
 الدليل اإلرشادي الستخدام أنابيب لكوريد البويل فينيل
CPVCامللكور         ألحصاب املباين السكنية

CPVC   ملاذا ُتعد أنابيب        اخليار 
 األفضل يف املباين السكنية        

 والشقق 



مقدمة
  تشلك لكفة الرتكيب حوايل نصف لكفة متديد نظام السباكة.
 فأحصاب املباين السكنية، يسعون إىل احلصول عىل نظام

 سباكة غري ُملكف وموثوق به، باإلضافة جلودة املياه اليت
 يوفروهنا لشاغيل العقار، لذلك علهيم أن يولوا معلية اختيار

 املواد اهمتاًما كبًريا
 ان أنمظة السباكة غري املالمئة قد حتتاج إىل إصالحات ُملكفة،

ل صاحب املرشوع املسؤولية يف  فضًال عن إزعاج للساكن، وُمحتّ
حال عدم توفري مياه آمنة للساكن

 وحلسن احلظ، ميكن ألحصاب العقارات جتُنّب هذه املشكالت
 باستخدام نظام سباكة موثوق وغري ُملكف وميكن االعمتاد هيلع.
 يف هذا الدليل اإلرشادي، ستكتشف مزايا لكوريد البويل فينيل

 امللكور        اليت يمتزي هبا عن بايق املواد اليت تدخل يف
 تصنيع األنابيب وكذلك كيف أن أنابيب
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CPVC FlowGuard® 

  توفر يف لكفة الرتكيب وعدد العام 
تضمن توفري موثوقية طويلة األمد

توفر مياًها آمنة ونظيفة لملستأجرين
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 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

CPVC FlowGuard® 

أنابيب منخفضة التلكفة

          ُتعد أنمظة أنابيب السباكة املصنوعة من
 منخفضة التلكفة مقارنة باملواد األخرى. يف الواقع،

 ميكن تركيب أنابيب         يف وقت أرسع بنسبة 25%
 عن أنمظة األنابيب األخرى، مكا ذكر العديد من املقاولني
 أهنم متكنوا من توفري حوايل %50 بلكفة العاملة مقارنة

بأنمظة األنابيب اخلرضاء (البويل بروبيلني
 ولعل رسعة الرتكيب هذه متنح أحصاب املباين املزيد من

 التوفري يف التلكفة مع أنابيب         مقارنًة باألنابيب
املصنوعة من املواد األخرى وذلك ألنه

تاكليف الرتكيب واألمان
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 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 ُحمددة

 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 يؤدي
اىل احلد من التاكليف املتعلقة باملسؤولية عىل املوقع

CPVC 

 ال حتتاج أنابيب         معليات إصالح أو 
صيانة مرتفعة التلكفة عند تركيهبا بطريقة حصيحة

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

الرتكيب

CPVC 

تاكليف االستخدام
“Thermal conductivity”

CPVC FlowGuard® 
CPVC FlowGuard® 

CPVC FlowGuard® 

CPVC FlowGuard® 

.

CPVC 

2500

30%
,

.

.

.

.

.



 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

 املذيب االمسنيت ليس مصًغا، بل مادة كمييائية تعمل عىل
 اذابت ومجع الوصالت عىل مستوى اجلزيائت مما جيعل

 الوصل موثوق يدوم طويًال واقوى أجزاء النظام. (أنظر شلك
 رمق1

 ال يؤدي استعامل املذيب األمسنيت إىل حتلل املادة مثملا
 يفعل التلحمي احلراري. مكا أنه ال يلتصق باملواد مكا هو

 احلال مع املواد الصمغية. عىل العكس، تندجم املادة
 كمييائًيّا عىل مستوى اجلزيائت مع ٍلكّ من األنبوب

ر،  والوصالت. ومبجرد أن يبدأ املذيب األمسنيت يف التبُخّ
 تبدأ اجلزيائت يف التشابك مع بعضها بعضًا. ومبجرد أن

جتف، يصبح األنبوب والوصلة قطعة واحدة
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CPVC أنابيب           توفر موثوقية 
 طويلة األمد

 ُتعد املوثوقية الطويلة األمد من األمور االساسية عند 
 اختيار أنمظة السباكة يف املباين السكنية، فيف لك مرة
 حيدث عطل اوترسيب يف األنابيب، تزيد احمتالية حاجة

 مناطق اخرى من العقار للصيانة نتيجة لتلف أنابيب
السباكة

 
 عىل سبيل املثال : إذا حصل ترسيب مثًال يف الطابق
 الثالث، ميكن ان يؤدي إىل ترضر السقف يف الطابق
 الثاين، وإذا مل يكتشف أحد األمر بالوقت املناسب أو

 ُتركت دون إصالح ممكن ان يطال الرضر الطابق األول،
 وقد تتسبب هذه السلسلة من األحداث يف لكفة اصالح

مرتفعة التاكليف وإزعاج العديد من الساكن

.
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.
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 الرتكيب

1الشلك رمق

CPVC FlowGuard® وعىل النقيض فإن أنابيب                     ذات جسل 
 حافل باألداء املمتزي عىل مدى أكرث من 50 عاًما، إىل

 جانب تارخي طويل من معليات الرتكيب املوثوق هبا.
 فاملواد اليت نستخدمها تعد داًمئا وأبًدا اخليار األمثل
 لالستخدام يف العقارات املتعددة املستأجرين والفضل

 يف ذلك يعود إىل معرها االفرتايض الطويل. مما يعين
 اخنفاض معلية الصيانة املستقبلية وزيادة الثقة يف

.النظام

االنبوب
االنبوب

الوصلة
الوصلة 

ا�ذیب ال�صق

تشکل لحام مت�سکة

آلية معل املذيب الالصق
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مقاومة احلرائق

CPVC FlowGuard® :

CPVC FlowGuard® (EN 135011: 2002)
(Bs1d0)

-

[ASTM E84 (UL 723)]
CPVC 

2الشلك رمق

مقاومهتا لللكور

.

.

 تعد معلية اللكورة من أكرث الطرق الشائعة املستخدمة يف تطهري مياه الرشب. 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

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

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



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 ملدة 50 عامًا،

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

Schedule 80 FlowGuard® CPVC

.

.

CPVC

CPVC

مضان اجلودة

الشلك رمق 3

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

 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

                  تنتج رشكة لوبريزول مركبات
 لرشاكت التصنيع املُرخصة، اليت تشارك لك مهنا

 يف برناجم مضان اجلودة وتتليق خدمات الدمع
 التقين يف ماكن التصنيع. يضمن هذا الربناجم

 جودة منتجات داًمئا وأبًدا بأعىل املعايري املُعرتف
هبا دولًيا

FlowGuard CPVC

.

.

.

املواد البالستيكية األخرى املواد البالستيكية األخرى



جودة املياه

:
FlowGuard CPVC



مقاومة البيوفيمل
 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
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 الشلك رمق5

 مكا تظهر هذه الدراسة أن أعداد البكترييا الفيلقية اليت تواجد يف املياه اجلارية عرب أنابيب
CPVCأنمظة          اكنت أقل كثًريا عهنا يف حالة أنابيب البويل بروبيلني
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أعداد البكترييا الفيلقية يف املياه اليت خضعت لالختبار

(املعدل بعد مرور 8، و12، و16 أسبوًعا- اختبار املياه يف حالة السكون -عدم اجلريان)

الفو�ذ ا�قاوم للصدأ

معدل عينت�

 الدراسة: احمتالية ظهور البيوفيمل نتيجة لملواد املستخدمة يف صنع األنابيب يف
الرتكيبات الداخلية بواسطة إتش آر فينيندال/ دي فان دي كوي

 يه اهليئة املعنية باعمتاد أنمظة أنابيب املياه يف هولندا 

 مقارنة بغريها من املواد املستخدمة يف صناعة األنابيب، فإنه من الصعب أن
 تتشلك البكترييا داخل األنابيب املصنوعة من         وذلك بفضل العديد من

املزايا اليت تمشل

 

KIWA - 1999
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املقاومة الكمييائية

.

أنابيب سباكة موثوق هبا يف
املباين السكنية 

اد تكنولوجيا صناعة األنابيب من مادة  بصفتنا أحد رَوّ
 لكوريد البويل فينيل امللكور، تمتتع منتجاتنا بمسعة

وموثوقية ولكفة معقولة وجودة عالية
 فعىل مدى 60 عاًما، ثُبتت فاعلية أداء املواد اليت 

 نطرحها يف األسواق بصفهتا أكرث املواد موثوقية يف
 أنمظة السباكة لملياه الباردة والساخنة عىل مستوى

 العامل. من أجل احلصول عىل الدمع التقين أو
التدريب، يرىج االتصال بأخصاءينا التقنيني

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

 مما يؤدي إىل اخرتاق امللوثات جدار األنبوب
.ووصوهلا اىل املياه

CPVC
.

.
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موثوقية مدى احلياة

 يرىج زيارة موقع                         أو االتصال عىل
 اململكة العربية السعودية

لبنان
يرىج مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوين

 
ملزيد من املعلومات

Flowguard.com 

“mailto:cpvc.emena@lubrizol.com” cpvc.emena@lubrizol.com

 رشكة                             ، مجيع احلقوق حمفوظة. مجيع العالمات
يه ملك لرشكة لوبريزول ، رشكة من رشاكت بريكشاير هاثاواي

Lubrizol 2019 
.

 املعلومات الواردة هنا ميكن االعمتاد علهيا بناًء عىل أحدث املعلومات املتوفرة حاليًا، واملعلن ال يقدم أي تعهد أو مضان،
 رصحي أو مضين، لتسويق أو استعامل املنتج ألغراض حمددة، أو ملدى اكمتال ودقة أي معلومات مذكورة. استرش دامئًا

الرشكة املصنعة لألنابيب والوصالت للحصول عىل أحدث التوصيات واملعلومات

+966 55 096 0275
+961 4 533 666


