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فلوعارد أنابیب ووصالت

ما هو البیوفیلم

اهمیة خاصیة مقاومة البیوفیلم

تكون البیوفیلم كیف تقاوم

تقاوم نمو الب�تیر�ا والبیوفیلم اكثر من غیرها من الموادCPVCان فلوغارد

 البیوفیلم هي مادة لزجة تتكون داخل االنبوب عند مالمسة المواد العضو�ة لسطحه،د
والزائفة الزنجار�ة، واإل� �ولي وقد تساعد على نمو الب�تیر�ا الضارة �اللیجیونیالد،

عینة من داخل االنبوب

بیوفیلم

ماء

جدار األنبوب

 ��تیر�ا حرة عائمة

إن مقاومة البیوفیلم ضرور�ة للحفا� على میاه
.آمنة وخالیة من الملوثات الضارة 

تحد من المخاطر التالیة:

.
 تراكم الكائنات الحیة الدقیقة التي تسبب

المش�الت الصحیة
جودة وطعم ورائحة المیاه. نمو الب�تیر�ا وتكاثرها �اللیجیونیال

.والسیدوموناس والكلولیفورم 

ن البیوفیلم  احتمال تكوُّ

عدد ��تیر�ا اللیجیونیال من مواد األنابیب

أنابیب

عدو� خطیرة وفي �عض االحیان ممیتة. وتنتقل هذه الب�تیر�ا عبر �خار الماء اثناء االستحمام او استعمال المیاه الساخنة
.

.اختبار بدون تدفق8 و12 و15 أسبوًعا  – المعدل �عد

     وتعد اللیجیونیال أحد اخطر انواع الب�تیر�ا التي قد تتسبب �حدوث.تحد من نمو ��تیر�ا اللیجیونیال أكثر من االنابیب األخر�

النحاس

معدل عیِّنتین

أنابیب

المنظمات

بول ستورمان .د

.

:

(Kiwa) والعدید من الدراسات الدولیة األخر� أن على أنابیبتأكد الدراسة التي اجرتها
 األخر� �ما في ذلكCPVC تتفوق دائًما على غیرها من أنواع األنابیب 

عندما یتعلق األمر بتكون البیوفیلم.(البولي برو�لین) PPR

الحدید المقاوم للصدأ

وحدة تكو�ن المستعمرات/مل

وحدة تكو�ن المستعمرات/مل

وحدة تكو�ن المستعمرات/مل

وحدة تكو�ن المستعمرات/مل
وحدة تكو�ن المستعمرات/مل

CPVCمقابل(PPR) البولي برو�لین

CPVCفلوڠارد

(Pg ATP/cm2)

��تیر�ا ذات صلة �البیوفیلم

.

CPVC تقاوم نمو البیوفیلم أفضل ��ثیر من غیرهاأنابیب

CPVC فلوڠارد 
 حصلت أنابیب فلوڠارد

في میاه الشرب، ومن بین هذه 
CPVC على اعتماد المنظمات الدولیة الكبر� لصالحیة استخدامها

أخصائي �حث ومنسق صناعي في مر�ز هندسة البیوفیلم �جامعة وال�ة مونتانا

سطح داخلي أملس لألنبوب ومقاومة فائقة للتآكل

مادة عالیة الكثافة

.ال تحتو� على ملینات �الستی�یة

.التآكل �سب استخدام الكلور وثاني أكسید الكلور في المیاه

.�خف احتمال تكّون الب�تیر�ا عند التقلیل من مساحة االتصال بین خال�ا الب�تیر�ا وسطح األنبوب 

ل المواد البالستی�یة والملدنات وغیرها من اإلضافات األخر� مصدًرا غذائی�ا للفطر�ات ُتش�ِّ
.إضافات تتغذ� علیها الفطر�ات

. أ�

PPR معرضة لهذا وتعتبر أنابیب. ُ�حِدث التآكل تجو�ًفا على سطح األنبوب مما �سمح بنمو البیوفیلم والب�تیر�ا

CPVC وال تتضمن فلوڠارد

 والتي تثبت أن المواد ال ترشح ا� نوع

لمز�د من المعلومات تفضلوا بز�ارة

 فلوڠارد 
من الملوثات وخاصة الرصاص 

CPVCNSF 61 Annex G حاصلة على شهادة

�استمرار على معظم مواد األنابیب األخر� من حیث قدرتها على مقاومة تكون البیوفیلم CPVCتتفوق

CPVC

مما �جعلها وسًطا غیر مالئم لنمو الب�تیر�اإن  CPVC67% مصنوعة من االمالح بنسبة

www.FlowGuard.com

cpvc.emena@lubrizol.com

+966 55 096 0275 
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