .به صورت حرفه ای در کارخانه های تخصصی تولید لوله، می سازند. ساخت و تولید لوله ها از روش های نورد سرد رایج تر استرا  لوله

  

 

  

گردد و  هر یک از مدل های لوله ابعاد خاص خود را دارند و به گونه ای خاص طراحی شده اند. قطر لوله ها بر اساس موارد مصرفی مشتریان تعیین می

بسیار بهداشتی تولید می شوند و به همین خاطر برای انتقال آب شرب نیز مورد استفاده  لوله انواع ین اساس تولید می شوند. در بعضی از کارخانه ها بر ا

 .هستند

سوراخ  ضخامت بدنه لوله ها تاثیر به سزایی در میزان کیفیت آن ها دارد. این لوله ها ضخامت مناسبی دارند و به همین خاطر در طول مدت استفاده

لوله ها در  نمی شوند و تحمل فشار باالی انتقال آب و مواد مختلف را دارند. گفتنی است ضخامت لوله ها را بر اساس اینچ تعیین می کنند. کیفیت این

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86


لوله ها گاه  فرایند های جوشکاری نیز بسیار باال است و به سادگی می توان جوشکاری الزم را برای اتصال چند لوله به هم بر روی آن ها اجرا کرد. این

 .به عنوان صدا خفه کن صنعتی کارایی دارند

 

 سخن پایانی

برای گاز رسانی و آب رسانی به کار می برند. در همه عرصه ها به استفاده از این لوله ها نیاز  یکی از بهترین تولیدات کشور ما است و انواع لوله را لوله

سیار مقاوم هستند. دارند. آلیاژ های مورد استفاده برای تولید لوله با هم متفاوت هستند. آلیاژ های فلزی مورد استفاده در لوله در برابر مواد شیمیایی ب

کدستی دارند. این لوله ها قابل بازیافت هستند و از این رو استفاده از این محصوالت برای محیط زیست هم سودمند می این آلیاژ ها سطح صاف و ی

 .باشد

اند چون  شما می توانید این لوله های مرغوب را در مدل های چند الیه نیز خریداری کنید. مدل های چند الیه لوله بسیار در معرض توجه قرار گرفته

ن بیش تری دارند. البته شما می توانید برای استفاده بهتر و یک خرید مقرون به صرفه به مجموعه آهن هایپر مراجعه کنید تا بتوانید بهتریماندگاری 

ی نمایانتخاب را داشته باشید البته شما می توانید برای راحت تر شدن کار و همچینن صرفه جویی در وقت خود به صورت آنالین از این مجموعه راه

 .بخواهید

 بگیرید تماس زیر شماره با قیمت ترین مناسب با خرید برای راهنمایی و هایپر آهن در ما خبره کارشناسان با رایگان مشاوره برای
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