
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mannesmann 
Tube 

w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

و   سمانیلوله مان ف یتعر 
تفاوت آن با لوله   4

 درزدار 



w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

   ( Mannesmann Tube) ست؟یچ سمانیلوله مان .1
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 سمانیکه لوله مان میال پاسخ دهسؤ نیبه ا میمقاله قصد دار نیدر ا
  ی مختلف یها وهیبه ش یفلز  یلوله ها نیا .دارد  یی و چه کاربردها ستیچ

 یبا لوله ها یی آشنا یبرا .روند ی شوند و در صنعت به کار م  ی م  دیتول
 .دیمقاله با ما همراه باش نیا  یتا انتها  سمانیمان

 

 Mannesmann) ست؟یچ سمانیلوله مان 1#
Tube) 

 .ستیچ سمان یکه لوله مان می تدا الزم است به طور خالصه بگواب در
را  سمانیمان یبار لوله ها  نیاول یهستند که برا  ی کسان سمانیمان برادران

دسته از لوله   نیبه ا ی زبان فارس در .کردند دیخود تول ی در کارگاه شخص
 یلوله ها دیتول در .شود یگفته م  زیها، اصطالحا لوله بدون درز ن

با استفاده از  بلکه ست؛ین یاز جوشکار  یعنوان خبر  چیبه ه سمانیمان
لوله ها به صورت   م،یده ی م حیتوض شتریکه در ادامه ب ی خاص یروش ها

بدون درز از  ا ی سمانیمان یها لوله .شوند ی م  دیو بدون درز تول کپارچهی
شوند که هر کدام  ی ساخته م  ی و... مختلف یمر یپل ،یفلز  هیمواد اول
پرفروش   یفوالد سمانیلوله مان ن یب نیدر ا اما دارند؛ ی خاص  یکاربردها

 .دسته از لوله ها است نینوع ا نی تر
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 بدون درز  یلوله ها دی روش تول 2#

 سمانیلوله مان دیکه روش تول میسؤال پاسخ ده  نیبه ا دیبا اکنون
کاربرد را  نیشتری ب یفوالد سمانیمان  یکه لوله ها نیتوجه به ا با ست؟یچ

  ی م ی دسته از لوله ها را بررس نیا  دیجا روش تول نیا در در صنعت دارند،
  رد،یگ ی لوله ها مورد استفاده قرار م  دیتول یکه برا یا هی خام اول ماده .میکن

 ی برش م  ی را در ابعاد مشخص یشمش فوالد  ابتدا .است  یشمش فوالد
دهند   ی حرارت م  ی مخصوص  یشمش ها را در کوره ها یگام بعد در .دهند

 .ندیایکند و به رنگ سرخ درب دایتا حالت مذاب پ
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 .شود ی هم م آن ها فرا یرو ی کیمکان  ات یامکان انجام عمل بیترت  نیا به

،  (Elongator) توریبه نام االنگ  ی گام بعد به کمک دستگاه مخصوص  در
  لیپروف قطر .آورند ی در م یاستوانه ا یها لیشمش ها را به صورت پروف

 نی تع  ی گوناگون یتواند در اندازه ها ی م  یها با توجه به سفارش مشتر 
  یاستوانه ا لیداخل پروف ،یادامه به کمک دستگاه پرس خاص در .شود

 ی و خارج ی با قطر داخل سمانیلوله مان تینها در .شود ی م  جادیسوراخ ا
 .دیآ یمدنظر به دست م 
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 ست؟یچ سمانیلوله مان یها یژگیو 3#

 نیا یها یژگ یو دیبا ست،یچ سمانیادامه پاسخ به سوال لوله مان در
 یلوله ها دیدر تول  یجوشکار  ی طور کل به .میکن ی دسته از لوله ها را بررس

مقاومت  جهیدرنت .شود ی در بدنه لوله ها م  یادیتنش ز جادیدرزدار باعث ا
نقطه ضعف در لوله   نیبا مشاهده ا اساسا .دهد ی لوله ها را کاهش م 

 .شکل گرفت سمانیمان یساخت لوله ها  دهیدرزدار بود که ا  یها

توان به  ی م سمان یلوله مان یها  ی ژگیو  نیازجمله مهم تر  حی توض نیا با
 :اشاره کرد ری موارد ز

 ی و خارج ی داخل یروهایباالتر در برابر ن مقاومت •
 مختلف  یدر ضخامت ها  دیتول امکان •
 کنواخت ی ی و خارج ی داخل سطح •
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  یلوله ها ی و خارج ی بودن سطح داخل کنواختیخصوص در  ی مهم  نکته
 نیاز ا الیکه عمال در هنگام عبور س بیترت  نیا به .وجود دارد سمانیمان

 جهیدرنت .دهد ی رخ م  یسطح صاف، افت فشار کمتر  لیلوله ها به دل
 .بود میخواه االت یدر س یکمتر  یشاهد اتالف انرژ 

 

 ست؟یچ سمانیلوله مان یکاربردها  4#

به  ی نگاه د یبا ست،یچ سمانیلوله مان دیکه بهتر متوجه شو نیا یبرا
لوله   م،ی طور که اشاره کرد همان .م یدسته از لوله ها بپرداز نی ا یکاربردها

 .شوند ی م  دیتول ی مختلف یفلز  یها الیبا متر سمانیمان یها

با توجه به جنس آن ها   سمانیمان یراستا کاربرد انواع لوله ها نیهم در
 :است ری به صورت ز

مخازن  ،ییغذا ،یپزشک ،یی ایمیش ع ی: صنالیاست ایضدزنگ  فوالد •
 یعیو مخازن گاز طب یحفار  ،یسوراخ کار  لرها،یبو

 مطبوع هی تهو  یها ستمی س ی: لوله هامس •
 ی خودروساز  عی : مخازن فشار باال و صنااژیکم آل فوالد •
 اضالب در فشار کم انتقال آب و ف ی: لوله هاچدن •
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 ی مان یو س ی سفال  ،ی مر یاز مواد پل زین سمانیمان یاز لوله ها ی برخ البته
 یی ایمیانتقال مواد ش یبرا یمر یپل  سمانیمان یها لوله .شوند ی م  دیتول

  زین ی مانیو س  ی سفال یها لوله .شوند ی و بازها استفاده م  دهایمانند اس
 .روند ی ساختمان به کار م یبعضا در کاربرد دودکش ها

 

 ست؟ یچ  سمانیدرزدار و مان یتفاوت لوله ها 5#

درزدار و  یلوله ها ات یخصوص نیب یا سهی ادامه بحث الزم است که مقا در
لوله  درزدار و یلوله ها یتفاوت ها میبدان تا میبدون درز داشته باش

 .ستیچ سمانیمان

 4 دیمختلف با یدو لوله در کاربردها نیا نیانتخاب ب یبرا ی طور کل به
 :که عبارت اند از دینکته را در نظر داشته باش
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 یدر برابر خوردگ مقاومت .1

 ی استفاده م  یاز مواد ناخالص کمتر  سمانیمان یلوله ها دیتول ندیفرآ در
 .است شتر یب ی مقاومت آن ها در برابر خوردگ  لیدل نیهم به .شود

 ی خوار  چکش .2

 یشتر یب یچکش خوار  تیقابل سمانی مان یلوله ها د،یتوجه به روش تول  با
 یاعمال شده در لوله ها یجوشکار  .درزدار دارند یبا لوله ها سهی در مقا

 .کند ی آن ها را کمتر م  یرو ی کی مکان ات یانجام عمل تیقابل سمان،یمان

 فشار  تحمل .3

به روش بدون درز و  کسانیجنس و با قطر  کیدو لوله از  دیکن فرض
  20تواند در حدود  ی م  سمانیحالت لوله مان نیا در  .شوند دیدرزدار تول

 .را تحمل کند ی شتر یدرصد فشار ب

 متیق .4

 متیق سمان،یمان یلوله ها دیخوب و روش تول  یها ی ژگ یتوجه به و با
 .است شتریدرزدار ب یبا لول ها سهیر مقادسته از لوله ها د نیا
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 یبند جمع 

در   یی و چه کاربردها ستیچ سمانی که لوله مان میکرد یمقاله بررس نیا در
مانند جنس،  یبه عوامل دیدسته از لوله ها با نیا دیخر یبرا .صنعت دارد

  نیعوامل در تع نیا .دیتوجه داشته باش دکنندهی ضخامت و برند تول
لوله   دیتول ند یمجموع فرآ در .مؤثر هستند اریمحصول بس یی نها متیق

از  دی با است و ی خاص یدر نظر گرفتن استانداردها  ازمندین سمانیمان یها
 استفاده شود. یا شرفتهیبه نسبت پ یتکنولوژ 


