
 "كام تعلمون، فإن نسبة الكلور
 يف املاء هنا يف اململكة العربية
 السعودية عالية للغاية، وال

 تتمتع جميع أنظمة األنابيب
 بالقدرة عىل مقاومة هذه

 املشكلة. وقد أثبتت فلوڠارد أن
 لديها ميزة كبرية حيث أنها مل
تتأثر بالنسب العالية للكلور."

 – املهندس/ محمد رفعت، مهندس
ميكانييك يف رشكة الرشقاوي.

نبذة عامة عن املرشوع
لقد تم إسناد مرشوع إنشاء املدرسة األمريكية الدولية إىل 

رشكات  من  واحدة  وهي  للمقاوالت،  الرشقاوي  رشكة 

وتتألف  السعودية.  العربية  اململكة  يف  الرائدة  املقاوالت 

املباين من املدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية.

املباين  تصميم  تم  فقد  تعليمية حديثة،  تجربة  ولتنفيذ 

بحيث تستوعب 1700 طالٍب وتوفر جًوا مريًحا. 

ساحات  من  يشء  كل  عىل  التحديثات  هذه  ركزت  وقد 

العلوم  مختربات  إىل  الواسعة،  واملالعب  الداخلية،  الفناء 

الحديثة، ومراكز اإلعالم الكبرية لكل األعامر. 

تكنولوجية  بقدرات  أيًضا  مدرسة  كل  تتميز  وسوف 

السلكية مناسبة لألمان عايل املستوى.

متطلبات املرشوع
الذي تم تصميمه إلستضافة األطفال،  بالنسبة للمرشوع 

لتجنب  التدابري  جميع  التخاذ  الفريق  توجيه  تم  فقد 

مخاطر السالمة والصحة. 

يتميز  أنابيب  نظام  اختيار  األولويات  أهم  من  وكان 

بالقدرة عىل مقاومة منو البكترييا، ومقاوم للزمن ومضاد 

للحريق.

وقد تم اختيار  فلوڠارد ليكون األنبوب املثايل الذي سيتم 

تركيبه يف كل مبنى.

مميزات  فلوڠارد
من  طويل  بتاريخ  فلوڠارد  وتجهيزات   أنابيب  تتميز 

للمدرسة  توفر  وهي  الرتكيب،  وسهولة  املثبتة  املوثوقية 

ميزات ال حرص لها. تتمثل امليزة الرئيسية يف كونها تعطي 

للمجتمعات  يوفر  مام  والكلور،  للبكترييا  مقاومة  أعىل 

املحلية الحامية التي ميكن االعتامد عليها مدى الحياة؛ ألن 

ومتثل  للغاية  عالية  السعودية  املياه  يف  الكلور  نسبة 

مشكلة شائعة.

فينيل  البويل  من  تركيبها  وقطع  فلوڠارد  أنابيب   تُصنع 

كلورايد، وهي مادة متميزة بخصائصها املقاومة للحريق. 

يولد  وال  االشتعال،  عىل  كلورايد  فينيل  البويل  يساعد  ال 

قطرات ملتهبة وال يزيد من اشتعال النريان. 

مع  الدخان،  توليد  ومن  اللهب  انتشار  من  تحد  واملادة 

ضامن سالمة الطالب واملعلمني، مام مينح راحة البال، وهو 

ما ال تقدر بثمن لآلباء واألمهات.

النتيجة
فلوڠارد  أنابيب   متيزت  عاًما،   60 من  يقرب  ما  منذ 

أنحاء  املنافسني يف جميع  تفوق  فريدة  مبيزات   )CPVC(

العامل.

ناجحة  لتجربة  مثااًل  األمريكية  املدرسة  مرشوع  يشكل 

التكلفة  انخفاض  من  بدًءا  املعنية،  األطراف  لجميع 

وبساطة الرتكيب وحتى  مقاومة الحريق.

تسمح  سلسة  عملية   )CPVC( فلوڠارد  أنابيب   توفر 

بالتسليم يف الوقت املناسب وتحقيق نتائج ممتازة.

املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة مؤكدة، بناًء عىل املعلومات الحالية، ولكن املعلن ال يقدم أي تعهدات أو كفاالت أو ضامنات، رصيحة أو ضمنية، ويشمل ذلك أي ضامنات/ كفاالت للرواج أو املالءمة

ا باستشارة الرشكة املصنعة لألنابيب و/ أو التي تتعامل معها للحصول عىل التوصيات الحالية. لغرض معني، أو فيام يتعلق باكتامل أية معلومات أو دقتها أو توقيتها. ننصح دامئً
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