
أنـبـوب الـري بـالـتـنـقـيـط يــونـيـلـيـت

.هوعـبارة عن أنـبوب شـريـطي مـتكامـل مع وجـود مـنـقـط مـسـطح يـلـتصـق بـجدار األنـبـوب الـداخـلي لـيـشـكال وحـدة واحـدة والمـنقـط 

أنـبـوب الـيونيـلـيـت مـقاوم لألنـسـداد ويـعود ذلـك لـتـصمـيـم مـجاري ومـتاهـات المـاء مـحكـمـة الـتصـمـيم لـلمـنـقـط .

.في معـدل تـغـير الـتدفـق إلخـتـالف الـضغـوط الـعاملـة% 5 ≥كـما أن لـلمـنـقـط نـسـبة . أنـبـوب الـيونـيلـيـت يـمـنحـك سـهولـة في الـتركـيـب والـتعامل مـعه

.كمـا يـصـنـع من مـواد مـقاومـة لألســمدة والمـواد الـكيـمـاويـة المـخـتلـفـة المـستتـخدمـة ي الـري, يـصـنـع األنــبوب بـسمـاكـات مـخـتـلفـة  

" بسيطا" كـما يـخـتلـف مـعدل الـتـدفـق أختالفا.  بـار 0.8ساعة وعلى ضـغـط /  ليتر4.3 و 4.0, 3.9, 2.2, 1.5, 1.4يـوجد عـدة تـدفـقـات لـلمـنـقـط  

.بأخـتالف ســماكـات األنـبوب والـضـغوط  

األســتـخــدامــات

كمـا  , كمـا يـسـتـخدم في الـبيـوت الـبالســتـيـكـيـة والمــشـاتـل وألشـجار الـبـسـاتـيـن, أســعار مـعـقـولـة لـري جـمـيـع المـحاصـيل الـحقـلـيـة والـخـضـروات

.يـمكـن إســتخـدامـة فـوق أو تـحت ســطـح األرض 

الـقـطـر والـسـمـاكــات

  ( mil )  24 و 20 , 18 , 15 , 12 , 10, 8 , 7, الــسـماكــات المـتـوفرة.   ملم 22 ملم و 17, 16, 12الـقـطـر الـخـارجـي األســمي 

مـعـدل الــتـدفــــق

".كـمـا يـخـتلـف تـحـمل األنـبـوب لـلـضـغـط حـسـب الـسـماكـة أيـضـا, يـختـلـف مـعـدل الـتدفـق أختالف بسيط بأخـتالف الـسـمـاكة لألنـبـوب

. بـار 0.8على ضـغـط تـشـغـيـلي على مـدخـل المـنـقـط يـساوي , ساعة/  ليتر 4.3 و 4.0, 3.9, 2.2, 1.5, 1.43هي  ( mil ) 8مـعـدل الـتدفـق لـلـسـمـاكة 

المعـلومــات الــفـنـيـه

التدفق

0.5 0.8 1.0 1.5 2.0

س/ل )  ) X Kd
يونياليت 1.4 1.03 1.40 1.53 1.84 2.17 0.40 1.53

1.5 سم10يونياليت مسافه  1.24 1.51 1.67 2.12 2.45 0.45 1.67

يونياليت 2.2 1.72 2.16 2.44 2.93 3.40 0.55 2.44

يونياليت 3.9 3.08 3.92 4.20 5.43 6.66 0.31 4.20
ن يونياليت ذي مخرجي  4.0 3.11 3.97 4.29 5.23 6.26 0.35 4.29

يوتياليت 4.3 3.32 4.29 4.66 5.78 6.82 0.37 4.66

   مل8سماكة الجدار  ● بار0.8الضغط التشغيلي الموىص به  ●

ي األسمي  ● ن من التدفق والضغط  * ملم22 و 17, 16, 12القطر الخارج   بار1.0 و 0.8زوجي 

أقصى مسافه لمـد األنـبـوب

10 20 30 40 50 60 75 100

lph 1.4- يونياليت   87 114 138 159 179 207 250  مل8السماكة  ●

lph 1.5- يونياليت   50 79 103 125 144 162 188 227 األنحدار صفر ●

lph 2.2- يونياليت   58 76 92 106 120 138 167 10% أختالف التدفق  ● .

lph 3.9- يونياليت   50 65 78 91 102 118 142 : الضغط عل بداية األنبوب عل التوالي ●

lph 4.0- يونياليت   47 62 75 86 97 112 136 م 10.2

lph 4.3- يونياليت   43 57 68 79 89 103 124 م 9.8

lph 1.4- يونياليت   97 127 153 177 199 231 278 م 9.5

lph 1.5- يونياليت   55 88 115 139 161 181 209 252 م 10.9

lph 2.2- يونياليت   65 85 102 118 133 154 186 م 10.5

lph 3.9- يونياليت   55 72 87 101 114 131 158 م 10.4

lph 4.0- يونياليت   53 69 83 96 108 125 151

lph 4.3- يونياليت   48 63 76 88 99 115 138

. لـهذا قـامـت الشـركة الـعالمـيـة بالـمـبادرة إلنـتاج هذا الـنـوع من أنـظـمـة أنـابـيب الـري بـالـتـنـقـيـط لـتلـبـية إحـتـياجـات الـري الـزراعي وري الـحدائـق 

 أنــبـوب الـري بـالــتـنـقـيـط الـخـفيـف الـشـريـطـييــونـيـلـيـت

.أن عـدم الكـفاءة في إدارة هـذا المـصدر عـالي الـقـيمة سـيؤدي الى نـفاذه بــسرعة. وهو الـداعم الـرئـيـسـي للحـياة على األرض, المـاء عـصـب الـحـياة

ملم 16

ملم 17

معامالت 

*المنقط 

ن المنقطات  (سم  )المسافه بي 

(متر  )أقىص مسافه لمـد األنـبـوب 

الـنـوع
بار

(س /  ل   )معدل التدفق 

الـنـوع
قطر 

ي خارج 
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كيفبه الطـلـب

UL 17 12 40 25 مثال

أنبوب يونياليت UL

( ملم )  17قطر خارجي  17

( مل )  12سماكة الجدران  12

ساعه/  لتر  )   ) 4تدفق  40

( سم )  25مسافه بين المنقطات  25

قطع وصل اليونياليت

 ملم و17 و 16وهي ذات أقطار مالئمـة لـقطر , تســتخدم قطع التوصيل والربط من النوع المحـزز باألضــافـة لـنوع ذي حـلـقات أو عــزقـة األغــالق بـشـكل عام

. القطع مصنعة من مواد خام عالية الجودة من مادة البولبروبلين وحـسـب المـواصــفـات الـعالمـــية 

 ملم16 * 16بـدايـة خـط  ملم16*   ملم 16عكس / كـوع 

 ملم17 * 16بـدايـة خـط  ملم17*   ملم 16عكس / كـوع 

"1/2*  ملم 17عكس مسـنن / كـوع   ملم16 * 16 * 16موزع مثلث 

"3/4*  ملم 17عكس مسـنن / كـوع   ملم17 * 16 * 17تقسيم / موزع 

 ملم17 * 20 * 17تقسيم / موزع 

 ملم17 * 13واشر / مـأخـذ مـاء مع جلدة إحكام 

 ملم17نـهايـة خـط كم 

 ملم17 * 17تـوصـيلـة / وصـلة 

 ملم16 * 16تـوصـيلـة / وصـلة 

 ملم16نـهايـة خـط  

 ملم16 * 16قفل / مـحبـس صـغير  ملم17نـهايـة خـط  

 ملم17 * 16قفل / مـحبـس صـغير 

العالمية لصناعة أنابيب الري بالتنقيط www.dip.com.jo
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التدفق

س /ل 

(بار )الضغط

منحنى التدفق مقابل الضغط

1.4 LPH

1.5 LPH 10 cm Spacing

2.2 LPH

3.9 LPH

4.0 LPH - Twin Drip

4.3 LPH
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