
.أن عـدم الكـفاءة فً إدارة هـذا المـصدر عـالً الـقـٌمة سـٌؤدي الى نـفاذه بــسرعة. وهو الـداعم الـرئـٌـسـً للحـٌاة على األرض, المـاء عـصـب الـحـٌاة

.  لـهذا قـامـت الشـركة الـعالمـٌـة بالـمـبادرة إلنـتاج هذا الـنـوع من أنـظـمـة أنـابـٌب الـري بـالـتـنـقـٌـط لـتلـبـٌة إحـتـٌاجـات الـري الـزراعً وري الـحدائـق 

.هوعـبارة عن أنـبوب شـرٌـطً مـتكامـل مع وجـود مـنـقـط مـسـطح ٌـلـتصـق بـجدار األنـبـوب الـداخـلً لـٌـشـكل وحـدة واحـدة والمـنقـط 

أنـبـوب الـٌونـلـٌـت مـقاوم لألنـسـداد وٌـعود ذلـك لـتـصمـٌـم مـجاري ومـتاهـات المـاء مـحكـمـة الـتصـمـٌم لـلمـنـقـط .

.فً معـدل تـغـٌر الـتدفـق إلخـتـالف الـضغـوط الـعاملـة% 5 ≥كـما أن لـلمـنـقـط نـسـبة . أنـبـوب الـٌونـلـٌـت ٌـمـنحـك سـهولـة فً الـتركـٌـب والـتعامل مـعه

كمـا ٌـصـنـع من مـواد مـقاومـة لألســمدة والمـواد الـكٌـمـاوٌـة المـخـتلـفـة المـستتـخدمـة,  ( mil ) 36 ألى 6ٌـصـنـع األنــبوب بـسمـاكـات مـخـتـلفـة تـبدأ من 

كـما ٌـخـتلـف مـعدل الـتـدفـق بأخـتالف ســماكـات األنـبوب .  بـار 0.8ساعة وعلى ضـغـط / لٌتر3.1 و 2.4, 1.75ٌـوجد  عـدة تـدفـقـات لـلمـنـقـط . فً الـري

.والـضـغوط  

كمـا  , كمـا ٌـسـتـخدم فً الـبٌـوت الـبالســتـٌـكـٌـة والمــشـاتـل وألشـجار الـبـسـاتـٌـن, أســعار مـعـقـولـة لـري جـمـٌـع المـحاصـٌل الـحقـلـٌـة والـخـضـروات

.ٌـمكـن إســتخـدامـة فـوق أو تـحت ســطـح األرض 

  ( mil ) 36 و 28 , 24 , 20 , 18 , 15 , 12 , 10, 8 , 7 , 6, الــسـماكــات المـتـوفرة,  ملم17الـقـطـر الـخـارجـً األســمً 

مـعـدل الــتـدفــــق

".كـمـا ٌـخـتلـف تـحـمل األنـبـوب لـلـضـغـط حـسـب الـسـماكـة أٌـضـا, ٌـختـلـف مـعـدل الـتدفـق بأخـتالف الـسـمـاكة لألنـبـوب

. بـار 0.8على ضـغـط تـشـغـٌـلً على مـدخـل المـنـقـط ٌـساوي , ساعة/   لٌتر 3.1و , 2.4, 1.75هً  ( mil ) 8مـعـدل الـتدفـق لـلـسـمـاكة 

المـعــلـومـــات الـــفــنـٌـــة

0.5 0.8 1.0 1.5 2.0

X Kd

UL170831XX 2.86 3.08 3.49 4.36 5.27 0.56 3.49

UL170824XX 2.00 2.38 2.60 3.03 3.87 0.396 2.60

UL170818XX 1.38 1.75 2.03 2.72 3.17 0.665 2.03

● 8 mil  السماكة  بار0.8الضغـط التشغـٌـلً الموصى به 

● XX : المسافة بٌن المنقطات  ملم17 - 16.8معدل القطر الخارجً  من   ●

أقصى مسافة طولٌة لمد األنبوب

20 25 30 40 50 60 75 100

UL170831XX 51 59 67 80 93 105 121 146

UL170824XX 62 72 81 69 113 127 147 177

UL170818XX 69 80 90 109 126 142 164 198

األنـحـدار صـفـر ●  ملم17 - 16.8معدل القطر الخارجً  من   ●

الـتـغـٌـر فً الـتـدفــق 10% ● ● 8 mil  السماكة   

 م على الـتوالـ9.23ً م و 10.19 م و 9.48الـضـغـط على بـداٌـة األنــبوب  ●

 أنــبـوب الـري بـالــتـنـقـٌـط الـخـفٌـف الـشـرٌـطـًٌــونـٌـلـٌـت

أنـبـوب الـري بـالـتـنـقـٌـط ٌــونـٌـلـٌـت

األســتـخــدامــات

الـقـطـر والـسـمـاكــات

الـرمـز

المـنقــط مـعـامـالت

(سـم  )المسافة بٌن المنقطات 

( متر ) األنبوب لمد طولٌة مسافة أقصى

الـرمـز

بــــار

( سـاعـة/  لٌـتر ) الـتـصـرٌف مــعـدل

كل قـطـرة مـاء هـناك قـصـة حـــــــياة في  



التوصٌالت المستخدمة

والقطع مصنعة ,  ملم17وهً ذات أقطار مالئمـة لـقطر , تســتخدم قطع التوصٌل والربط من النوع المحـزز باألضــافـة لـنوع ذي حـلـقات أو عــزقـة األغــالق بـشـكل عام

.من مواد خام عالٌة الجودة من مادة البولبروبلٌن وحـسـب المـواصــفـات الـعالمـــٌة

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

"1/2*  ملم 17عكس مسـنن / كـوع 

"3/4*  ملم 17عكس مسـنن / كـوع   ملم17 * 13واشر / مـأخـذ مـاء مع جلدة إحكام 

 ملم17 * 17تـوصـٌلـة / وصـلة  ملم17نـهاٌـة خـط ضـامه 

 ملم17 * 16قفل / مـحبـس صـغٌر  ملم17نـهاٌـة خـط  

 ملم17 * 16 * 17تقسٌم / موزع 
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 س/ لتصريف ل ا

 لـضـغـط بـارا

 الـتـصـريـف مـقـابـل الـضـغـط/ مـنحـنـى الـتـأديــة 

3.10 lph

2.4 lph

1.75 lph


