
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د یقیمت کانال اسپیرال و لولھ اسپیرال گرد گالوانیزه (تول
 م )یفروش مستق

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 کانال اسپیرال لولھ اسپیرال کانال گرد
،  spiral duct or seam spiral یا ھمان كانال با درز مارپیچ کانال اسپیرال ( لولھ اسپیرال ) امروزه

استحکام و دوام باال و جلوگیری از ھدررفتن انرژی شدیدا مورد استقبال طراحان ساختمانی و بھ دلیل 
مھندسان قرار گرفتھ است. ھمچنین این محصول بھ دلیل نصب آسان، قیمت مناسب و ظاھری مدرن، در 

ھا، مراکز تولیدی و صنعتی و... بکار گرفتھ ، کافی شاپھارستوران ھا ھمچونبسیاری از مکان
االت و تجھیزات نوین بھ صورت ی مطبوع با استفاده از ماشین، بھ منظور تھویھھای اسپیرالکانال. شودمی

یکی دیگر از فاکتورھای کانال  گیرند. شوند و در اختیار مصرف کنندگان قرار میعمده و دقیق تولید می
  .شودتر شدن این محصول میصرفھبھھزینھ در زمان نصب است کھ سبب مقرون اسپیرال، کاھش زمان و

کارآمدترین شکل سطح مقطع كانال ھای انتقال ھوا گرد ھست كھ میتواند بھ صورت كانال و لولھ اسپیرال 
رفی مص ساختھ شوند. كانال ھای گرد و اسپیرال بیشترین کارایی را در انتقال ھوا دارند. آنھا از میزان ورق

کمتری نسبت بھ كانال ھای چھارگوش و مستطیلی برای تحمل مقدار مشابھ جریان ھوای استفاده می کنند. و 
ساخت کانال .ساخت کانال اسپیرال دارای سرعت و کیفیت بسیار باالتری نسبت ساخت کانال گرد سنتی دارند

توسط دستگاه رول فرمینگ مخصوص کھ ھمزمان کناره ھای ورق را توسط قالب ھای رول  اسپیرال
ھمزمان توسط گذر از داخل یک قالب از پیش انتخاب شده کامل گرد میشود و با فرمینگ لبھ زنی می کند و 

جفت شدن درزھا داخل یکدیگر بھم متصل می گردند و یک لولھ در قطر و ابعاد دلخواه و مختلف در طول 
 .ھای آزاد را می توان تولید نمود

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sepehr-tahvieh.com/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.ventilation-alnor.co.uk/index/support/alnor-knowledge-base/ventilation/spiral-ductwork.html%23:%7E:text=Spiral%20duct%20is%20a%20rigid,used%20as%20a%20connection%20piece.
https://www.ventilation-alnor.co.uk/index/support/alnor-knowledge-base/ventilation/spiral-ductwork.html%23:%7E:text=Spiral%20duct%20is%20a%20rigid,used%20as%20a%20connection%20piece.
https://sepehr-tahvieh.com/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://sepehr-tahvieh.com/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://sepehr-tahvieh.com/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 (چھارگوش ) ؟ مربع ( گرد ) بھتر است یا اسپیرال کانال
برای سیستم ھای تھویھ مطبوع پرفشار بھترین انتخاب مھندسین و كارفرمایان ھستند.  کانال ھای ھوای گرد

ھا اصطکاک کمتری ایجاد می کند و باعث می شود ھوا راحت تر در سراسر ساختمان جریان طراحی آن
ھای مستطیلی با جریان ھوای داخلي اغتشاش ایجاد مي كنند و مناسب نیستند، بھ این معنی کھ یابد. کانال

 چھارگوش دارايھای پرفشار خسارت ھاي زیادي ایجاد کنند.و در ضمن اینكھ كانال ھاي توانند در سیستممی
 .میزان ورق مصرفي بیشتري نسبت بھ كانال گرد مي باشند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فلزی گرد مقرون بھ صرفھ تر از کانال ھاي چھارگوش مستطیلی فلزی بھ  و از بسیاری جھات، كانال ھاي 
 .عنوان وسیلھ ای برای انتقال ھوا است

https://sepehr-tahvieh.com/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA


مي  و یا ھمان كانال گرد اشاره برتري كانال ھاي اسپیرال كھ در اینجا بھ صورت مختصر بھ برخي موارد
 .شود

 
برابر براي مثال در یك افت فشار ثابت ھوا در طراحي ، سطح كانال مستطیلی می تواند دو : سایز) ۱

كانال ھاي گرد قابل مصرف باشد. بنابراین، كانال ھاي گرد بھ ورق فلزي کمتری نسبت بھ سایز  سطح 
معادل كانال ھاي چھارگوش و مستطیلی نیاز دارند. و براي ساخت كانال ھاي چھارگوش و مستطیلی اغلب 

ي اضافی جھت جلوگیر کننده و ساپورت ھايبھ ضخامت ورق ھاي بیشتر و ضخیم تري نیاز ھست و تقویت
 .از ایجاد لرزش و ایجاد نویز مزاحم در كانال ھاي چھارگوش نیاز دارد

کاھش مساحت كانال ھاي گرد، حمل، بلند کردن و نصب آن را آسان تر می کند. از آنجایی : نصب) ۲
فوت ۱۰ھمان  متر یا۳متر قابل ساخت مي باشد و غالبا ۱۰تا  در طول ھای طوالنی تر  کانال گرد اسپیرال کھ

پرھزینھ کمتری مثل فلنج ھا براي ھوابندي و آب بندی نیاز است. و اتصاالت  اتصاالت نصب موجود است، بھ
فلنجي كانال ھاي چھارگوش و مستطیلی بھ خودی خود گرانتر ھستند.و براي ساخت فلنج ھاي چھارگوش 

 بھ جاينبشي بیشتري مصرف مي شود.در صورتي كھ مي توان براي اتصال كانال ھاي اسپیرال و گرد 
 .سانتي متر قطر مي توان از رابط یا ھمان كوپلینگ استفاده نمود ۷۰اینچ یا  ۲۸فلنج تا سایز ھاي 

 

با استفاده از كانال ھاي گرد سیستم كانال كشي ھوا بندي بھتری حاصل می شود. با : عملكرد و كارایي) ۳ 
ت ھوا در كانال ھاي گرد اسپیرال افت فشار کمتر در سیستم كانال كشي ,برای بھ جریان انداختن و حرک

نیاز بھ موتور الكتریكي با قدرت و اسب كمتري مورد نیاز است و در نتیجھ می توان از تجھیزات کوچکتر 
 .استفاده کرد. ھمھ اینھا منجر بھ کاھش ھزینھ ھای عملیاتی می شود

 

فلزی اسپیرال گرد بھ عنوان بسیاری از معماران و طراحان از شکل زیبایی شناختی کانال ھای : طراحی) ٤
 .عناصر منحصر بھ فرد در طراحی ھای خود استفاده می کنند

https://www.cmrp.com/blog/plate-rolling/metal-duct-work-round-vs-rectangular.html
https://www.cmrp.com/blog/plate-rolling/metal-duct-work-round-vs-rectangular.html
https://sepehr-tahvieh.com/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%86%D8%AC-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://sepehr-tahvieh.com/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%86%D8%AC-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF


 
در نھایت، كانال ھاي اسپیرال گرد می توانند بھ ایجاد محیط ھای داخلی سالم تر : پاكیزه تر و سالم تر )٥

ر، كانال ھاي کمک کند. با مساحت سطح کمتر، بدون گوشھ (در كانال ھاي چھارگوش ) و جریان ھوای بھت
 .اسپیرال فلزی احتمال تجمع کثیفی و باکتری در كانال را از بین می برد

در تصویر زیر مي توانید بھ صورت تصویري مقایسھ كانال گرد با سطح مقطع برابر با مقدار ورق مصرفي را 
 .مشاھده بفرمایید

 

 

 كانال ھاي اسپیرال برای چھ مواردی استفاده می شود؟

ھوا از طریق کانال ھا کمک می کند.  مارپیچی کانال ھای اسپیرال بھ یکسان شدن فشار در جریان طراحی  
این نھ تنھا باعث بھره وری انرژی بیشتر می شود، بلکھ میزان نویز ناشی از فشار ھوا را نیز کاھش می 

م و اگزاست و ھواي تازه و گر دھد. كانال ھاي اسپیرال بھ فضای اضافی نیاز ندارد.و براي انتقال ھوا سرد 
 .مي توان از این نوع كانال ھا (كانال ھاي گرد و اسپیرال) استفاده نمود

 آیا کانال اسپیرال گران است؟

كانال ھاي اسپیرال و كانال ھاي گرد بھ دلیل داشتن محیط كمتر نسبت بھ كانال چھارگوش و مستطیل سنتي 
سپھر  درصد تضمین ( از طرف مجموعھ۱۰۰ورت درصد ھزینھ كانال كشي را بھ ص ۳۰تا  ۲۰حداقل 
مثل  HVAC ھاي و نصب کانال ھای اسپیرال ارزان تر و در طول عمر سیستم  پایین تر میاورند. ( تھویھ

و كانال ھاي اسپیرال داراي  داكت اسپیلت و ایرواشر ھا بسیار مناسب تر است.، ھواساز ھاي روفتاپ پكیج
كانال ھاي اسپیرال بر خالف كانال ھاي  مستطیلي ساده مي باشند.نشتي ھواي كمتري نسبت بھ كانال 

سانتي متر تولید مي شوند مي توان كانال ھاي اسپیرال را بھ صورت  ۱۲٥چھارگوش كھ بھ طول ھاي 
كمتر  flang فوت تولید كرد.بنابراین میزان استفاده از اتصاالت عرضي یا ھمان فلنج ۱۰متر یا ۳معمولي 
درصد  ۲٥بر كاھش میزان نشتي ھوا و كاھش ھزینھ بابت كاھش فلنج ھا مي تواند تا  و عالوه مي شود.

  .حداقل سرعت نصب را افزایش بدھند



 

 

 

 

 

 

 آیا کانال ھاي اسپیرال نشتی دارند؟

ھای كانالي كھ بھ صورت اسپیرال طراحي شده اند , نسبت بھ ھاست کھ مشخص شده است کھ سیستممدت
نشتس بسیار كمتري دارند. وقتی بھ منبع نشتی، درزھا و اتصاالت نگاه  یا چھارگوش  ھای مستطیلی سیستم

می کنیم، می توان این را بھ راحتی توضیح داد. ... درزھای مارپیچ كھ براي ساخت كانال اسپیرال استفاده 
بھ رسمیت  ۹۰٫۱ASHRAE  مي گردند از طرف دیگر نیازی بھ آب بندی ندارند و این امر توسط استاندارد

 .شناختھ شده است
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 كانال ھاي اسپیرال چگونھ ساختھ می شود؟

 داخلی و فرآیند شکل دھی نوار ھاي بریده شده در ضخامت ورق ھاي مختلف را از طریق یک فرنگي پیچ 
ای حرکت می دھند تا یک مارپیچ تشکیل شود. لبھ ھا بھ ھم خارجی می فرستد کھ آن را در یک قالب دایره 

توسط فرنگي پیچ درز ساده بھم اتصال داده می شوند تا قطعھ كانال گرد در قطر مورد نظر را تشکیل دھند. 
سپس در طول مورد نظر از دستگاه با ابزارھاي برشكاري كھ روي دستگاه نصب شده است بریده می شود، 

د، و از لحاظ میزان لقي و اتصال درز ھا بھ دیگر آزمایش می شود و سپس برای و سپس بررسی می شو
 .نصب بھ پروژه ھا ارسال می شود

 

 

 

 

 

 

 

و مجتمع ھای   clean room کاربرد کانال اسپیرال و کانال گرد در اتاق ھای تمیز
 داروسازی

برای دستیابی بھ یک سیستم تھویھ مطبوع 
بھ  در محیط ھایی با کاربری حساس

آلودگی مثل اتاق ھای تمیز و داروسازی 
و آزمایشگاه ھای پزشکی و تحقیقاتی کھ 
از اھمیت زیادی برخوردار ھستند . 
استفاده از یک سیستم کانال کشی با کانال 
ھای استاندارد انتقال ھوا بسیار کاربردی 

 .و انتخاب مناسبی می باشد

 

 

 



یک جز کاربردی و مناسب در این زمینھ در سال ھای اخیر  کانال ھای گرد و کانال ھای اسپیرال بھ عنوان
از سوی مشاورین و طراحان تاسیساتی مورد توجھ جدی قرار گرفتھ است . و استفاده از این نوع سیستم 
ھای کانال کشی پیشرفت چشمگیری داشتھ است . کھ با استفاده و بھره گیری از دستگاه ھای روز دنیا در 

گرد و با توجھ بھ امکان تولید کانال اسپیرال در طول ھای بلندتر و دلخواه و بھ  زمینھ ساخت کانال ھای
ھمین سبب عدم نیاز بھ فلنج ھای اضافی جھت اتصال عرضی کانال ھا بھ یکدیگر می توان عالوه بر کاھش 

انال کافت فشار و کاھش میزان نشتی و ھم بھ عنوان یک سیستم انتقال ھوا تمیز و یک سیستم ھوا بند ار 
 .ھای اسپیرال استفاده نمود

در نھایت می توان از کانال اسپیرال بھ عنوان یک سیستم کانال کشی مطمعن برای ھوا رسان اتاق ھای تمیز 
 . و کلین روم ھا استفاده نمود

با در نظر گرفتن اینکھ سطح داخلی کانال ھای انتقال ھوا باید کامال صاف و بدون برآمدگی باشد تا ار تجمع 
باکتری و آلودگی جلوگیری گردد.کھ کانال ھای اسپیرال تولید شده توسط مجوعھ سپھر تھویھ محصولی با 
سطح داخلی مسطح و بدون برآمدگی یا اصطالحا بدون نک و یا شیار تولید می شوند . این موضوع باید 

عنوان نباید داری آج یا بطور ویژه مورد توجھ قرار گیرد کھ ساختار داخلی کانال ھای انتقال ھوا بھ ھیچ 
ھرگونھ برجستگی باشد. این برجستگی ھا در داخل کانال ھای انتقال ھوا باعث تجمع باکتری و آلودگی ھای 
احتمالی شده و این باعث می شود بھ خودی خود عامل آلودگی محیط داخلی اتاق ھای تمیز و داروسازی 

 .شود

سیستم ھای کانال کشی برای اتاق ھای تمیز و داروسازی ھا با توجھ بھ موارد فوق یکی از عوامل مھم در 
جنس متریال و ورق مصرفی ھست کھ در ساخت کانال ھای انتقال ھوا چھ بھ صورت گرد و یا اسپیرال بھ 

 . کاربرده می شود . کھ از موارد مھم و کلیدی برای داشتن یک سیستم تمیز می باشد

 

 

 

 

 

 

 



و قابلیت ضدعفونی شوندگی ورق استنلس استیل می تواندگزینھ مناسبی برای  باتوجھ بھ اھمیت آنتی باکتریال
ساخت کانال اسپیرال بھ عنوان گزینھ برتر انتخاب گردد . ولی در نطر داشتھ باشید کھ کانال ھای ساختھ 

برابر گران تر نسبت بھ ھمان ضخامت ورق  ٤درصد یا ھمان  ٤۰۰شده با ورق ھای استنلس استیل حداقل 
وانیزه می باشند . کھ مشاور و طراح نسبت بھ صالح دید خود می توان بخش ھایی کھ از اھمیت کمتری گال

برخوردار ھستند از ورق گالوانیزه بھ عنوان متریال جھت ساخت کانال ھای اسپیرال انتقال ھوا استفاده نمود 
 ینیوم ھم می توان برای اتاق ھایمای پروژه دارد. البتھ از ورق آلوکھ بھ مراتب توجیھ اقتصادی بیشتری بر

تمیز و داروسازی ھا استفاده نمود . ولی با توجھ بھ اینکھ آلومینوم دارای ساخت نرمی نسبت بھ آھن ھست 
 . باید ضخامت ھای باالتری از ورق مصرفی نسبت بھ ورق ھای گالوانیزه مورد استفاده قرار گیرد

یرال با طول ھای بیشتر می توان اتصاالت اضافی جھت کانال ھمان طور کھ بیان شد با تولید کانال ھای اسپ
ھای انتقال ھوا بھ یکدیگر را کاھش داد کھ این امر می تواند از میزان نشتی ھوا و از سرایت و نفوذ ھرگونھ 

 .آلودگی بھ داخل کانال اسپیرال و نیز بالعکس جلوگیری شود

ید باالترین راندمان و کیفیت را برای انتقال ھوا در کھ در نھایت با انتخاب مجموعھ سپھرتھویھ می توان
سیستم کانال کشی پروژه ھای خودتان را با کانال ھای اسپیرال و اتصاالت کانال گرد کھ توسط ماشین آالت 

 .روز دنیا طراحی و ساختھ می شوند تضمین نمایید

 کانال اسپیرال تھویھ و کانال گرد تھویھ

یا دود ھای ناشی از بھ منظور تخلیھ و تھویھ ھوا 
احتراق در سالن و خط تولید کارگاه ھا و کارخانھ ھای 
صنعتی نیاز ھست کھ از سیستم کانال کشی استفاده 
گردد . بھترین نوع کانال کشی برای تخلیھ دود و 

کانال ھای گرد و اسپیرال نسبت بھ کانال ، ھواي كثیف
چھار گوش ھست . کانال ھای اسپیرال و گرد بھ دلیل 

درت و توانایی باال در ساخت و اجرا و حتی ھزینھ ق
ی بسیار پایین تر نسبت بھ کانال چھار گوش انتخاب 
اول مھندسین بخش تھویھ و شرکت ھای سازنده فن و 

 . ھواکش و سانترفیوژھا می باشند

دالیل عدم پیشنھاد و عدم استفاده از کانال چھارگوش 
 نعتینسبت بھ کانال گرد و اسپیرال در تھویھ ص

 : عبارتند

  ت.از زمان بیشتر ساخت کانال ھای چھارگوش نسبت بھ کانال گرد و اسپیرال ھس  -

 .مقدار ورق مصرفی بیشتری نسبت بھ کانال گرد دارند -



 .ندھزینھ ھای ساخت بیشتری نسبت بھ کانال گرد دار  -

تواند توربوالنس و یا اغتشاش در درجھ نسبت بھ کانال گرد و اسپیرال می ۹۰بھ دالیل داشتن گوشھ ھای -
سیستم کانال کشی ایجاد شود. کھ این عیب میتواند افت فشار بسیار زیادی ایجاد کند و از قدرت مکندگی و 
مکش فن ھواکش و یا ھمان فن سانترفیوژ کاھش می یابد .یكي دیگر از معایب استفاده از كانال ھاي 

شدن ذرات , آلودگي ھا و رسوبات موادي ھست كھ در  چھارگوش جھت تھویھ و یا تخلیھ ھوا , محبوس
درجھ كانال ھاي چھارگوش محبوس مي شوند . كھ این امر مركز تجمھ  ۹۰قسمت گوشھ ھاي تیز و یا 

باكتري و آلودگي در سیستم كانال كشي مي گردد . كھ بھ مروز زمان مي تواند این تجمعات آلودگي ھا میزان 
 . ل كشي و فن را كاھش دھندمكندگي و كارایي سیستم كانا

ولي با انتخاب و استفاده از كانال ھاي گرد و اسپیرال جھت تھویھ دیگر تجمع آلودگي بھ دلیل نداشتن گوشھ 
 . یم داشتھھاي تیز بھ صفر مي رسد . بنابراین سیستم كانال كشي تمیز تري خوا

 

 لیست قیمت کانال ھاي اسپیرال و لولھ اسپیرال

 :ھمکاران گرامی

دریافت لیست قیمت ھمکاری و  و لولھ اسپیرال ،کانال اسپیرال برای استعالم قیمت
 .تماس بگیرید )۰۹۱۰۰۹۰۰٦۱۰( شماره شرکت ھای خود بااستعالم قیمت پروژه

 .نمایید کلیک ھمچنین برای دریافت قیمت بروز کانال اسپیرال

 ٦٤تا  ٤متر (سانتی ۱٦۰ تا ۱۰در جدول زیر، لیست قیمت کانال اسپیرال در سایزھای و قطرھای مختلف از 
 .نمایش داده شده است  ۱،  ۰٫۸،  ۰٫٦ھای اینچ ) و در ضخامت

بروزرسانی  ۱۴۰۰اسفند  ۱۵تاریخ   ھای محاسبھ شده بھ تومان است و تاھمچنین قابل ذکر است کھ قیمت
 .شده است. برای اطالع بیشتر با شماره شرکت تماس حاصل فرمایید

http://darichegerd.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84




 اسپیرال و فلنج کانال گردفلنج گرد و فلنج کانال 

الت کانال اتصااتصاالتی ھستند کھ کانال ھای اسپیرال و لولھ ھا، flange round duct فلنج ھای گرد یھ
انال فلنج ھای ک و سایر اجزاء از سیستم کانال کشی را بھ یکدیگر متصل می کنند و ھای گرد و اسپیرال

برای کانال ھای اسپیرال ، کانال گرد جوش داده شده مانند کانال فوالدی ضد زنگ یا ھمان استنلس  گرد
 پرچ یا پیچ سرمتھ یا ھمان اسکرو، و کانال گالوانیزه استفاده می شوند. فلنج ھا معموالً توسط جوش استیل

 .بھ بدنھ کانال ھای گرد متصل می گردند کھ بازرسی و اصالح آسان را نیز فراھم می کنند

تھ و یا ساختسمھ ھای فابریک فلزی پیش  ،ی ھای ھای فابریک در انواع مختلففلنج گرد می تواند از نبش
نوار ھای از قبل برش خورده گالوانیزه توسط دستگاه ھای رول فرمینگ مخصوص تولید گردند. کھ البتھ با 
توجھ بھ کیفیت و سرعت در تولید فلنج ھای گرد می توان از ورق ھای فلزی بھ ضخامت ھای مختلف توسط 

مود و تمامی سوراخ ھای فلنج ھا را می دستگاه ھای سی ان سی پالسما و یا لیزر با کیفیت باالتر تولید ن
 . توان از طریق این روش تولید بھ صورت شابلون تولید کرد

فلنج ھای اسپیرال و یا ھمان فلنج کانال گرد یک ھوا بندی مطمعن در سیستم کانال کشی را باید ایجاد نماید. 
وز نخ تفلون و نخ نس ،ل اشتعالنج از نوار گسکت غیر قابکھ برای این منظور حتما باید ما بین ھر دو فل

استفاده نمود . یکی از دالیل استفاده از نخ تفلون و یا ھمان نسوز و گسکت غیر قابل اشتعال اینست کھ نباید 
این نوار ھای آبندی از ھم گسیختھ شوند و از ، اض طولی کانال ھای متصل بھم دیگردر اثر انبساط و انقب

نشتی ھوا در سیستم کانال کشی می گردد . و بعد از مدتی حتی می  بین بروند . کھ در این صورت باعث
 . تواند باعث ایجاد صدای لرزش کانال ھا در سیستم کانال کشی از طریق دریچھ شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sepehr-tahvieh.com/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%86%D8%AC-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://sepehr-tahvieh.com/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%86%D8%AC-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://www.mcmaster.com/duct-flanges/
https://www.mcmaster.com/duct-flanges/


 اتصاالت گرد كانال اسپیرال

با اشكال  الت کانال گرد و اسپیرالاتصا براي اجراي یك سیتم كانال كشي با كانال ھاي اسپیرال نیاز بھ
ھندسي متفاوت جھت انشعاب گیري,چرخش در زوایاي مختلف و... مي باشد كھ در قسمت ذیل بھ بخشي از 

 .این نوع اتصاالت پركاربرد كھ در كانال كشي اسپیرال استفاده مي گردد اشاره مي شود

 زانو اسپیرال ( زانو گرد ) •

رخش جریان ھوا در زوایایي مختلف سیستم كانال كشي استفاده مي گردد.كھ این اتصال ھاي زانویي براي چ      
نوع اتصاال زانویي در انواع زوایاي مختلف بر حسب كاربري و نیاز طراح و مشتري قابل سفارش و ساخت 

 .مي باشد

الح طصا و یك نوع محصول دیگري كھ در دستھ بندي اتصاالت نوع زانویي گرد مي باشد زانو تبدیلي یا بھ
كھ ھمزمان عالوه بر چرخش در زوایاي دلخواه مي تواند كاھنده باشد و قطر  بازاري زانو چپقي مي باشد.

كھ این امر مي تواند از اغتشاش و  اصلي رو بھ قطر كوچكتر برساند بدون اینكھ از تبدیل استفاده گردد.
 خت تري براي ما ایجاد نماید كھ در انتھاتورباالنس در سیستم كانال كشي جلوگیري كند و جریان ھواي یكنوا

 .ایجاد مي نمایند اباعث كاھش افت فشار و زیبایي بصري خاصي ر

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sepehr-tahvieh.com/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%86%D8%AC-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF
file:///C:%5CUsers%5Cimac%2027%5CAppData%5CRoaming%5CMicrosoft%5CWord%5C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88%20%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%85%D9%8A%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B6%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%D9%8A%200.4%20%D8%AA%D8%A7%201.25%20%D9%85%D9%8A%D9%84%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%D8%B2%20%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%8A%20%D9%BE%D9%8A%DA%86%20%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%D8%B7%D8%B1%2010%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%20%D8%AA%D8%A7%20160%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D9%87%D8%B3%D8%AA.%D9%88%20%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B0%D9%83%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%83%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%20%D8%B6%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%201.25%20%D9%85%D9%8A%D9%84%20%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%AC%D9%88%D8%B4%D9%8A%20%D9%83%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AC%D9%88%D8%B4%20CO2%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%8A%20%D8%B4%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF.%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA%20%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%8A%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%2090%20%D9%88%2045%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%B6%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D9%88%D8%B1%D9%82%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D9%8A%20%D8%B9%D9%83%D8%B3%20%D9%87%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%83%20%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%20%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA%20%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%D9%8A%D9%86%20%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%AA%20%D8%B4%D9%88%D9%8A%D8%AF.


میل بھ صورت درز اتصال  ۱٫۲٥تا  ۰٫٤انواع زانو ھاي اسپیرال گرد را مي توان از ضخامت ھاي 
و الزم بھ ذكر است كھ براي  ھست.سانتي متر قابل ساخت ۱٦۰سانتي متر تا ۱۰و از قطر  فرنگي پیچ 

انجام مي شود استفاده گردد.و  ۲CO میل حتما از اتصال نوع جوشي كھ با جوش ۱٫۲٥ضخامت ھاي باالي 
درجھ در قطر و ضخامت ھاي ورق  ٤٥و  ۹۰در براي مشاھده لیست قیمت بھ روز اتصال زانویي گرد 

 .لیست قیمت این نوع محصول ھدایت شویدمتفاوت روي عكس ھر محصول كلیك بفرمایید تا بھ صفحھ 

                            

 انواع زانو گرد اسپیرال پرمصرف صنعت

 

 سھ راه اسپیرال (سھ راھي گرد ) •

سھ راھي ھاي اسپیرال یھ سھ راه كانال گرد یكي از اتصاالتي ھست كھ جھت انشعاب گیري از سیستم كانال     
 .گیرندكشي مورد استفاده قرار مي 

كھ اتصاالت كانال ھاي سھ راه اسپیرال داراي دستھ بند ھاي متفاوت مي باشند.این نوع اتصاالت كھ سھ راه 
سھ راه تبدیلي با  ،درجھ  ٤٥سھ راه با نافي ، درجھ ۹۰سھ راه با نافي گرد ھم نامیده مي شوند عبارتند ار 

درجھ با زانویي سر انشعاب كھ بھ اصطالح  ٤٥ليدرجھ و در نھایت سھ راه ساده یا تبدی ٤٥درجھ و  ۹۰نافي 
سھ راه زانو دار نامیده مي شود. در نظر داشتھ باشید كھ بھترین عملكرد و پایداري در سیستم كانال كشي با 

درجھ بھ دلیل داشتن سطح مقطع بیشتر در اثر اتصال  ٤٥درجھ حاصل مي شود. انشعاب  ٤٥انشعاب ھاي 
درجھ بھترین انتخاب براي داشتن یك سیستم كانال  ۹۰رال نسبت بھ انشعاب بھ خط اصلي كانال گرد اسپی

كشي با عملكرد فوق العاد مي باشند.كھ بھ شدت پیشنھاد مي گردد حتي اگر قرار است انشعابي بھ 
درجھ استفاده  ٤٥درجھ بھ ھمراه زانویي  ٤٥درجھ در طول مسیر حركت كند از سھ راه با نشعبا ۹۰صورت

 .استفاه گردد L سھ راه نكھ مستقیما از كانال سھ راھھ زانو دار یایا ای گردد.
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 سھ راه یا از این نوع اتصاالت سھ راه ھاي زانو دار گرد 
L  بیشتر در صنایع چوب و چوب بري ,رستوران ھا و تخلیھ

گرد و غبار توسط اگزاست فن و یا ھمان ھواكش بشدت 
خوبي حاصل مي  استفاده مي گردد.كھ نتیجھ پایاني بسیار

 .شود

براي اطالع از قیمت آنالین و بروز انواع اتصاالت سھ راه 
 .گرد روي لینك ھاي زیر كلیك بفرمایید

 درجھ معمولي ۹۰لیست قیمت سھ راه  •
 درجھ معمولي ٤٥لیست قیمت سھ راه  •
 درجھ ۹۰لیست قیمت سھ راه تبدیل  •
 درجھ ٤٥لیست قیمت سھ راه تبدیل  •
 L لیست قیمت سھ راه تبدیل زانو دار یا سھ راه •

 

 تصاویر انواع سھ راه ھای گرد
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 درجھ ۹۰سھ راه شلواره  •

 درجھ ۹۰سھ راه شلواره تبدیل  •

 درجھ ٤٥سھ راه شلواره تبدیل  •

 درجھ ٤٥سھ راه شلواره  •

 سھ راه شلواره تبدیل موازی •

 سھ راه شلواره موازی •

 درجھ ۹۰چھار راھی   •

 درجھ ۹۰چھار راه تبدیل   •

 L درجھ ٤٥چھار راھی  •

 L درجھ ٤٥چھار راه تبدیل  •

 درجھ ٤٥چھار راه تبدیل  •

 درجھ ٤٥چھار راھی  •

 تبدیل گرد بھ گرد •

 تبدیل چھارگوش بھ گرد •

 

 

 

 

 

 

 ساپورت کانال گرد ساپورت کانال اسپیرال و

 برای اجرای یک سیستم کانال کشی نیاز بھ اتصال کانال ھای اسپیرال و گرد بھ سازه ھای ساختمان ھست.
می تواند زیر سقف سازه اجرا شود و یا در راستای رایزر (محل عبور تاسیسات بھ صورت  کھ این اتصال

 . عمودی در ساختمان بھ صورت عمودی)ساختمان بھ صورت عمودی اجرا گردد



کھ برای اتصال کانال ھای اسپیرال و گرد بھ صورت افقی و عمودی ( داخل رایزر ) نیاز بھ دیتیل ھای 
 .مخصوص بھ خود ھستند

ساپورت ھای کانال اسپیرال گرد از نظر شکل ظاھر و کاربری بھ دو نوع ساپورت گرد اسپیرال سقفی و 
 .ساپورت گرد اسپیرال دیواری ساختھ می شوند

کھ ساپورت ھای گرد دیواری و زیر سقفی غالبا نسبت بھ کاربرد ، وزن کانال و قطر کانال از یک تسمھ 
میل و در قطر ھای مختلف با توجھ بھ ۳۵میل تا ۱۵در پھنای عرضی میل  ۴میل تا ۱گالوانیزه از ضخامت 

 .انتخاب ناظر و مھندس تاسیسات تولید می گردد

بھ دلیل اینکھ ھوا یک سیال ھست و طبق قوانین فیزیک کھ وقتی یک سیال داخل جسم جامد بھ حرکت در 
ال گرد و میتواند بھ دلیل فلزی بودن کان و این الکتریستھ ساکن می آید می تواند الکتریستھ ساکن ایجاد نماید.

اسپیرال در سرتاسر کانال انتقال داده شود و حتی از طریق ساپورت کانال ھای گرد متصل بھ سازه، بھ بدنھ 
ساختمان انتقال یابد . کھ این امر انتقال الکتریستھ بسیار خطرناک ھست.مخصوصا در صنایع پتروشیمی و 

 ....اجی و حالجی ،کاغذسازی ونفت و گاز ، کارخانھ ھای نس

بنابراین این الکتریستھ تولید شده در اثر جریان سیال داخل کانال گرد کھ ھمان ھوای سرد و گرم ،ھوای تازه 
و یا اگزاست می باشد ، حتما از طریق کابل ھای اتصال بھ زمین یا ارت بھ سیستم چاه ارت ساختمان متصل 

از بنده کانال اسپیرال گرد بھ سازه حتما باید از ساپورت ھایی  کتریستھ گردند.و برای جلوگیری از انتقال ال
استفاده گردد کھ دارای روکش الستیکی یا گسکت می باشند. کھ این امر باعث می شود از انتقال الکتریستھ 

لید وبھ سازه جلوگیری گردد. و از حوادث آتش سوزی ناگھانی و غیر منتظره در اثر تخلیھ الکتریستھ ساکن ت
 .شده در یک محل نا مشخص می توان جلوگیری نمود

 .و پیشنھاد مجموعھ ی ما این ھست کھ حتما از ساپورت ھای بدون روکش و گسکت استفاده نگردد

 .ساپورت ھای اسپیرال توسط رول بولت انکر بولت و پیچ متری و سیم بکسل می توانند نصب گردند



 کانالانواع ساپورت کانال اسپیرال و ساپورت 
 گرد

 ساپورت دایره کامل .۱
 ساپورت نیم حلقھ .۲

 

 

 

 

 

 

 

 
طراحی و ساخت ساپورت ھای کانال ھای اسپیرال و ((

کانال گرد با تسمھ گالوانیزه برش خورده از ورق بھ 
میلیمتر درتمامی قطر ھای استاندارد و غیر ۲ ضخامت

استاندارد با گسکت و یا ھمان روکش الستیکی جھت 
الکتریستھ ساکن تولید شده در اثر  جلوگیری از انتقال

 )) جریان ھوا در سیستم کانال کشی

 

 

 

 

 

 



 لیست قیمت ساپورت کانال اسپیرال و یا ھمان ساپورت کانال گرد

 
 

شرکت سپھر تھویھ با ھدف جلب رضایت مشتریان و استفاده از بروزترین ماشین آالت تولید و صنعتی 
کانال . اسپیرال را در قطرھا و سایزھای مختلف و استاندارد تولید نمایدھای توانستھ انواع مختلف کانال

باشد. الزم بھ می ۱ھای فوالدی گالوانیزه درجھ از ورق سپھر تھویھ سطتولید شده تو اسپیرال گرد گالوانیزه
تر ( شیارھای اضافھ ھای اسپیرال تولیدی، این شرکت اقدام بھ ایجادذکر است جھت افزایش استحکام کانال

کھ عالوه بر استحکامی کھ توسط درز مارپیچ  اسپیرال گرد نموده است.ھای روی سطح کانال یا ھمان رخ )
 .کندپیدا می درصد استحکام افزایش٤۰تا۳۰حداقل کند با این روشخود کانال گرد یا ھمان اسپیرال ایجاد می
زایش فھای اسپیرال گرد گالوانیزه با قطر باالتر بودن اتوانند کانالکھ با استفاده از این روش مشتریان می

   داشت.  گیری خواھدمام شده کاھش چشمضخامت ورق مصرفی سفارش بدھند. کھ در نھایتا قیمت ت
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 لولھ اسپیرال و كاربرد آن در صنایع مختلف
 

در صنعت از لولھ ھاي اسپیرال  چیست ؟ فرآیند تولید لولھ اسپیرال بھ چھ صورت است ؟ لولھ ھاي اسپیرال
، از ورق  لولھ ھای اسپیرال كھ از انواع لولھ ھای فوالدی ھستند کاربرد وسیعی دارند. براي ساخت و تولید

استیل در ضخامت ھای فوالدی و یا استنلس  ھاي برش خورده بھ صورت نواري از جنس فلزي و گالوانیزه 
اسم گذاري و نام گذاری  میلیمتر بھ شکل مارپیچ استفاده می شود. دلیل  ۱/۲٥مختلفی از نیم میلیمتر و تا 

بھ صورت  با لولھ ھاي درز طولي كھ لولھ اسپیرال. اسپیرال نیز شکل مارپیچی این نوع از لولھ ھا می باشد
سنتي ساختھ مي شوند از لحاظ کیفیت و سرعت تولید غیر قابل رقابت ھستند. كھ مجموعھ سپھر تھویھ با 
بھره گیري از ماشین آالت روز دنیا مي تواند لولھ ھاي اسپیرال با كیفیت رقابتي و در حجم انبوه و با نازل 

 .ترین قیمت در بازار تولید نماید
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 اسپیرال فوالدي و گالوانیزه چیست ؟لولھ 
 

تولید  سانتي متر  ۱٦۰تا  ۸لولھ اسپیرال گالوانیزه بھ لولھ ھای مارپیچی گفتھ می شود کھ در اندازه ھای قطر 
می شود. در فرآیند تولید لولھ اسپیرال ، نوار فوالدی بھ شکلی نورد می شود کھ سمت آن با سمت مرکز لولھ 

ی استحکام بیشتر در برابر فشار وارد شده بھ دیواره لولھ، نوع اتصال درز پرس در یک زاویھ باشد. برا
شده اھمیت بسیار زیادی دارد. پس مھم ترین بخش تولید لولھ ھای اسپیرال، پرس كامل و ھوابند اتصال 

رز دن دسپھر تھویھ با تھیھ ماشن آالت بھ روز مي تواند براي ھوا بندي و سیل بو جداره لولھ می باشد. كھ 
ھاي پرس شده حتي از نظر نشتي سیال ھایي ھمچون روغن كھ براي انتقال دود و چربي در رستوران ھاي 

 .ران عزیز بدھدادرصد بھ شما بزرگو ۱۰۰صنعتي بھ كار مي رود تضمین 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 روش فرم دھی لولھ اسپیرال
 

فوالدی از غلتک ھایی کھ دارای درز حلزونی اول ورقھ  در روش تولید لولھ بھ روش فرم دھی اسپیرال ، 
در لولھ با درز طولي و مستقیم كھ بھ  ھستند (اسپیرال) عبور کرده و بھ شکل لولھ تواید می شوند. اگرچھ 

روش سنتي بھ صورت یك متري تولید مي گردند ، قطر لولھ وابستھ بھ پھنای ورق می باشد ، اما در روش 
اویھ اولیھ ورق ، تغییر می کند. در واقع بھ جای اینکھ کل قالب ھای خط تولید اسپیرال قطر لولھ با تغییر ز

تعویض شوند ، با تغییر زاویھ تغذیھ ورق، قطرھای مختلف ساختھ می شود. در ضمن روش اسپیرال ھزینھ 
 رکمتری نسبت بھ روش لولھ با درز مستقیم سنتي برای شما دارد. و با این روش مي توان لولھ ھاي با قط

  .متر تولید نمود ۱۸متر تا ۱ھاي بزرگتر و طول ھاي بیش از 

 

 

 فرآیند تولید لولھ ھای اسپیرال
 

رول ورق فوالدی، ابتدا توسط دستگاه ھاي نواربرش بھ صورت نوار یار شتھ برش در عرض ھاي 
 دلخواه بریده مي شود یا بھ اصطالح نواري برش مي شوند .سپس بھ وسیلھ غلتک ھای مخصوص بھ

در می آیند. و با عبور از چندین غلطك فرم دھي وارد یك حلقھ حلزوني مي گردد . كھ قطر  حالت مسطح 
حلقھ حلزوني ھمان قطر نھایي لولھ تولید شده نھایي مي باشد .كھ با عبور از چندین غلطك فرم دھي وقالب 

  .گرددحلزوني ھمزمان پرس درزھا انجام مي شود و لولھ با قطر دلخواه تولید مي 
 

 

 



 مزایای لولھ اسپیرال
 

 :مھم ترین مزایای استفاده از لولھ اسپیرال عبارت است از
 عدم وجود محدودیت در طول لولھ اسژیرال گالوانیزه -
 ھزینھ تولید پایین نسبت بھ لولھ ھای درز طولي و مستقیم -
 عدم نیاز بھ تجھیزات سنگین برای تولید -
 مواد اولیھ، دارای استحکام و قدرت بیشتربھ علت داشتن خواص مکانیکی  -
 مقاومت باالتر در برابر دفرمھ شدن و بیضي شدن لولھ ھا- 
 سانتي متر) ۱٦۰تولید لولھ با قطر زیاد ( -
 زیباي ظاھري خیره كننده مخصوص مكان ھایي كھ نیاز بھ اجراي اكسپوز كانال ھاي اسپیرال دارند -

 



 معایب لولھ ھای اسپیرال
 

لولھ ھا با توجھ بھ مزایای زیادی کھ دارند، مورد توجھ قرار گرفتھ شدند. با این وجود، عیب ھایی این 
 :ھمچون موارد زیر نیز در تولید این لولھ ھا بھ چشم می خورد

 امکان بروز عیب ھای چروکیدگی بیشتر نسبت بھ لولھ ھای درز مستقیم

 
 کاربردھا و موارد استفاده لولھ اسپیرال

 
 :متری تولید می شوند و در موارد زیر کاربرد دارند ٦الی  ۳لولھ ھا در شاخھ ھای این 

 تھویھ مطبوع و انتقال ھوا-
 داروسازي -
 صنعت نفت و گاز -
 صنعت برق -
 صنعت گرمایشی -
 انرژی حرارتی -
 صنایع شیمیایی -
 كارخانجات چوب بري -
 

 توضیحات كلي و اجمالي براي لولھ اسپیرال
 

سانت  ۱٦۰تا  ۸ دریافتیم کھ لولھ اسپیرال بھ لولھ ھای فوالدی مارپیچی گفتھ می شود کھ در اندازه ھای 
تولید می شود. در فرآیند تولید لولھ اسپیرال، نوار فوالدی بھ شکلی نورد می شود کھ سمت آن با سمت 

مرکز لولھ در یک زاویھ باشد. برای استحکام 
ده بھ دیواره لولھ، بیشتر در برابر فشار وارد ش

نوع درز اتصال فرنگي پیچ اھمیت بسیار زیادی 
 .دارد

مزایای استفاده از لولھ اسپیرال عبارت است از: 
عدم وجود محدودیت در طول لولھ فوالدی. .۱
ھزینھ تولید پایین نسبت بھ لولھ ھای درز .۲

عدم نیاز بھ تجھیزات سنگین برای .۳مستقیم . 
خواص مکانیکی مواد بھ علت داشتن .۴تولید. 

 .اولیھ، دارای استحکام باالست

 

 



 سواالت متداول لولھ اسپیرال چیست و چھ کاربردی دارد
 لولھ اسپیرال چیست؟

 
 ۱٦۰تا  ۸ ی شود کھ در اندازه ھای لولھ اسپیرال بھ لولھ ھای فوالدی نورد گرم و مارپیچی گفتھ م

اسپیرال، نوار فوالدی بھ شکلی نورد می شود کھ سمت آن با تولید می شود. در فرآیند تولید لولھ  سانت 
 .سمت مرکز لولھ در یک زاویھ باشد

 
 مزایای استفاده از لولھ اسپیرال چیست؟

 
عدم وجود محدودیت در طول لولھ فوالدی، ھزینھ تولید پایین نسبت بھ لولھ ھای درزجوش، عدم نیاز بھ 

 .خواص مکانیکی مواد اولیھ دارای استحکام باالستتجھیزات سنگین برای تولید، بھ علت داشتن 
 

میل با ۱٫۲٥میل و ۱و  ۸۰و  ٦۰ھای ضخامتبا  ھای اسپیرال گرد گالوانیزهکانال الزم بھ ذکر است کھ
ھای کانال شود. کھ برای اطمینان خاطر قبل از تولیدھای واقعی با باالترین درجھ کیفی تولید میضخامت

ھای ی گالوانیزه در ضخامتھابھ صورت جداگانھ متریال خریداری شده کھ ھمان ورق اسپیرال گالوانیزه
ھای دیجیتالی کالبیره شده جھت اطمینان گیری میکرومتر و کولیسباشد توسط ابزار اندازهاستاندارد می

بل قاگردد. کھ این مورد حتی توسط کارفرما ھمبررسی می خاطر کامل توسط پرسنل شرکت سپھرتھویھ 
 .باشدگیری میاندازه

آالت بھ روز دنیا و نیروھای ی ماشینھای خود در زمینھبا توجھ تواناییشرکت فنی مھندسی سپھرتھویھ 
اتصاالت کانال  ھای گرد اسپیرال وای آمادگی خود را برای ساخت تمامی کانالھای حرفھماھر و تکنسین

ھای گرد و راھھ ھای گرد و انواع تبدیل و انواع چھارانواع سھ راه ,زانوھای گرد از قبیل انواع  گرد
 .داردترین قیمت اعالم میھای گرد و انواع تبدیل گرد بھ چھارگوش بھ ھمراه باالترین کیفیت و نازلشلواره
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ھای اسپیرال گالوانیزه گرد جھت دستیابی بھ استحکام بیشتر و زیبایی لذا در نظر داشتھ باشید تمامی کانال*
 .دار تولید شوندتواند بھ صورت رخمیتری، ی اضافھبیشتر، بدون ھیچ ھزینھ

 .باشدھای سفارشی امکان پذیر میھای اسپیرال گرد گالوانیزه در تمامی قطر و طولتولید کانال*

 .کارفرمایان، مھندسان و ھمکاران عزیز و گرامی لطفا جھت استعالم قیمت ھمکاری تماس بگیرید*

 .ھا لطفا تماس بگیریدجھت اطالع از قیمت

 سایزھای قابل ساخت کانال اسپیرال
 

و  سانتی متر ) قابلیت ساخت دارند.۱٦۰اینچ ( ٦٤سانتی متر) تا ۱۰اینچ (٤کانال ھای اسپیرال از قطر 
کھ باتوجھ بھ  متر بھ صورت یک تکھ تولید کرد.۱۰متر تا ۱کانال ھای اسپیرال گرد را می توان در طول 
 .وان با کارفرما ھماھنگی ھای الزم را انجام دھیمنیاز مشتری و پروژه جھت سفارش طول می ت



 ھای مورد استفاده برای تولید کانال گرد اسپیرالضخامت و جنس متریال ورق
 

جھت ساخت کانال ھای اسپیرال از متریال ھای زیر جھت تولید نیاز پروژه ھا و کرفرمایان گرامی میتوان 
 .كلیك بفرمایید اینجا ھاي اسپیرال در ضخامت ھاي متفاوت استفاده نمود.و براي محاسبھ و برآورد وزن كانال

 میلیمتر ۱٫۲٥ تا ۰٫٤ھای فوالدی سیاه از ضخامت ورق .۱
 میلیمتر ۱٫۲٥تا  ۰٫٤ھای فوالدی گالوانیزه از ضخامت ورق .۲
) یا ھمان مارتنزیتی٤۰۰بگیر (سری  یا آستنیتی) و ۳۰۰ھای استنلس استیل از نوع نگیر (سری ورق .۳

 میلیمتر۱تا  ۰٫٤از ضخامت 
 ھای آلومینیوم در تمامی آلیاژھاورق .٤
 ھای مس در تمامی گریدھاورق .٥

 ٥۰پیرال با ورق ضخامت ساخت کانال اس

اکنون  ۱٫۲٥و  ۱و  ۸۰و  ٦۰شرکت تولیدی سپھرتھویھ در کنار تولید کانال ھای اسپیرال با ضخامت ھای 
نمی باشد و کاربرد عمومی  ٦۰با توجھ بھ نیاز بازار برای ضخامت ھای پایین تری کھ نیاز بھ استحکام ورق

 .گالوانیزه کاشان نموده است ۱درجھ  ٥۰ورق تری دارند اقدام بھ تولید کانال ھای اسپیرال با 

متری با ۱بھ راحتی میتوانند جایگزین کانال ھای  ٥۰کھ با تولیداین محصول , کانال ھای اسپیرال با ورق 
 .درز طولی شوند

 ٥۰مزایای ساخت کانال ھای اسپیرال با ورق ضخامت 

 متر بھ صورت یک تکھ٤تا۱قابلیت ساخت در طول ھای  .۱
 متری۱استحام نسبت بھ کانال گردھای درز طولی افزایش  .۲
 متر۱کاھش ساپورت جھت نصب بھ دلیل داشتن طول ھای بیش تر از  .۳
 متری ۱کاھش نشتی نسبت بھ کانال ھای گرد  .٤
 زیبایی ظاھری بیشتر .٥
 سرعت تولید باالتر حتی قابلیت پیش ساختھ شدن .٦
 سرعت نصب باالتر .۷
 قیمت مناسب تر .۸
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 درز طولی نسبت بھ کانال ھای اسپیرالمعایب کانال ھای گرد با 

  استحکام کمتر نسبت بھ کانال اسپیرال .۱
 سرعت تولید پایین .۲
 نشتی ھوای بیشتر .۳
 نیاز بھ ساپورت گیری بیشتر ھنگام نصب .٤
 سرعت نصب پایین .٥

سانت تولید نمود.و  ٤۰تا قطر  ۱۰را فقط میتوان از قطر  ٥۰کانال ھای اسپیرال با ورق 
 .استفاده نمود ٦۰سانتی متر حتما می بایست از ورق  ٤۰برای سایزھای بیش از 

حتما قبل از خرید از فروشنده  ،لطفا براي جلوگیري از ھرگونھ سواستفاده و كالھبرداري
درخواست بفرمایید كھ حتما با كولیس دیجیتال و میكرومتر كالیبره شده ضخامت كانال 

 .را مقابل شما اندازه گیري كند اسپیرال تولید شده 

 برخی از پروژه ھای انجام شده ی کانال ھای اسپیرال و کانال گرد

لیست پروژه ھای کانال اسپیرال و گرد انجام شده توسط شرکت سپھرتھویھ ھر ھفتھ در حال بروزرسانی 
 .می باشد

اصفھان _  ۱۵۰۰و  ۱۲۰۰ساخت و نصب کانال ھای اسپیرال و گرد شرکت فرش داریوش سال  .۱
 کاشان

 گرد ھواساز مجتمع ورزشی کریمشاھی کاشان _ آران و بیدگل ساخت کانال ھای .۲
 ساخت کانال ھای اسپیرال ورزشگاه پاکدشت تھران .۳
 ساخت کانال ھای اسپیرال و گرد بازار سالم قم .٤
 ساخت و نصب کانال ھای اسپیرال بازار موبایل چھارسو قم .٥
 ساخت کانال ھای اسپیرال مجتمع اوریاد ارومیھ .٦
 ال شرکت داروسازی آریوژن تھران _جاده مخصوص کرجساخت کانال ھای اسپیر .۷
 ساخت کانال ھای اسپیرال شرکت ایران تایر .۸
 دکتر خیرخواه اصفھان _ کاشان ساخت کانال ھای ھواساز اسپیرال و گرد کلینیک تخصصی  .۹

        بیمارستان  icu ساخت کانال ھای چھارگوش و کانال اسپیرال و ااتصاالت گرد اگزاست قسمت .۱۰
 اصفھان بھشتی

 ساخت کانال گرد و اسپیرال شرکت فرش زمرد کاشان .۱۱
 ساخت کانال ھای اسپیرال و گرد ھواساز و اگزاست مجتمع روناک کاشان .۱۲
 ساخت و نصب کانال ھای بیمارستان ارتش بجنورد .۱۳
 مشھد ساخت کانال ھای اسپیرال و گرد بیمارستان امام حسین ع  .۱٤
 گرد شرکت ھافمن ساخت و نصب کانال ھای اسپیرال و اتصاالت  .۱٥



 ساخت کانال ھای اسپیرال سرای ایرانی قم .۱٦
 ساخت کانال ھای اسپیرال و اتصاالت کانال گرد مجتمع پیست اسکی روی یخ کیش .۱۷
 ساخت کانال ھای اسپیرال و گرد شرکت پگاه تھران .۱۸
 ورزشگاه بیرجند ساخت کانال ھای اسپیرال و اتصاالت کانال گرد  .۱۹
 ت شرکت چوب خاورانساخت کانال ھای اسپیرال اگزاس .۲۰
 ساخت کانال ھای اسپیرال بیمارستان پیامبر اعظم کرمان .۲۱
 ساخت و ارسال کانال ھای اسپیرال برج الیزه مشھد .۲۲
 ساخت کانال ھای اسپیرال و گرد مدرسھ امام جعفر صادق ع قم .۲۳
 ساخت کانال ھای اسپیرال و گرد ورزشگاه شھرداری یزد .۲٤
 صفھ اصفھانساخت کانال ھای اسپیرال و گرد رستوران  .۲٥
 مشھد ۲ساخت کانال ھای اسپیرال و کانال ھای ھواساز پروژه الیزه  .۲٦
 روزه گیل مرغانھ رشت۱ساخت کانال ھای گرد و کانال اسپیرال کارخانھ جوجھ  .۲۷
 ساخت کانال ھای اسپیرال انتقال ھوا و گاز سردخانھ موز کھریزک تھران .۲۸
 انساخت کانال ھای اسپیرال شرکت جھارن صادرات نطنز اصفھ .۲۹
 و ھود کوره ھای ذوب مس شرکت دنیای مس کاشان ساخت کانال ھای گرد  .۳۰
 ساخت کانال ھای گرد اسپیرال شرکت قطعات خودرو سازی اردستان اصفھان .۳۱
 بخش تکمیلی ایران مال ساخت کانال اسپیرال و اتصاالت کانال گرد  .۳۲
 ساخت کانال ھای اسپیرال پروژه چیتگر ارتش .۳۳
 و... .۳٤

 

 گیریجمع بندی و نتیجھ 

با توجھ بھ مطالب ارائھ شده در باال بھ این نتیجھ می رسیم کھ بھترین نوع سطح مقطع کانال ھای انتقال 
ھوا و ذرات در سیستم کانال کشی یک مجتمع و پروژه , میتواند با اطمینان خاطر و خیال راحت از مواد 

ھ تمایز کانال ھای گرد و فنی زیاد یک سیستم کانال کشی اسپیرال و گرد باشد . کھ این این وج
 . شامل موارد زیر ھستند اسپیرال 

لولھ ھای گرد و یا ھمان کانال ھای اسپیرال نسبت بھ کانال چھارگوش در مرحلھ ساخت کانال کشی از  -۱ 
درصد ھزینھ ی  ۳۰تا  ۲۰ورق کمتری برای ساخت استفاده می گردد. کھ این امر می تواند در بھ راحتی 

بنابراین کانال ھای گرد و اسپیرال  . بت بھ یک سیستم کانال کشی چھارگوش کاھش دھدکانال کشی را نس
 .بر خالف تصور عموم ارزان تر ھستند

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شرکت فنی مھندسی سپھرتھویھ بھ صورت تضمینی و با قرار ، ابل توجھ کارفرمایان و مھندسین گرامی
کانال ھای چھارگوش سیستم کانال کشی شما بزرگواران را طبق نرم افزار داد کتبی , جھت تبدیل سایز 

 .ھای محاسباتی سایزینگ کانال ھای ھوا آمادگی خود را اعالم می نماید
 

کانال ھای اسپیرال و گرد را با استفاده از ماشین آالت رول فرمینگ پیشرفتھ می توان تا طول ھای بیش  -۲
  .امر می تواند نشتی در سیستم کانال کشی را کاھش دھدمتر تولید نمود . کھ این ۳از 



 
بھ دلیل ساخت کانال ھای اسپیرال و گرد در طول ھای آزاد می توان از فلنج ھای کمتری جھت اتصال  -۳

  .کانال ھا بھ یکدیگر استفاده نمود. کھ این امر بازھم تاثیر مستقیمی در کاھش قیمت کانال کشی دارد

از ورق ھای نازک تر و گیج ھای ، کانال ھای گرد بھ دلیل مدور بودن نسبت بھ کانال ھای چھارگوش  -٤
  .سبک تری نسبت بھ کانال چھارگوش استفاده نمود . بنابراین کانال اسپیرال و گرد ارزان تر می شوند

 



ارند . و می تواند در کانال ھای اسپیرال و گرد ظاھر بسیار زیباتری نسبت بھ کانال ھای چھارگوش د -٥
 . مکان ھایی کھ نیاز بھ کانال کشی اکسپوز دارند استفاده نمود

 
کانال ھای اسپیرال و گرد بھ دلیل پیش ساختھ بودن می توان داخل کارگاه تولید کرد و حتی از قبل انبار  -٦

 . کرد کھ سرعت اجرا را میتواند باال ببرد

ترین را بھ ھمراه نازل ھای اسپیرال و اتصاالت كانال گردكانال باالترین كیفیت
 قیمت از ما بخواھید

 وراآدرس : تھران ، شھریار ، میدان جھاد , ابتدای بلوار ش

۰۹۱۰۰-۹۰۰-٦۱۰ 
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