
 الدليل اإلرشادي الستخدام أنابيب         لكوريد
 البويل فينيل امللكور ألحصاب املنازل

CPVC



مقدمة
 تشلك املنازل والفيالت التقليدية يف اململكة العربية

 السعودية نصف العدد اإلمجايل لملشاريع السكنية. اما
 ألحصاب املنازل الذين يعمتدون عىل أنمظة السباكة
 للحصول عىل مياه رشب آمنة ونظيفة باسمترار دون

 احلاجة إلجراء أي أمعال صيانة او تصليح متكررة، فإن
 معلية اختيار املواد تصبح من األمور اجلوهرية. سواء

 كنمت بصدد تركيب نظام جديد، أو استبدال نظاممك
 احلايل، فإن ألحصاب املنازل لكمة الفصل مبا يتعلق

 باملواد اليت سيستخدموهنا ألنمظة األنابيب والوصالت.
 وعلهيم أن يعملوا أن فشل أنمظة السباكة له تأثريات

 ُمدمرة عىل بيوهتم، لذا، جيب علهيم التأكد من اختيار
.انمظة السباكة واملواد املناسبة



خيارات املواد املتوفرة
                         لقد أثبتت أنابيب ووصالت

 املصنوعة من لكوريد البويل فينيل امللكور فاعليهتا
 عىل مدى 60 عاًما يف العديد من املشاريع، وذلك

 بفضل ممزياهتا الفريدة اليت تتفوق عىل العديد
من املواد املستخدمة يف أنمظة السباكة الشائعة

FlowGuard®CPVC

 لكوريد البويل فينيل امللكور
CPVC

CPVC

FlowGuard®CPVC:

مياه ذات جودة عالية
مقاومة ممتزية لللكور والبيوفيمل

مقاومة االحرتاق
 هسولة ولكفة اقل وامان أكرث يف الرتكيب

 اما قدرة أنابيب         عىل مقاومة الكثري من املواد
 الكمييائية ومحتل درجات احلرارة ومستويات الضغط

 العالية جتعلها ايضًا احلل األمثل ألنمظة األنابيب
.املستخدمة يف املنازل

CPVC

.

(PEX) بويل أتيلن كروسلينك
 البويل أتيلن كروسلينك يه أنابيب سباكة بالستيكية
 استخدمت بدًال من األنابيب واملواسري النحاسية منذ

 أواخر عام 1960. وعىل مدار العرشين عاًما
 املاضية، خضعت أنمظة البويل أتيلن كروسلينك

 للعديد من معليات التطوير للتعامل مع بعض
 املشكالت املتعلقة باملسؤولية القانونية عن الرضر

 النامج عن املنتج، ومنذ عام 2008 وعىل مدى سبعة
عرش عاًما، هشدت الواليات املتحدة األمريكية رفع

 دعوى قضائية عىل األقل تتعلق بفشل أنمظة السباكة، 22 
 واكنت عرشًة من تلك القضايا عىل األقل متعلقة بأنمظة

 البويل أتيلن كروسلينك نتيجة حلاالت تعطل وتلف تلك األنمظة
 خالل استعامهلا لنقل مياه الرشب  البويل أتيلن كروسلينك

:يه

 مادة قابلة لالخرتاق مما يعين أن امللوثات اليت تأيت
 من احمليط اخلاريج وتتجمع عىل اجلانب اخلاريج
 لألنابيب قد تترسب من جدران األنابيب اىل الداخل

مما يؤدي إىل تلوث املياه

 تتعرض للتلف نتيجة تأثرها باألشعة فوق
(UV). البنفجسية

 حتتاج إىل وقت أكرث وتلكفة اعىل لرتكيهبا
(CPVC). مقارنة بأنابيب لكوريد البويل فينيل امللكور

 تتأثر باللكور املوجود يف املياه الساخنة وقد خضعت
 فقط الختبار مقاومة اللكور عند مستوى 4.3 جزء يف
 املليون. مكا أن استخدام املُطهرات اليت تعمتد عىل

 اللكور يقلل من تصنيف درجة حرارة املياه املمسوحة
 للبويل أتيلن كروسلينك مبقدار 22 درجة موئية (من

).82 درجة إىل 60 درجة

.

 قرينة األكجسني احلدية ويه نسبة األكجسني املطلوبة يف
 اجلو اليت تحمس باحرتاق املادة. فلكام ارتفعت النسبة

 املطلوبة لملادة، ارتفعت معها قدرة مقاومة االحرتاق. تمتزي
 مادة لكوريد البويل فينيل امللكور         بقرينة أكجسني

 حدية قدرها 60 باملئة مما جيعلها غري قابلة لالحرتاق، عملًا
 بأن اهلواء حيتوي عىل 23 باملئة اوكسيجني فقطأما أنابيب

 البويل بروبيلني فتمتزي بقرينة أكجسني حدية قدرها 17
باملئة مما جيعلها من أكرث املواد قابلية لالشتعال

CPVC

.



)PPRاألنابيب اخلرضاء (بويل بروبييل

CPVC

:
 جيب عىل احصاب املنازل التفكري مليًا وجديًا قبل استخدام

أنابيب البويل بروبيلني وذلك ألهنا مادة

 ذات قابلية عالية لالحرتاق، مما يزيد من خماطر متدد احلرائق 
.عند اشتعاهلا

  KWR O7.068
KIWA*

ل أقل، وعرضة لإلجهاد التأكسدي    ذات قدرة ُمحتّ
 والتحلل نتيجة لملياه الساخنة اليت حتتوي عىل مادة

اللكور

FlowGuard CPVC

.

 عالية املخاطر، وتاكليف تركيهبا مرتفعة، مكا أهنا 
                       ذات قوة شد واحنناء منخفضة مقارنة بأنابيب

 حيث إن مادة البويل بروبيلني تتطلب أدوات تعليق ودمع
 أكرث. إضافة إىل ذلك، فإن طريقة تركيهبا، اليت تمت عن

 طريق التلحمي احلراري، ُتعرض معال الرتكيب ملخاطر
احلريق

CPVC . عرضة لمنو البكترييا والبيوفيمل أكرث من أنابيب 

.

 ُتعد مادة بويل بروبيلني، أو األنابيب اخلرضاء          من املواد
 البالستيكية متاًما مثل لكوريد البويل فينيل امللكور         بيد أنه

 ومنذ ظهورها، وردت العديد من التقارير عن فشلها يف ظل ظروف
 مناخية خمتلفة ويف عدة مناطق نتيجة ضعف الرتكيب وتلفها

رة اليت ُتستخدم يف تعقمي مياه الرشب كثاين  بسبب املواد املُطِهّ
 ُأكسيد اللكورين واللكورين. وهناك ادعاءات تزمع بأن العمر

 االفرتايض ألنابيب البويل بروبيلني يبلغ مخسني عاًما، إال إنه مل
يمت اختبارها عىل أرض الواقع طول هذه املدة

,(PPR)-

.

*



النحاس
 ُيعد النحاس أحد أكرث مواد أنابيب

 السباكة شيوًعا، ومع ذلك، فقد عدل الكثري
 من احملرتفني عن استخدامه وحبثوا عن
 بدائل له نتيجة لملشكالت الشائعة اليت

 يتعرض هلا مثل التآلك، واهلريان وترامك
 طبقات خمتلفة من املواد داخل األنابيب،
:إضافة إىل ذلك، فإن األنابيب النحاسية

 تؤثر عىل البيئة بشلك يسء نتيجة لعمليات
 استخراج املعدن وصهره وحلامه ومعليات

إنتاجه وتركيبه وحىت إعادة تدويره
 

 مكا أهنا ُعرضة لرحش املواد الضارة من
 األنابيب إىل مياه الرشب يف الكثري من

الظروف

(POLYBUTYLENE) البويل بيوتيلني
 اكن البويل بيوتيلني من املواد األكرث

 استخدامًا يف أنمظة السباكة، إال إنه
 ونتيجة لعمليات البحث املسمترة واألداء

 الفعيل السيئ، مل ُيعد ممسوًحا
 استخدامها يف العديد من األماكن، مبا

 يف ذلك املنشآت اجلديدة يف أمرياك
 المشالية. حيث أنه مت التوصل إىل أن هذا

 املنتج يتفاعل مع معدالت قليلة من اللكور
 املوجودة يف املياه، مما يؤدي إىل اضعاف
 األنابيب واهرتاهئا املبكر. وقد حلت أنمظة

 السباكة من                        حمل
 األنابيب املصنوعة من البويل بيوتيلني يف

 عدٍد ال حيىص من املنازل حول العامل
وذلك لفعاليهتا وجودهتا

FlowGuard CPVC

.

.

.
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 مرتفعة التلكفة مقارنة بغريها من 
 املواد املستخدمة يف صناعة األنابيب مبا

.CPVC يف ذلك

.



 كيفية مقارنة املواد املستخدمة يف
 صناعة أنابيب السباكة

 بصفتنا أحد رواد تكنولوجيا صناعة األنابيب من مادة لكوريد البويل
 فينيل امللكور، حتظى أنابيب ووصالت                بثقة أحصاب
 املنازل حول العامل. مكا أننا نورد املواد األولية لصناعة األنابيب

 األكرث استعامًال يف األسواق السعودية واليت حققت نتاجئ مذهلة
مقارنة بغريها من مواد األنابيب األخرى مبجاالت عدة

FlowGuard

جودة املياه
 لقد خضعت أنابيب                         الختبارات متعددة لألداء
واجلودة مضن املعايري الدولية املختلفة لدى اهليائت املرموقة التالية

FlowGuard CPVC

 مؤسسة العلوم الوطنية       الدولية: ويه مؤسسة
 غري حكومية وغري رحبية، رائدة عاملًيا يف جمال وضع املعايري،
 ومنح الهشادات لملنتجات، والبحوث، وإدارة املخاطر يف جمال

 الصحة والسالمة العامة. ويف حني تركز املؤسسة عىل نوعية
 األطعمة واملياه واهلواء داخل املباين والبيئة، اال أهنا تضع أيًضا

املعايري الوطنية، وتقدم خدمات حفص وتقيمي املنتجات كفريق ثالث

NSF

(
                     املجلس االستشاري املعين باملياه والرصف اليحص

( اململكة املتحدة
         يمتثل هدف املجلس االستشاري املعين باملياه والرصف اليحص

 يف املسامهة يف محاية الصحة العامة عن طريق احلد من التلوث يف
 متديدات املياه والتجشيع عىل ترشيد اسهتالك املياه عن طريق تعزيز

 وتهسيل معلية االمتثال مع اللواحئ والقوانني الداخلية املتعلقة بإمدادات
املياه وصالت املياه املعمول هبا يف أسكوتلندا

(WRAS)
WRAS

 احتاد أيل دو فرانس ألحباث البيئة         اكن ُيعرف
 سابًقا ب            (فرنسا): يسىع احتاد أيل دو فرانس ألحباث

 البيئة إىل تعزيز األحباث متعددة التخصصات يف جمال علوم
 البيئة. حيث ُيركز عىل األحباث املُتعلقة باألسطح املرتبطة باألنشطة
ع املياه الكبرية ع مياه األمطار ومناطق ُمجتّ  اإلنسانية (مناطق ُمجتّ

 واملناطق السكنية، وشباكت املياه، والرقعة الزراعية والغابات،
).واألقالمي الزراعية الصغرية، واألماكن الطبيعية الريفية واحلرضية

.

.

.

.

 قرينة األكجسني احلدية ويه نسبة األكجسني املطلوبة يف
 اجلو اليت تحمس باحرتاق املادة. فلكام ارتفعت النسبة

 املطلوبة لملادة، ارتفعت معها قدرة مقاومة االحرتاق. تمتزي
 مادة لكوريد البويل فينيل امللكور         بقرينة أكجسني

 حدية قدرها 60 باملئة مما جيعلها غري قابلة لالحرتاق، عملًا
 بأن اهلواء حيتوي عىل 23 باملئة اوكسيجني فقطأما أنابيب

 البويل بروبيلني فتمتزي بقرينة أكجسني حدية قدرها 17
باملئة مما جيعلها من أكرث املواد قابلية لالشتعال
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 مكا تظهر هذه الدراسة أن أعداد البكترييا الفيلقية اليت تواجد يف املياه اجلارية عرب أنابيب 
.CPVCأنمظة         اكنت أقل بكثري مقارنة بأنابيب البويل بروبيلني

PPR

مقاومة البكترييا
 ان السبب الرئييس وراء مقاومة أنابيب          للبكرتيا هو تدين مستويات احمتالية تكوين

 البيوفيمل. حيث يتشلك البيوفيمل عندما تتعلق الكتل احلية مثل البكترييا والفطريات، والطحالب،
       والعفن باألسطح يف البيائت الرطبة. وتؤكد النتاجئ اليت توصل إلهيا التقيمي الذي أجرته

 أن مادة البويل بروبيلني ُتعد من أكرث املواد من حيث احمتالية تّشلك وتكون البيوفيمل مقارنة
باملواد األخرى املستخدمة يف صناعة األنابيب، (أنظر الشلك رمق 1

(KIWA)

.(
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الفوالذ املقاوم للصدأ

أعداد البكترييا الفيلقية يف املياه اليت خضعت لالختبار

KIWA-1999-KIWA).(

 مقارنة بغريها من املواد املستخدمة يف صناعة األنابيب، فإنه من الصعب أن تتشلك البكترييا داخل األنابيب
 :CPVCاملصنوعة من         وذلك بفضل العديد من املزايا اليت تمشل

 الصيغة الكمييائية ونعومة السطح الداخيل لألنابيب، األمر الذي جيعل من 
الصعب التصاق البكترييا هبا

غياب امللدنات اليت تعد املصدر الرئييس ملغذيات الفطريات 

مقاومة االنابيب املصنوعة من         لرتامك القشور واهلريان والتآلك 
 

تقاوم األنابيب املصنوعة من         تكِوّن البيوفيمل
  

 ال تتأثر األنابيب املصنوعة من             بثاين ُأكسيد اللكورين واللكورين اللذين
يؤديان إىل تآلك أسطح األنابيب حيث ميكن للبيوفيمل المنو بهسولة

CPVC 

CPVC 

CPVC 

.

.

.

.

.



املقاومة الكمييائية

 ترسب حرب خط الطباعة املوجود عىل أنابيب البويل
 أتيلن كروسلينك بالاكمل عرب جدار األنبوب بعد مرور

أقل من عرشة أعوام

 تمتزي األنابيب املصنوعة من         بأهنا تقاوم
الترسب الكمييايئ

 بفضل مادة اللكور والرتكيبة الكمييائية واإلضافات،
 فإن األنابيب املصنوعة من         تمتزي بأهنا مقاومة
 لترسب العديد من املواد الكمييائية الشائعة اليت من

شأهنا أن تلوث املياه

 حيدث الترسب الكمييايئ عندما يالمس أحد املركبات
 أو املواد اجلزء اخلاريج لألنبوب، مما يؤدي إىل

اخرتاق امللوثات جدار األنبوب ووصوهلا اىل املياه

CPVC

CPVC

التلكفة

 تشلك لكفة الرتكيب والعاملة قسم كبري من اللكفة
 العامة لنظام السباكة. مع                         من
 الهسل مجتيع وتركيب نظام سباكة آمن وقوي خاٍل
 من أية مشالك وذلك يف مدة قصرية. تساعد هذه

 الرسعة واملوثوقية يف خفض التاكليف وتعزيز أمان
وقوة الوصالت عىل املدى الطويل

FlowGuard CPVC 

تاكليف الرتكيب واألمان

 قد تشلك تاكليف الرتكيب نصف اللكفة الاكملة لنظام
 السباكة. ومع ذلك، ُتعد أنمظة أنابيب السباكة املصنوعة

 من          منخفضة التلكفة مقارنة باملواد األخرى.
 ميكن تركيب أنابيب                        يف وقت

 أرسع من أي أنمظة أنابيب أخرى. وقد ذكر العديد من
 املقاولني أهنا قد وفرت هلم الكثري يف العاملة املطلوبة
مقارنة بأنمظة األنابيب املصنوعة من البويل بروبيلني

CPVC

CPVC

CPVC

FlowGuard CPVC

.

 سيشعر أحصاب املنازل باالخنفاض الكبري يف التلكفة
 مع أنمظة األنابيب املصنوعة من         مقارنة باألنابيب

:املصنوعة من املواد األخرى ألن

 أنابيب         أقوى من العديد من 
 املواد البالستيكية األخرى، مما يعين اخنفاض
 مستوى تدلهيا ورخاوهتا وبالتايل تتطلب عدد
 أقل من املشابك لتعليقها مما يرسع من معلية

الرتكيب

 يمت تركيب أنابيب         باستخدام 
 أدوات ومعدات يدوية بسيطة وغري باهظة

 المثن، ومن الهسل احلصول عىل تلك املعدات،
 مكا أهنا ال تشغل مساحة كبرية يف موقع

العمل وال حتتاج إىل تراخيص خاصة للرتكيب

CPVC

CPVC فضًال عن أن معدات تركيب أنابيب           
 آمنة متاًما، حيث إنه ال حاجة إىل استخدام ماكينات

 اللحام. األمر الذي من شأنه أن يقلل من احمتالية
 وقوع احلوادث واإلصابات وحتديًدا احلروق، مما حيد

من التاكليف املتعلقة باملسؤولية عىل املوقع

 حتتاج أنابيب البويل بروبيلني إىل ماكينة 
 حلام حرارية من أجل تركيهبا. األمر الذي يزيد من

 احمتالية تكون خرزات اللحام داخل األنابيب مما
 يقلل من معدل تدفق املياه ويزيد من الرتسبات ومنو

البكترييا
.

.

.

.

.

.

.

.



تاكليف االستخدام
 ان نسبة التوصيلية احلرارية                                ألنمظة

                      النحاس يه أكرب ب2500 مرة مقارنة بأنمظة
                  هذا فضًال عن أن التوصيلية احلرارية ألنمظة

 أفضل بنسبة %30 مقارنة باألنابيب البالستيكية األخرى. مما
                    جيعل قدرة العزل احلراري بأنمظة أنابيب

 اعىل، و يساعد عىل التوفري باسهتالك الطاقة عىل املدى الطويل،
 حيث حتافظ أنابيب                        عىل خسونة املياه

 الساخنة وكذلك عىل برودة املياه الباردة مبستوياٍت تفوق
النحاس

"Thermal conductivity" 
FlowGuard CPVC
FlowGuard CPVC

FlowGuard CPVC

FlowGuard CPVC

 العمر االفرتايض

FlowGuard CPVC

مقاومهتا لللكور
 تعد معلية اللكورة من أكرث الطرق الشائعة املستخدمة يف
 تطهري مياه الرشب. وحسب منمظة الصحة العاملية" ُيعد

 استخدام اللكور لتطهري مياه الرشب من أمه التطورات يف
 جمال الصحة العامة عىل مدار التارخي". عندما خيتلط اللكور
 باملياه، يتكون ما يمسى حبمض اهليبولكوروس واملعروف عنه

 أنه يؤدي إىل حتلل مواد مثل البويل بروبيلني واملعادن
 والبويل أتيلن كروسلينك، إال إن أنابيب         ال تتأثر

 حبمض اهليبولكوروس املوجود يف مياه الرشب؛ مما يؤدي
 إىل تعزيز قوة نظام أنابيب السباكة وطول معرها

 االفرتايض. أما املواد األخرى مثل البويل بروبيلني او
 االنابيب اخلرضاء، فال تمتتع بنفس درجة املقاومة عندما

 تتعرض محلض اهليبولكوروس. األمر الذي يؤدي إىل حصول
 إجهاد تأكسدي الذي يتسبب يف تآلك اجلزء الداخيل من
 األنبوب وتآلك جداره مما يؤدي اىل التقليل من مساكته

واضعافه

CPVC

.

 لكوريد البويل فينيل امللكور         : اختبار عىل ارض
الواقع ملدة 24 هشر

 CPVCتآلك البويل بروبيلني بعد عرشة أهشر 
)(معدل اللكور: 5 أجزاء يف املليون

.

.



مزايا الرتكيب

 غالًبا ما تكون طريقة تركيب الوصالت السبب الرئييس يف فشل أنمظة السباكة. وُتعد هذه من مشالك بعض
 أنمظة السباكة، كأنمظة أنابيب البويل بروبيلني اليت تستخدم التلحمي احلراري عند الوصالت، حيث تعمل

احلرارة عىل تذويب سطح األنبوب، مما يتسبب يف ضعف باملناطق احمليطة مبنطقة اللحام

ال يمت توصيل أنابيب                          باستخدام احلرارة، بل يمت استخدام املذيبات اإلمسنتية
 الالصق االمسنيت ليس مصًغا، بل مادة كمييائية تعمل عىل اذابت ومجع الوصالت عىل مستوى اجلزيائت مما 

جيعل الوصل موثوق يدوم طويًال واقوى أجزاء النظام

 FlowGuard CPVC

مقاومة احلرارة
 للك نوع من انواع املواد البالستيكية حًدا أقىص ممسوح به لضغط التشغيل ليك يسمتر نظام األنابيب يف
 العمل ملدة 50 عاًما، وهو مرتبط بدرجة حرارة املياه. مفع ارتفاع درجة حرارة املياه، ينخفض احلد األقىص
 املمسوح به للضغط التشغييل، حبيث يصل اىل درجة حرارة قصوى ال ميكن لألنبوب معها محتل أي ضغط،

ويمسى ذلك احلد األقىص املمسوح به لدرجة حرارة التشغيل

 احلد األقىص املمسوح به لدرجة حرارة التشغيل ألنابيب البويل بروبيلني هو 70 درجة موئية ملدة 50 عاًما،
 وهو نفس املعدل الذي تصل إليه درجة حرارة املياه يف معظم املنازل. عندما يتعرض البويل بروبيلني ملياه تزيد
درجة حرارهتا عن 70 درجة موئية، ينخفض العمر االفرتايض لألنابيب بشلك ملحوظ مع تزايد درجة احلرارة

 أما أنابيب                                            فتمتزي بقدرهتا عىل محتل 93 درجة موئية كأعىل حرارة
 تشغيل ممسوح هبا، ويعين ذلك أن أنابيب                       ، ستحافظ عىل قوهتا ومظهرها وستعيش

لفرتة أطول يف ظل درجة حرارة أعىل من اليت تتعرض هلا معظم املواسري البالستيكية يف املنازل

Schedule 80 FlowGuard® CPVC
FlowGuard CPVC

.

.

.

.

.

ا�نبوب

ا�نبوب

الوصلة

اذیب ال صق

تشکل لحام مت�سکة

آلية معل املذيب الالصق

الوصلة



مقاومة احلرائق

CPVC

.

 ان أنابيب          تشتعل عىل حرارة 482 درجة موئية، فميا تشتعل أنابيب البويل بروبيلني عىل حرارة 340 درجة موئية. وللعمل، ان معظم
 املواد األخرى مثل اخلشب بدرجة تشتعل عىل درجة حرارة 260 موئية او اقل

املواد البالستيكية األخرى

CPVC

CPVCاملواد البالستيكية األخرى

 هشد عام 2015 أكرث من 16000 حادث حريق يف اململكة
 العربية السعودية حبسب التقارير. وقد ال يتبادر إىل ذهنك

 التفكري يف نظام السباكة الذي متتلكه عندما تفكر يف خماطر
 احلرائق. يف حني أن بعض املواد البالستيكية مثل البويل

 بروبيلني ال ميكهنا تتحمل احلرارة أو احلرائق.  تمتزي أنابيب
FlowGuard CPVC:

 بأهنا ذاتية اإلطفاء مكا أهنا مقاومة لالحرتاق 
 والتفحم مما يعين أهنا لن تسامه يف انتشار النريان

              بعد تعرضها للهب. لقد خضعت أنابيب
 لالختبار مبعايري اختبار                        (وهو

 اختبار مدى تفاعل املادة مع احلريق) وحصلت األنابيب
 عىل تصنيف         - وهو أعىل تصنيف يف مقاومة

احلرائق قد حتصل هيلع مادة غري معدنية

FlowGuard CPVC
(EN 13501-1:2002) 

 احلد من انبعاث األدخنة. يؤدي اخنفاض انبعاث 
 األدخنة ألنابيب            إىل عدم تفامق الرضر النامج عن

 احلريق أو زيادة التعرض لألدخنة والغازات السامة بشلك
 ملحوظ، ويف احلقيقة، أثناء االحرتاق، ُتعد املواد الناجتة عن

أنابيب            اقل خطرًا مقارنة بتلك الناجتة عن اخلشب

CPVC

CPVC.

.

.

 Bs1d0

                           أهنا متوافقة مع معايري 
 ومتتلك تصنيف 25/50 بالنسبة لنسبة اللهب املتساقط

 واألدخنة، مما يحمس برتكيب األنابيب يف التجمعات العامة
واألماكن املفتوحة

[ASTM E84 (UL 723)]، 

.



مقاومة األشعة فوق البنفجسية

 ميكن لألشعة فوق البنفجسية أن حتدث تأثًريا مدمًرا عىل
 املواد املصنوعة مهنا األنابيب، وخاصة يف اململكة العربية

 السعودية، اليت يرتفع فهيا مؤرش األشعة فوق
 البنفجسية. تؤدي األشعة فوق البنفجسية إىل تكوين

 اجلذور احلرة داخل اللدائن احلرارية. ويف حالة البويل
 بروبيلني، الذي يتأثر كثريًا باألشعة فوق البنفجسية، قد

 تؤدي اجلذور احلرة إىل حتلل املادة وفشلها. األمر الذي
 يؤدي إىل االهرتاء والتآلك املبكر لألنابيب مما يؤدي إىل
 تقليص معرها االفرتايض. أما يف حالة أنابيب           ،
 فتؤدي نسبة اللكور املرتفعة إىل جعلها أكرث مقاومة عىل

 حنو طبييع وغري قابلة للتحلل عن طريق اجلذور احلرة
 مكا هو احلال مع أنابيب البويل بروبيلني. مت تصنيع مادة

 منتجاتنا بإضافة مواد محتي األنابيب والرتكيبات من
 األشعة فوق البنفجسية. حيث تتضمن هذه اإلضافات

 الكربون األسود وثاين أكسيد التيتانيوم واللذين ُيعرفان
بأهنام من أفضل املواد جحًبا لألشعة فوق البنفجسية

CPVC

مضان اجلودة
 عالمة جتارية واحدة ملادة تتضافر فهيا جهود العديد من

 املصنعني. أن األنابيب والوصالت اليت نقدمها لك ستوفر لك
 نفس درجة األداء واملوثوقية بغض النظر عن َمن ومىت وأين

 مت تصنيعها

.

.

.

CPVC

.

FlowGuard

سالمة البيئة

.

 ويه أكرث اهليائت الترشيعية رصامًة فميا يتعلق جبودة
 اهلواء. ان احلد من تلك االنبعاثات يساعد عىل تعزيز نظافة
 اهلواء والتقليل من األخبرة والرواحئ الكرهية من أجل راحة

أحصاب املنازل وحصهتم

FlowGuard CPVC 

 أما أنابيب            فميكن إعادة تدويرها جمددًا اىل أنابيب
.البويل فينيل لكوريد          أو إطارات النوافذ

 مكا أن مواد أنابيب             ميكن مجتيعها أيًضا يف موقع
 العمل عن طريق رشكة إعادة تدوير خمتصة ويمت حطهنا
 لتصبح كريات وحبيبات. وميكن بعد ذلك إعادة تدويرها
وإعادة استخدامها يف العديد من االستخدامات، ومهنا

CPVC

CPVC
PVC

FLOWGUARD®

FLOWGUARD

.

.

.

:

بأخصائيينا 

CPVC



موثوقية مدى احلياة
 يرىج زيارة موقع                                   أو االتصال عىل

  اململكة العربية السعودية
 لبنان

 يرىج مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوين
ملزيد من املعلومات

Flowguard.com

cpvc.emena@lubrizol.com 
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الرشكة املصنعة لألنابيب والوصالت للحصول عىل أحدث التوصيات واملعلومات

التجارية

+961 4 533 666
+966 55 096 0275


