
يـونيجرين أنبوب الري األسطواني ذو المنقط الداخلي  
لذلك قامت الشركة العالمية للري بأحدى المـبادرات". وأذا لم نقم بأدارته بالشكـل المطلوب سـينـفذ سـريـعا, الماء عصب الحياة

(جي أر  )  لــتوفير أنظـمة ري متطورة تعمل على ري النباتات حسب األحتياجات الحقيقـية من خالل أنتاجها ل اليونيجرين

(جي أر  )أنبوب يونيجرين 
.لألنبوب منقط أسطواني حيث يتم لصقه بجـدار األنبوب الداخلي 

يونيجرين مقاوم ألنسـداد المنقطات ويرجع السبب للمنـقـط ذي التصميم والكفاءة العالية

. ملم20ساعة لقطر األنبوب / ليتر3.8,  ملم16ساعة لقطر األنبوب / ليتر8.8, ساعة/ ليتر4.4, 3.5يونيجرين له عدة خيارات للتصريف هي 

%5يونيجرين يمنحك نسبة إختالف في تصريف الماء يـعادل أو يـقل عن 

 فتحات للمنقط الواحد6 أو 4, 3, 2, يونيجرين لة عدة خيارات لفتحات الـتـنقـيط

0.9 و 0.8,  0.7,  0.6يونيجرين لة عدة خيارات لسـمـاكـات األنـبـوب وهي 

يونيجرين مصنـع من مواد خام متـيـنة مقاومة لألمالح واألسمدة

أسـتـعماالت يونيجرين

والمشاتل وأشجار البساتين, يستعمل لـري جميع أنواع الخضروات والبيوت البالستيكية

األقـطار والسـماكـات

 ملم1.0 و 0.9, 0.8, 0.7السـماكـات .  ملم20, 16األقطار الخارجية األسميه لألنبوب هي 

معدالت الـتدفـق

.كما يختلف الضغط التشغلي زيادة أو نقصان حسب السماكه . تتغير قيم معدالت التدفق بشكل قليل بأختالف السماكات لألنبوب

الساعه/  لتر 8.8 و 4.4, 3.5,  ملم هي16 بار للقطر 1.0 ملم وللضغط التشغلي 0.9 - 0.85معدالت التدفق للسماكة 

الساعه/  لتر 3.8,   ملم هو20 بار للقطر 1.0 ملم وللضغط التشغلي 0.9 - 0.85معدل التدفق للسماكة 

المعلومات الـفـنـيـه

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

X Kd

 16 mm - 3.5 lph 2.30 3.43 4.17 4.80 5.32 0.482 3.43

 16 mm - 4.4 lph 2.96 4.41 5.50 6.46 7.09 0.545 4.41

 16 mm - 8.8 lph 5.94 8.77 10.87 12.61 13.72 0.529 8.77

 20 mm - 3.8 lph 2.70 3.80 4.70 5.40 6.00 0.524 3.80

 بار1.0 و 1.5زوجين من التدفق والضغط  * بار1.0الضغط التشغيلي الموىص به  ●

   مل0.85سماكة الجدار  ● ملم20 و 16, القطر الخارجي األسمي  ●

أقصى مسافه لمـد األنـبـوب

20 25 30 40 50 60 75 100

 16 mm - 3.5 lph 41 47 53 64 74 83 96 116

 16 mm - 4.4 lph 33 38 43 52 60 68 78 94

 16 mm - 8.8 lph 22 25 29 35 40 45 52 62

 20 mm - 3.8 lph 56 65 73 89 102 115 134 161

10% أختالف التدفق  ● . األنحدار صفر ● ملم0.85السماكة  ●

11,97, 11.9, 12.2, ملم الضغط عل بداية األنبوب عل التوالي 20 للقطر 12.0و  ●

الـنـوع

الـنـوع

بـار معامالت المنقط 

*

ن المنقطات  (سم  )المسافه بي 

(متر  )أقىص مسافه لمـد األنـبـوب 

(س /  ل   )معدل التدفق 
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كيفبه الطـلـب

UGR 16 08 44 25 مثال  

(جي أر  )أنبوب يونيجرين  UGR

( ملم )  16قطر خارجي  16

( ملم )  0.8سماكة الجدران  0 8

ساعه/  لتر  )   ) 4تدفق  44

( سم )  25مسافه بين المنقطات  25

قطع وصل اليونيجرين

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

 ملم و القطع مصنعة من مواد خام عالية الجودة من مادة البولبروبلين وحـسـب المـواصــفـات الـعالمـــية20و  .

 ملم16نـهايـة خـط   ملم16كوغ 

 ملم20نـهايـة خـط   ملم20كوغ 

 ملم مع جلدة احكام16*  ملم 13بداية خـط  

 ملم مع جلدة احكام20*  ملم 13بداية خـط   ملم20 و 16موزع ثالثي  

 ملم16 * 16قفل / مـحبـس صـغير 

 ملم20 * 20قفل / مـحبـس صـغير  ملم20 * 16وصلة نقاصة 

 ملم20 * 16وصلة نقاصة 

 ملم 20 * 16 8 20موزع ثالثي منقص 

 ملم20 و 16جلدة احكام 

 ملم20 و 16مربط احكام 
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التدفق

س/ل

(بار ) الضغط 

منحنى التدفق مقابل الضغط

16 mm, 3.4 lph

16 mm, 4.4 lph

16 mm, 8.8 lph

20 mm, 3.8 lph

http://www.dip.com.jo/





