
Polietilēna cauruļvadi - 
sākums Jūsu DUS būvniecībai

Galvenās īpašības:
- Nekorodējošs materiāls bez

kaitīgas ietekmes uz apkārtējo vidi
- Cauruļvadu diametri no 32 mm līdz

160 mm (1” līdz 6”)
- Darba mūžs ne mazāks par 30

gadiem
- Cauruļvadu elakstīgums atvieglo

cauruļvadu līniju izveidošanu
- 10x ātrāka un ērtāka montāža

Polietilēna cauruļvadi degvielai

Ražots Apvienotajā Karalistē

MŪSDIENĪGS APRĪKOJUMS DEGVIELAS UZPILDES STACIJAI
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Salīdzinājumā ar tērauda cauruļvadiem:
- divas reizes mazākas montāžas darbu izmaksas
- desmit reizes mazāks laika patēriņš montāžas

darbiem
- nav metināšanas darbu un šuvju pārbaudes ar

dārgiem un komplicētiem paņēmieniem
- izturīgas, labi pretojas grunts pārvietošanās izraisītām

slodzēm
- gluda iekšējā virsma, kas samazina šķidruma plūsmas

pretestību
- viegla un ērta sagriešana nepieciešamā garumā

- Materiāls: PE100
- Maksimālais spiediens (bar/Psi): 10/145
- Krāsa: Melna ar divām četrsvītru kopas krāsojumu uz  
caurules; bezkrāsains iekšējais pārklājums
- Darba temperatūra (°C): -40 to 50 °C
- Vakuuma retinājums (-bar/"Hg ): -0.9 / -26.6

Trīsslāņu polietilēna cauruļvadu sistēmas ir vieglas, ērti montējamas, ķīmiski inertas un ar ilgu darba mūžu.

Apvalkcaurule ir paredzēta, lai nodrošinātu degvielas cauruļvadu hermētiskuma kontroli, t.i. paaugstinātu 
drošību pret degvielas noplūdēm apkārtējā vidē.

Degvielas pamatcaurule

Degvielas vada apvalkcaurule

Caurules raksturlielumi

- Materiāls: Poloetilēns, UV staru noturīgs
- Maksimālais spiediens (bar/Psi): 5
- Krāsa: Melna ar sešām, viennādā atstatumā esošām, 
zaļa krāsojuma svītrām
- Darba temperatūra (°C): -40 to 50 °C
- Vakuuma spiediens (-bar/"Hg ): -0.3 / -26.6

Caurules raksturlielumi

Melns ārējais apvalks -
polietilēns

Atdalošais slānis

Pamatcaurule

Apvalkcaurule

Bezkrāsains iekšējais
slānis - polietilēna vinils

Ārējais
diametrs [mm]

Iekšējais
diametrs [mm]

32 26,2

50 40,9

63 53,6

90 76,6

110 93,6

160 136,5

Apvalkcaurule
 [mm]

Pamatcaurule
[mm]

63 un 75 50 un 63

110 un 125 90 un 110

160 90 un 110
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