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تفاوت لوله درزدار و بدون درز
برای ساخت انواع لوله متدهای متنوعی مورد ا ستفاده قرار می گیرد .یکی از انواع لوله ها ،لوله درز م ستقیم نام
دارد .در ابتدا خطوط تولیدی با ورق های فوالدی مورد نظر تغذیه می شوند سپس برای ساخت لوله ،این ورق ها
در ضخخختامت های مورد نظر و با توجه به سخخخایز نهایی لوله درون خو تولید برو خورده و از میان غلطک هایی
عبور داده می شوند غلتک ها لبه ورق ها را فرم داده و به حالتی منحنی شکل و شبیه به لوله تغییر میدهد لوله
هایی که با نام لوله درز مستقیم یا لوله درزدار در بازار می شناسیم به دو شیوه زیر جوشکاری می شوند:
 .1جوشکاری زیر پودری
 .2جوشکاری مقاومت الکتریکی
در مقاله های پیشخخین به طور کامل روو های جوشخخکاری ورق گالوانیزه و هم نین انواع تکنیک های جوو را
مورد بررسخخخی قرار دادیم لوله هایی که به شخخخیوه القاهی و به صخخخورت درز جوو مسخخختقیم تولید میشخخخوند از
ضتامتهای  ۴الی 1۱میلی متر به دو صورت ت ست شده و ت ست ن شده به منظور انتقال آب و م صارف صنعتی
مورد استفاده قرار می گیرند.
لوله هایی که به صورت درز مستقیم به مرحله تولید میرسند باید از نظر میزان مقاومت به صورت کامل آزمایش
شده و تاییدیه بازر سان مربوطه را دریافت کنند تا در م صارف آبر سانی و غیره با م شکل روبرو ن شوند .به منظور
آزمایش چنین لوله هایی ،آب با فشار باال از میان آن عبور داده شده تا هم براده های ایجاد شده در حین تولید و
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جوشکاری خارج گردد و هم تست نهایی صورت گیرد گفته می شود تحمل فشار لوله درزدار و تحمل فشار لوله
بدون درز متفاوت است که هر دوی این ها با توجه به نحوه ساخت و ضتامت محصول ارزیابی می گردد.
لوله های درز مستقیم به منظور تولید لوله های انتقال گاز ،م صارف صنعتی ،لوله های شوفاژ ،تولید پروفیل های
صنعتی ،ساختمانی و غیره مورد استفاده قرار می گیرند.
استاندارد لوله درزدار
لوله های درز م ستقیم با نام  ERWنیز قابل شنا سایی ه ستند که از ا ستانداردهای ملی و بین المللی تبعیت
کرده و خواص خواص و ویژگی های خاص خود را دارند موارد زیر از جمله ا ستانداردهایی ا ست که در تولید لوله
های ساخت داخل مورد استفاده قرار می گیرد:






DIN 2440
DIN 2394-1
BS 1387
API 5L
BS 1139-1

تولید لوله های درز جوش مستقیم
ابتدا ورق فوالدی از کارخانه های فوالد ساز تهیه می شود تا خطوط تولید لوله به وا سطه آن تغذیه گردد از جمله
برترین کارخانه های ساخت ورق فوالدی می توان به شرکت فوالد مبارکه ا صفهان ا شاره نمود بعد از آن با توجه
به سایز لوله ورق ها در اندازه های مورد نظر برو داده می شوند.
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در فاز بعدی ورق های برو خورده از میان غلطک های متصخخخوص عبور داده شخخخده و ل به های آن به یکدیگر
نزدیک می شوند سپس به وا سطه د ستگاههای جو شی که در خطوط تولید تعبیه شده به یکدیگر مت صل می
شوند .در این شیوه تولید لوله ،در محل ات صال دو لبه ورق ،درز جو شی به وجود خواهد آمد بر همین ا ساس به
محصوالتی که به چنین روشی تولید میشوند لوله درزدار یا لوله درز مستقیم گفته می شود.
در شخخیوه تولیدی مذکور محصخخوالت نهایی اغل به عنوان مواردی جهت سخخاخت پروفیل و یا لوله های در اندازه
های کوچک تر در مصارف ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند .شیوه دیگر تولید لوله درز مستقیم ،برو پس
از فرمینگ است در این شیوه مطابق روو قبلی ورق فوالدی از میان بتش فورمینگ عبور داده شده جوشکاری
شده و سپس خنک می گردد در فاز نهایی از خو سایزینگ عبور داده شده و در اندازه مورد نظر برو داده می
شود این محصول بعد از دریافت تاییدیه بازرس مربوطه ،بسته بندی و انبار می گردد.
کاربرد انواع لوله درز مستقیم
همان طور که پیش تر نیز ذکر گردید لوله های درز م ستقیم یا لوله درز م ستقیم جو شی در م صارف صنعتی و
ساختمانی کاربرد دارد از جمله عمده مصارف آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 استفاده در تاسیسات
 لوله های شوفاژ
 لوله انتقال آب

 لوله انتقال گازساخت لوله و پروفیل
 و...

جال اسخخت بدانید که لوله های درزدار بنابر شخخیوه تولید و برو به دو مورد لوله درز مسخختقیم و لوله اسخخپیرال
تق سیمبندی می شوند .لوله های درزدار با نامهای لوله جو شی و یا درز جوو نیز قابل ت شتیص ه ستند .شایان
ذکر اسخخت که هزینه تولید و قیمت نهایی سخخاخت این دسخخته از لوله ها در مقایسخخه با لوله های بدون درز بسخخیار
پایین تر ا ست اما با توجه به نحوه تولید در نوع م صرف آن ها محدودیت هایی وجود دارد که باید در نظر گرفت.
در برخی موارد به واسطه انجام عملیات کشش گرم یا سرد محل درز جوو متفی می گردد این امر برای زیبایی
بیشتر محصول صورت می گیرد .از عمده لوله هایی که در بازار داخلی به چشم میخورد میتوان به لوله جوشی
درز مستقیم و اسپیرال اشاره نمود.

