
طراحي  در.ھاي فلزي و پلیمري ھر كدام داراي نقاط قوت و ضعف مخصوص خود میباشند لوله
ھر دو استفاده و نقاط  اليه سعي گرديده با تلفیق پلیمر و فلز، از مزاياي٥ و تولید لوله ھاي

چون عمر زياد ،عدم پوسیدگي و  لوله ھاي تلفیقي خصوصیاتي. ضعف آنھا پوشش داده شود
نصب را از لوله ھاي پلیمري ، عدم نفوذ  مت شیمیايي ، سرعت و سھولت درخوردگي ، مقاو

 .لوله ھاي فلزي به ارث برده اند اكسیزن و انبساط طولي نا چیز را از
  ه است؟ پكس چگون ساختار تركیبي لوله ھاي چند اليه سان

از نوع لوله ھاي فلزي يا مركب ھستند كه از تركیب چند اليه و يك اليه  پكسلوله ھاي سان 
در اين نوع لوله ھا اليه داخلي و خارجي پلیمري بوده و اليه فلزي در . اند فلزي تشكیل شده

اين ساختار در شكل زير در برش مقطعي لوله نشان داده . میان پلیمرھا واقع شده است 
   .ه است شد

  
  

 

   PERTو  PEXاليه پلیمري

و با استفاده از پلیمرھاي , نوع ھاي چند اليه در دو  مواد اولیه پلیمري مورد استفاده در لوله
PEX  ياPERT نماد . تولید میشودAL ھاي نشان دھنده ي اليه ي آلومینیوم  درنام عمومي لوله

  . است
و در . نخستین پلیمر مورد استفاده در تولید لوله ھاي تلفیقي است PEXپلي اتیلن مشبك يا 

يا ( ي آن ، با روشھاي شیمیايي واقع ھمان مواد پلي اتیلن میباشدكه ساختار مولكولي طول
اي تبديل شده و در نتیجه پلیمر قدرت تحمل حرارت وفشار  به ساختار شبكه) توسط تشعشع

  . بیشتري را پیدا میكند
. نخستین پلیمري است كه اختصاصًا براي تولید لوله طراحي و عرضه شده است  PERTپلیمر 

يك لوله « با شعار  ١٩٩٧ین بار در سال در لوله ھاي تلفیقي براي نخست PERTاستفاده از 
كوپلیمري از اكتن و اتیلن است و , اين پلیمر پیشرفته. آغاز گرديد » براي ھمه ي كاربردھا 

ھاي ھشت گانه ي كربن در ساختار آن باعث میشود كه ضمن دستیابي به  وجود زنجیره
. فشار و حرارت از بین برود نیاز به مشبك كردن براي افزايش مقاومت در مقابل, مزاياي بیشتر 

  درجه سانتیگراد مي باشد در حالي كه پلیمر ٩٥تحمل حرارت تا  PEXخصوصیت مواد پلیمري 
PERT صیقلي تر مي باشد و چسبندگي بیشتري نسبت به اليهAL  دارد ولي از نظر تحمل

  .درجه سانتیگراد توصیه مي شود  ٨٠حرارت آب گرم تا 
  
  

   ALمزاياي وجود اليه آلومینیوم  

اي  پلي بوتیلن و پلي اتیلن شبكه, پلي پروپیلن , ھر چند لوله ھاي پلیمري مانند پلي اتیلن
یز ولي داراي دو محدوديت مھم زير ن. داراي مزاياي نسبت به لوله ھاي فلزي میباشند, شده



  : ھستند
  

  ضريب انبساط حرارتي زياد 
  

بعنوان . بطور كلي ضريب انبساط حرارتي مواد پلیمري در مقايسه با فلزات بسیار باال میباشد
میباشد در  ١٤/٠-١٩/٠محدوده نمونه ضريب انبساط حرارتي پلي پروپیلن و پلي اتیلن در 

ھنگامي كه آب گرم دخل لوله . میباشد  ٠٢/٠صورتي كه ضريب انبساط حرارتي فلزات كمتر از 
ھاي پلیمري جريان يابد طول لوله ھا افزايش مییابد و در صورت بسته بودن شبكه لوله كشي 

  . ايجاد تنش ھاي حرارتي كرده و طول عمر لوله را كاھش میدھد
  

  نفوذ اكسیژن 
  

نفوذ اكسیژن به داخل آب بخصوص در سیستم ھاي حرارتي مثل شوفاژ تخريب اجزاي فلزي 
  . را به شدت افزايش میدھد

وم مصرفي در مشخصات آلومینی. استفاده از اليه آلومینیوم موجب حل دو مشكل فوق میشود
  : به صورت زير مي باشد ASTMاين لوله ھا بر اساس استاندارد 

  ) ١٤٦٠٠ Psi) ١٠٠ Mpaحداقل : استحكام كششي
  % ٢٠: درصد افزايش طول در نقطه پارگي 

  ) بسته به قطر لوله( میلي متر  ٢/٠-٣/٠بین : ضخامت 
  

  : زيت استاستفاده از آلومینیوم ھاي آلیاژي كه داراي استحكام باال میباشد داراي دو م

  استحكام باالي لوله 
  

  قابلیت جوش بھتر 
  

اگر اليه آلومینیوم بدون . ش طولي آن میباشد جو, نكته حائز اھمیت در كاربرد اليه آلومینیوم 
جوش فويل . جوش استفاده شود در استحكام لوله ھا نقش مھمي را ايفا نخواھد كرد

میكرون تكنولوژي بااليي را میطلبد كه در تولید سان  ٣٠٠تا  ٢٠٠آلومینیوم با ضخامت حدود 
  . اعمال شده است  پكس

  

   اليه چسب

شرح داده شده بین اليه آلومینیوم و اليه ھاي داخلي  پكسھمانطوري كه در ساختمان سان 
قابل توجه است كه چسبندگي پلیمر . و خارجي پلیمر از دو اليه چسب استفاده شده است 

  . چسب الزامي استضعیف مي باشد و استفاده از , به آلومینیوم 
  : چسب مورد استفاده بايستي داراي خواص زير باشد

  
  . استحكام چسبندگي باال به سطح آلومینیوم و پلیمر

  . درجه سانتیگراد در زمان طوالني مقاوم باشد ١١٠مقاومت حرارتي باال بطوريكه تا دماي 
   .قابلیت فرآيند درخط تولید لوله

   پكسبرخي از مزاياي لوله ھاي چند اليه سان 
  



  انبساط طولي ناچیز 

  تحمل فشار و دماي بیشتر نسبت به ساير لوله ھاي پلیمري 

  عدم نفوذ اكسیژن 

  عدم رسوب گذاري 

  افت فشار ناچیز 

  مقاومت شیمیايي 

  نیاز به عايق كاري كمتر 

  انعطاف پذيري و استفاده از اتصاالت كمتر 

  از ساير لوله ھا در برابر زلزله مقاومت بیشتر 

  ) water hammer(مقاومت در برابر ضربه قوچ 

  عدم رسوب گذاري 

  ھاي پلیمري  تحمل فشار و دماي بیشتر نسبت به ساير لوله
  

درجه سانتیگراد موجب گرديده است  ٩٥اتمسفر تحمل فشار و  ١٥تولید بر اساس استاندارد 
  . ن تحمل نمايدنسبت به ساير لوله ھا دماي بیشتري را در طول زما

  انبساط طولي ناچیز 
  

طول لوله ھاي , با توجه به ضريب انبساط حرارتي باالي مواد پلیمري در مقايسه با مواد فلزي
متر لوله پلي  ٥٠نوان مثال اگر به ع. پلیمري در معرض دماي باال افزايش زيادي خواھد داشت 

میلیمتر  ٤٥٠درجه سانتیگراد برسد حدود  ٧٠درجه سانتي گراد به دماي  ٢٠پروپیلن از دماي 
  : اين افزايش طول سبب میشود كه . افزايش طول خواھد داشت 

  . تنشھاي حرارتي ايجاد شود در لوله

لوله ھا خمیده شده و در صورت صحیح نبودن نصب به سیستم لوله كشي آسیب وارد 
  . شود

  . درھنگام لوله كشي مساله افزايش طول در نظر گرفته شود
  

به جھت  پكسلوله ھاي سان . برخالف لوله ھاي پلیمري كه داراي مشكالت فوق میباشند
اين مساله در جدول زير . دارا بودن اليه فلزي داراي ضريب انبساط حرارتي پايین میباشند

  . نشان داده شده است 



    

  
 و تقریبًا معادل لولھ ھاي فلزي است, پكس كم  ضریب انبساط طولي سان

  نفوذ اكسیژن  عدم

سد خوبي در برابر عبور اكسیژن ... پلي بوتیلن و , پلي پروپلین , اتیلن مواد پلیمري مانند پلي 
نفوذ اكسیژن به داخل آب سبب تشديد خوردگي در اجزاي فلزي شبكه ھاي . نمیباشند 

اين مساله بخصوص در سیستمھاي حرارتي سبب تخريب اجزاي شوفاژ و . آبرساني میشود
  . مبدلھاي حرارتي میشود

   عدم رسوب گذاري
  

ھاي فلزي  اليه در مقايسه با لوله ٥عالوه بر مواردي كه اشاره شد سطح داخلي لوله ھاي 
گذاري سبب  داراي سطح بسیار صیقلي میباشند كه اين ويژگي عالوه بر كاھش رسوب

برساني شده و امكان استفاده از لوله ھايي با سايز كمتر جھت كاھش افت فشار درشبكه آ
  . كاھش ھزينه را فراھم مینمايد

   افت فشار ناچیز
  

مانند به گونه اي كه میتوان گفت بستر آن ھ( بواسطه داشتن سطح داخلي صاف و صیقلي 
افت فشار در يك مسیر آب . كمترين افت فشار را در لوله كشي ايجاد میشود) شیشه است 

افت . برابر با مجموع افت فشار در طول لوله و افت فشار در اتصاالت و تغییر مسیر میباشد , 
  . فشار در لوله حامل جريان معموًال از دو عامل نشأت میگیرد

  ) . فت فشار استاتیك ايجاد میكندا( زبري سطح داخلي لوله ) الف 
حال ) افت فشار سرعت يا اصطكاكي ايجاد مي كند( تغییر سرعت يا تغییر جھت جريان ) ب

  : مختصرًا به بررسي موارد افت فوق میپردازيم 

   his or hif  صطكاكيافت فشار استاتیك يا ا
بیان میشود =  f(L/D).V٢/٢g his:اين افت فشار معموًال در سیستمھاي انتقال سیال با رابطه

افزايش  є)/ (Dزياد باشد نسبت زبري به قطر لوله ) є(ھر قدر زبري سطح داخلي لوله . 
) his(ر استاتیك نیز افزايش يافته و در نھايت مقدار افت فشا) ضريب اصطكاك ( fمییابد و مقدار 
  . بیشتر میشود

لوله  D) /(єيعني نسبت ٠٫٠٠٧mm = є. ((داراي زبري بسیار ناچیز میباشد پكسلوله سان 
و در نھايت كوچك شدن افت  fكوچك شدن , بسیار كوچك است كه اين مسئله  پكسسان 

انتقال را بدنبال دارد كه يكي از مھمترين اھداف طراحي سیستم ھاي ) his(فشار استاتیك 
  . سیال میباشد

   hiv  افت فشار سرعتي
اين افت فشار تابع سرعت جريان سیال است مھمترين عواملي كه اين افت فشار را بوجود 

تصاالت زياد و در نھايت آشفتگي تغییر جھت جريان ناشي از بكار بردن ا: میآورد عبارتست از 
  . در مسیر جريان سیال

  
بواسطه ( میتوانیم در بكار بردن اتصاالت صرفه جويي كنیم  پكسبا استفاده از لوله سان 



و عالوه بر كنترل ھزينه ھا افت فشار سرعتي را در لوله ) انعطاف پذير بودن و خم شدن لوله
  : ر مسیر با رابطهاتصاالت يا بطور كلي تغیی. ھا مھار كنیم 

hiv or hif  =åk.v٢/٢g  در جريان سیاالت ايجاد افت فشار میكنند و ھر قدر تعداد اتصاالت كمتر
. كاھش مییابد) افت فشار سرعتي ( hivدر رابطه فوق كمتر و در نھايت  åkباشد مقدار

بھترين  پكسلوله سان , كشي  بنابراين براي داشتن كمترين افت فشار در سیستم ھاي لوله
  . ابزار انتقال سیاالت میباشد

  مقاومت شیمیايي 
وقتي بحث مقاومت شیمیايي پیش میآيد عمومًا اطالعات مورد نیاز به صورت جداول در اختیار 

در اين قبیل جداول . اول به درستي قضاوت نمايد قرار میگیرد تا كاربر با مراجعه به اين جد
نمونه اي از اينگونه جدوال در ذيل آورده . عمومًا اثر غلظت و دماھاي متفاوت لحاظ میگردد

لوله ھاي پلي اتیلن و , با توجه به مقاومت شیمیايي پلیمر در مقايسه با فلزات. شده است 
  . ع شمیايي مي باشدپلي پروپیلن داراي كاربرد بسیار وسیعي در صناي

توصیه میشود كه در استفاده از اين لوله ھا جھت مواد شیمیايي حداكثر دقت بعمل آيد و به 
  . شوداتصاالت فلزي نیز توجه 

  . جدول مقاومت شیمیائي را میتوانید در ضمیمه مطالعه فرمايید

   نیاز به عايق كاري كمتر
يعني اين مقدار ) .  W/m.k "٠٫٤٣"=K(پايین میباشد  پكسضريب ھدايت حرارتي لوله سان 

  ) . به معناي اتالف انرژي ناچیز( لوله ھاي فلزي میباشد  ٠٢/٠حدود 
 به خصوص در فصلھاي زمستان و تابستان نیاز به پكسبا داشتن اين خاصیت ، لوله سان 

كار نصب میشوند ديده میشود كه لوله ھاي فلزي را كه بصورت رو. ( عايق بندي كمتري دارند
با پشم شیشه يا ماده ديگري عايق بندي مي كنند تا در فصل زمستان از يخ زدگي و در فصل 

در ) تابستان از گرم شدن بي رويه آب داخل لوله بواسطه سرما يا گرماي محیط جلوگیري شود
ه عالوه بر داشتن زيبايي ، احتیاجي ب. بصورت روكار نصب شود پكسحالیكه اگر لوله سان 

ھیچ گونه عابق بندي ندارد زيرا لوله مذكور داراي ضريب ھدايت حرارتي پايیني در حدود مواد 
  . عايق میباشد 

   انعطاف پذيري و استفاده از اتصاالت كمتر
لیمري باعث خم شدن آسان لوله حتي با دست میشود نسبت مناسب بین آلومینیوم و ماده پ

اين لوله با وجود اينكه محكم است اما سبك . و لوله دقیقًا شكل داده شده را به خود میگیرد
با توجه به . ھمچنین در مقابل فساد مقاوم است. میباشد و حمل و نقل آن آسان میباشد 

یمري قابلیت انعطاف پذيري خوبي دارند آنكه لوله ھاي فلزي قابلیت استحكام و لوله ھاي پل
. ھاي تركیبي ھر يك از اين خواص را تا حدود زيادي داشته باشند  انتظار میرود كه لوله

آزمونھاي انجام شده بر روي لوله ھاي تركیبي نشان میدھد كه اين لوله ھا در مقابل ضربات و 
الف انواع لوله ھاي پالستیكي به تنشھاي وارده انعطاف پذيري و مقاومت بااليي داشته و بر خ

سان پكس . دلیل وجود اليه آلومینیوم میاني در مقابل صدمات مكانیكي تقويت شده اند 
برابر قطر خارجي  ٥حداقل شعاع انحنا . علیرغم مقاومت آلومینیوم باال به راحتي خم میشود

  . لوله میباشد

   ھا در برابر زلزله مقاومت بیشتر از ساير لوله
طبق نظريه كارشناسان مرتبط ، مقاومت بسیار خوبي  پكسھمچنین قابل ذكر است كه سان 

در برابر زلزله از خود نشان میدھد و در سیستم ھاي لوله كشي با طراحي مناسب ، 
  . ت گسلھا را بھنگام وقوع زلزله محو میكندتنشھاي بوجود آمده ناشي از شكس



   WATER HAMMERمقاومت در برابر ضربه قوچ 
لوله ھاي چند اليه بواسطه مسلح بودن به اليه آلومینیوم مقاومت قابل توجھي در برابر 

پديده مھمي كه برخي مواقع در . اشي از جريان سیال از خود نشان میدھد نیروھاي اضافي ن
. جريان سیاالت و به خصوص در زمان اغتشاش جريان اتفاق میافتد پديده ضربه قوچ میباشد

( اين پديده در اثر تغییر ناگھاني سرعت جريان آب در لوله و يا انسداد پیدرپي مسیر جريان آب 
بوجود میآيد بطوريكه فشار زيادي در ) ر ناگھاني باز میكنیم و يا میبنديم مثًال كه شیر آب را بطو

آب ايجاد میشود كه بصورت موج در امتداد لوله و خالف جھت جريان حركت نموده، پس از 
برخورد به مانع باز میگردد و با عمل رفت و برگشت موج فشار تا زمان استھالك كامل آن ادامه 

ضي اوقات باعث شكستن لوله ھاي غیر مسلح و معمولي میشود و با اين فرآيند بع. مییابد 
در برابر پديده ضربه قوچ مقاومت بسیار خوبي از خود  پكسلوله سان . صداي زيادي توام است

  . نشان میدھد و اين پديده ھیچگاه نمیتواند اين نوع لوله را تخريب كند
  

  عدم رسوب گذاري در داخل لوله 
  

نسبت به جدار داخلي لوله ھاي فلزي رايج ، بسیار  پكسجدار داخلي لوله ھاي سان 
اين امر امكان رسوبگذاري معدني را منتفي مینمايد از طرفي بدلیل عدم . صیقلي ھستند

ر ناچیز خواھد بود و بنابراين انتخاب لوله ھايي رسوب گذاري افت فشار در داخل لوله ھا بسیا
   .با قطر كمتر فراھم میشود

  كاربرد لوله ھاي چند اليه 

  آب آشامیدني 

  لوله كشي گاز 

  كاربرد در صنعت و پزشكي 

  كاربرد در سیستم ھاي حرارتي و برودتي 

  سیستم گرمايش كفي 
  

  آب آشامیدني 
  

چین و ژاپن استفاده از , اتريش , سوئیس , آلمان , فرانسه, كشورھا نظیر انگلیس در ساير 
، بنابر اين طعم و مزه آب تغییري اليه به تايید سازمانھاي بھداشتي رسیده است  ٥ھاي  لوله

 نیز ر شستشوھمچنین از اين لوله ھا میتوان جھت انتقال آب گرم مورد مصرف د. نخواھد كرد
  . استفاده كرد

  

   لوله كشي گاز
  

استفاده شود كه در مقابل گاز نفوذ ناپذير  ھايي براي لوله كشي گاز طبیعي بايد از لوله
ل شیمیايي در داخل لوله صورت نگیرد فشار بااليي را تحمل كند و ھیچگونه فعل و انفعا, باشد

ضمن دارا بودن اين ) PEX - PEX- AL ),(PRT-AL-PRT( در ھمین راستا لوله ھاي مركب . 
ويژگیھا داراي ايمني بااليي میباشد به ھمین دلیل در آمريكا و برخي از كشورھاي اروپايي و 



  . دكشي گاز طبیعي استفاده میشو آسیايي از اين محصوالت براي لوله
  

   كاربرد در صنعت و پزشكي
  

در صنايع غذايي دارويي و اغلب مواد شیمیايي جايي كه دماھاي كمتر از دماي آب جوش 
وجود دارد  PEX - PEX- AL ),((PRT- AL- PRT( مطرح باشد امكان استفاده از لوله ھاي مركب

اين لوله ھا در صنايع پزشكي نظیر گازھاي طبي و سیستمھاي ديالیز مورد استفاده قرار 
در صنايع سنگین نظیر كشتي سازي و ماشین سازي و ھمچنین در كارخانه ھاي . میگیرند

  . تولید مواد شیمیايي كه لوله ھاي فلزي كارآيي ندارند نیز از اين لوله ھا استفاده میشود
  

   floor heatingكاربرد در سیستمھاي حرارتي و برودتي سیستم كفخواب   
  

)  PEX-AL-PEX)( PRT - PRT- AL(امروزه يكي از كاربرد ھاي عمده و مھم لوله ھاي چنداليه 
در صورت استفاده از اين لوله ھا در . و برودتي میباشد  استفاده در سیستمھاي حرارتي

. درجه سانتیگراد میباشد ٩٥سیستمھاي حرارتي حداكثر دماي مجاز براي كاركرد بلند مدت 
اين لوله ھا يا بصورت اتصال به رادياتورھا بر طبق روشھاي رايج بكار گرفته میشوند و يا اينكه از 

لوله ھا به يكي از شكلھاي مارپیچ يا كفي حلقوي درون  با قرار دادن( طريق روش كف خواب 
در روش اخیر با معلوم بودن جنس مصالح ساختماني ، . مورد استفاده قرار میگیرند ) بتون

ھا و شرايط ، امكان محاسبه طول لوله ھاي مركب جھت  مساحت اتاق ، تعداد پنجره
ھا قابل استفاده در سیستمھاي برودتي خوابانیدن دركف اتاقھا وجود دارد ضمن اينكه اين لوله 

قابل ذكر است كه در . سیستمھاي مولد سرما و غیره میباشند, سردخانه , از قبیل فن كويل 
امكان استفاده از انواع لوله ھاي فلزي بعلت  floor heatingسیستمھاي حرارتي كف خواب 

از يك سیستم كف خواب  در شكلھاي زير نمونه ھايي. ايجاد رسوب و افت فشار وجود ندارد 
  . نشان داده شده است 

    

 

  
. انتخاب صحیح يك سیستم گرمايشي نقش مؤثري در تأمین آسايش ساكنین ساختمان دارد

وسیعتري توسط  در سیستم ھاي مدرن گرمايش و سرمايش تابشي ضمن امكان پوشش
 ٥٠تا  ٣٥درجه سانتیگراد را در حالت سرمايش و دماي بین  ١٥لوله ھا و پانلھا میتوان دماي 

البته به دلیل رخ دادن حالت چگالش و . درجه سانتیگراد را براي حالت گرمايش ايجاد نمود 
ده میعان قطرات آب روي سطوح سرد نمیتوان براي سرمايش تابشي از دماھاي كمتر استفا

چون در سیستمھاي گرمايشي ديگر جريان ھوا عامل اساسي به شمار میآيد در نتیجه .نمود
آلودگي ناشي از اختالط ھواي محیطھاي مجاور در اثر حرارت ھوا نیز امري غیر قابل پیشگیري 

بنابراين از لحاظ بھداشتي و كاھش . است كه اين مساله در سیستم تابشي وجود ندارد
  . بسیار مناسبتر است, كار و زندگي و بھره وري افراد ساكن در محل آلودگي محیطھاي 

  
اين برتري عامل موثري در كار برد اين روش در بیمارستانھا و اتاقھاي عمل است كه از ھزينه 

ھمچنین به دلیل حذف . فیلتر كردن ھوا در محیطھاي تمیز نیز به مقدار زيادي میكاھد 
از اين , سرما ساز در محل مصرف مانند بخاري ويا رادياتور  دستگاھھا و تجھیزات گرما ساز و

در . راھروھا و داالنھا میتوان استفاده بیشتري نمود, به ويژه در آپارتمانھاي كوچك , روش 
تاالرھا و موزه ھا نیز به دلیل بلند بودن سقف معموًال گرما به ارتفاع , سالنھاي اجتماعات 

گرمايش محیط نیاز به فعالیت دستگاھھاي گرما ساز به نزديك سقف منتقل میشود و براي 
میزان بیشتري به وجود میآيد كه اين مھم عالوه بر مصرف انرژي بیشتر باعث استھالك 

با استفاده از گرمايش تابشي میتوان ارتفاع نزديك به كف و در اصل . تجھیزات نیز میگردد
  . ھمچنین گرماي مطبوعتري ايجاد نمود فضاي مفید اين مكانھا را با مصرف انرژي كمتر گرم و



  
سالمترين طبیعي ترين روش گرمايشي , گرمايش به روش گرما از كف به عنوان راحتترين 

درجه سانتیگراد  ٦٠تا  ٣٠اين سیستم معموًال در دماي بین . شده است , شناخته , موجود
رجه سانتیگراد كار د ٨٠تا  ٥٥كار میكند كه در مقايسه با ديگر روشھاي حرارتي كه بین 

  . درصد میشود ٤٠تا  ٢٠باعث كاھش مصرف انرژي به میزان , میكنند
   

  
  

 ادامھ مطلب

  )٠(نظرات  | ١٣٨٨آبان  ٢
 

 

   

 لولھ 
 

  
  PPRCلولھ و اتصاالت 

 DVG W ,DIN٨٠٧٨ ,٨٠٧٧ DIN, ١٥٨٧٤ TSEN ISO ,٩٩٣٧ TSفیرات كھ بر اساس استانداردھاي  PPRCلولھ و اتصاالت
Wز ماده خام ا ٥٤٤PP-R )تھیھ مي شود بدالیلي مانند سبكي وزن ، صاف و صیقلي بودن سطح داخلي، عدم ) پلي پروپیلن رندوم كوپلیمر

رسوب و جرم گرفتگي، عدم زنگ زدگي وخورندگي آھك ، بھداشتي بودن و راحتي در نصب، جایگزین لولھ ھاي گالوانیزه شده و امروزه 
  .گرم و سرد و سیستم حرارتي داخل ساختمانھا است یك عنصر ضروري در تاسیسات آب

پلي پروپیلن ( PP-R ٣-Typeفیرات كھ در تاسیسات آب گرم و سرد داخلي استفاده مي شود، از ماده خام  PPRCلولھ ھا و اتصاالت 
  . ھ سھ دستھ تقسیم مي شوداز لحاظ مقاومت در برابر حرارت، فشار و مواد شیمیایي ب PP-Rماده خام . ساختھ مي شود) رندوم كوپلیمر

Type-١: PP-H )پلي پروپیلن ھوموپلیمر(  
Type-٢: PP-B )پلي پروپیلن بالك كولیمر(  
Type-٣: PP-R )پلي پروپیلن رندوم كوپلیمر(  

. داردكارائي و كیفیت خیلي بیشتر و بھتري  ٢-Typeو  ١-Type، از لحاظ ویژگیھاي فیزیكي و شیمیایي از مواد خام  ٣-Typeماده خام 
در سایھ این مقاومت، لولھ و اتصاالت . مھمترین ویژگي این ماده خام، مقاومت باالي آن در برابر تاثیرات گرما و مواد شیمیایي مي باشد

PP-R بھ علت رندومي زنجیره اي بودن ساختار مونومر ماده خام .فیرات با موفقیت در تاسیسات آب سرد و گرم قابل استفاده مي باشدPP-
R بنابرابن محصوالتي با مشخصات . در خود مي شوند ) بیولوژیكي(لھ ھاي ساختھ شده از این مواد مانع از وجود ھر نوع ماده زیستي لو

  . عدم زنگ زدن ، عدم طعم و بوي نامطلوب : فوق داراي خواص ممتازي ھستند كھ عبارتند از 

  

  . با استفاده از تكنولوژي مخصوصي تولید شده و مزایاي لولھ ھاي پلیمري و فلزي را بصورت تلفیقي یكجا داراست Pex-Al-Pex لولھ
یاني آن كھ از آلمینیوم مي باشند با ھم تركیب مي شوند، الیھ مPEXھم زمانیكھ الیھ ھاي داخلي و خارجي آن كھ از پلي اتیلن مشبك شده 

  . است با آنھا تركیب مي گردد
كھ تركیبي از ساختاري با كاربرد ھاي بھداشتي، مقاومت باال در برابر  PEX، مایعات و سیاالت در میان الیھ Pex-Al-Pexدر لولھ ھاي 

  . خورندگي و سطح صاف و صیقلي كھ جلوگیري از انباشتھ شدن رسوبات مي كند، حركت مي كنند
منطبق شده نھ تنھا باعث جلوگیري از نفوذ اكسیژن مي شود بلكھ حالت  Tigیھ آلمینیوم كھ بر الیھ داخلي در سر تاسر لولھ بوسیلھ جوشال

  .لولھ را از زمانیكھ در معرض خمش قرار مي گیرد حفظ مي كند و نیاز بھ بسیاري از اتصاالت را مرتفع مي سازد
مي باشد كھ لولھ را در برابر خورندگي و ضربھ ھاي ناشي از عوامل خارجي بخوبي  PEXاز تركیبي Pex-Al-Pexسطح خارجي لولھ 



  .عایق مي كند
 Pex-Al-Pexدر لولھ ھاي  PEXیك مواد مخصوص چسبناك و یك تكنیك مخصوصي بمنظور یكپارچھ كردن الیھ ھاي داخلي و خارجي 

  .لومینیوم مي شودبكار گرفتھ شده كھ باعث عملكرد بسیار خوب آنھا با الیھ آ

محصول جدیدي است كھ كاربرد ھاي مختلفي از جملھ در سیستم ھاي آبرساني سرد و گرم، آب آشامیدني، سیستم ھاي  Pex-Al-Pexلولھ
  . رادیاتور، سیستم گرمایش كفي و ھواي فشرده و سیستم ھاي انتقال مایعات خنك دارد

  

  PEX-AL-PEXمزایاي لولھ ھاي 
جلوگیري ...) آھك و گچ و(لولھ از خورندگي و زنگ زدگي قسمت فلزي لولھ در برابر اثرات مواد ساختماني مانند PEXالیھ خارجي   

از ھر گونھ افت فشار و تشكیل رسوبات داخل  PEXكیب شده از سطح سیقلي الیھ داخلي تر. میكند و آن را در مقابل ضربھ مقاوم مي سازد
  . آن جلوگیري میكند

PEX بنابراین گرماي موجود در سیستمھاي حرارتي آب گرم را در . خصوصیات انتقال حرارتي بسیار خوبي را از خود نشان مي دھد
  ).باعث اتالف گرما نمي شود(خود ذخیره میكند 

با تمام استاندارد ھاي اجباري مربوط بھ سالمتي و بھداشت آب نوشیدني و مایعات )PEX(ي اتیلن مشبك الیھ داخلي تركیب شده از پل
  .خوراكي مطابقت دارد

بخاطر اینكھ معموال مواد . در تماس مستقیم با سیاالت است، قادر بھ انتقال و ھدایت كلیھ اسیدھا و قلیاھاست PEXاز آنجایي كھ الیھ داخلي 
  . كمي دارند، حمل و نقل، انبار كردن و نصب آنھا بھ آساني انجام مي پذیرد) Density(غلظت پلیمري چگالي و 

 



 


