
 

 
 

 سيستم ترميم شبكه فاضالب 
 

 CIPP ترميم لوله به روش  •

هاي فرسوده انتقال آب آشاميدني يا فاضالب با استفاده از تكنولوژي جديد تشكيل لوله در بازسازي شبكه
 .شودبه بازار عرضه مي CIPPلوله كه اختصاصًا توسط فناوري جديد 

 .يابدبرتري خاص اين تكنولوژي در عدم نياز به كندن زمين براي دسترسي به لوله فرسوده تجلي مي
 
 

 

 

 

 

 :توان به شرح زير تشريح نمودنحوه عملكرد اين سيستم را مي

 منهول يا بافت تقويت شده و قابل انعطاف از طريق استر بيدر نخستين مرحله يك اليه منسوج پلي
 .شودهاي دسترسي به داخل لوله فرسودده با فشار رانده ميساير راه

 
 

 است با رزين اپوكسي دو جزئي كامالً آغشته گرديده استاليه آستري كه فوقاض بدان اشاره شده.  
 
 
 



 

 
 

 يابداليه پلي استر در داخل لوله اصلي به جداره لوله اتصال مي. 
 

        

  فرايند . شودجديد به داخل لوله فرسوده با استفاده از هواي فشرده يا بخار انجام ميتزريق اليه 
پذير آوري اليه آستري در داخل خط لوله با استفاده از آب هيدرو استايك يا آب داغ نيز امكانعمل
 .باشدمي
 تقويت شده است  اورتانبافت كه توسط يك اليه پليهاي فاضالب از منسوج پلي استر بيدر مورد لوله

 .گردداستفاده مي
 گرددهاي انتقال آب آشاميدني با يك اليه فايبرگالس انجام ميبافت در مورد لولهتقويت منسوج بي. 
  شيوه استاندارد  4بازسازي لوله هاي فرسوده با استفاده از اصول كلي تكنولوژي يادشده در چهارچوب

وثر با توجه به شرايط و مقتضيات كاري توسط شود كه در هر مورد شيوه كاربردي مانجام مي
 .گرددكارشناس انتخاب مي

 

 :كاربردي مورد نظر به اختصار عبارتند از انتخابهاي

 ميليمتر 800تا  150هاي انتقال فاضالب با قطر لوله. 
 ميليمتر 1000الي  100هاي انتقال آب آشاميدني با قطر لوله.  
 ميليمتر 800تا  150ر هاي انتقال فاضالب شهري با قطلوله. 
  ميليمتر 300الي  50انتقال فاضالب و انشعابات كوچك با قطر.  

 
 
 
 
 



 

 
 

الذكر مشابهت نزديكي با يكديگر داشته و هدف كلي آن هاي فوقاصول كلي كاربرد اين تكنولوژي در شيوه
يك اليه آستري با منتفي شدن نياز به كندن زمين و پوشش دادن سطوح و جداره داخلي خطوط لوله با 

گردد عمر مفيد خطوط انتقال آب فاضالب به ميزان قابل توجهي باشد كه باعث مياستحكام زياد مي
 .يابدافزايش مي

 
 Bursting جايگزيني لوله به روش  •

 نهاي جديد بدوهاي قديمي و جايگزين كردن آن با لولهبراي بازسازي و نوسازي لوله Burstingفناوري 
گذاري، فناوري اين سيستم بازسازي و لوله. نياز به حفاري سطحي گستره همانند روش مرسوم گذشته

در  .DN200-600mmهاي جديد به اقطار هاي قديمي با لولهمنحصر به فردي است براي تعويض لوله
شود د ميهرچند صدمتر يك محدوده كارگاهي ايجا. باشدفناوري فوق نيازي به خاكبرداري گسترده نمي

ه لودام لهشود و در هنگام اننظر مي دم كننده لوله قديمي وارد مجراي موردهكه از آن طريق تيغه من
  .شودقديمي بالفاصله لوله جديد به جاي آن در مجراي زيرزميني جاسازي مي


