
يل الكشف عن املعتقدات  َدلِ
CPVC الخاطئة حول

الكشف عن املعتقدات 
الخاطئة حول أنابيب 

CPVC ووصالت فلوڠارد



مقدمة
أنابيب فلوڠارد مصنوعة من لدائن حرارية خاصة تُسمى البويل فينيل كلوريد املكلورة )CPVC(. وفضالً عام 
تتمتع به أنابيب فلوڠارد من موثوقية مثبتة عرب تاريخ حافل ميتد ألكرث من 50 عاًما من الخدمات الناجحة، 

فإن أنابيب فلوڠارد تتميز بأنها آمنة ومتينة ومقاومة للكلور، ومقاومة للبكترييا والجراثيم وقابلة إلعادة 
التدوير.

إضافًة إىل ذلك، يتّم تجميع أنظمة فلوڠارد CPVC باستخدام أدوات متوفرة بسهولة وغري مكلفة، وال تتطلب 
استخدام الحرارة أو الكهرباء. وتساعد الوصالت امللحومة باملادة املُِذيبة يف ضامن موثوقية نظام أنابيب 

فلوڠارد.
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الحقيقة:
إن وصالت أنابيب ووصالت CPVC هي أقوى جزء يف نظام األنابيب.

 solvent عن طريق عملية تركيب رسيعة وسهلة باستخدم مادة التحليم CPVC يتم توصيل أنابيب فلوڠارد
ا عىل مستوى الجزيئات، مام يؤدي  cement، وهي ليست غراء، بل عبارة عن مادة تعمل عىل صهر املواد كيميائيًّ

إىل إنشاء طبقة متينة طويلة األمدة.

ا ما يكون نتيجة لعملية توصيل غري سليمة، أو نتيجة الستخدام مواد  إذا فشلت وصلة CPVC، فإن ذلك غالبً
ا يف مجال تكنولوجيا  رخيصة وذات نوعية رديئة. تخضع أنابيب فلوڠارد CPVC، بوصفها الرشكة الرائدة عامليًّ

CPVC، إىل إجراءات صارمة ملراقبة الجودة عىل مدار عملية التصنيع، مبا يضمن موثوقية مواد األنابيب.

املُعتقد الخاطئ: وصالت CPVC من 
املحتمل أن تتعرض للرضر وتتسبب 

بترسب املياه.
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عندما يتم وضع مادة التلحيم solvent cement عىل أنابيبCPVC ، تعمل مادة 
التلحيم solvent cement عىل تليني الطبقة الخارجية من املادة، وهو ما ميّكنها 

من دمج  نفسها مع قطعة مجاورة عىل املستوى الجزيئي.

CPVC يف أنابيب Solvent Cement آلية استخدام مادة التلحيم

الوصالت البالستيكية

األنبوب البالستييك

 cement مادة التلحيم

الوصالت البالستيكية

األنبوب البالستييك
تتكون وصلة 

متامسكة



الحقيقة:
تعمل CPVC عىل توصيل مياه آمنة ونظيفة. وقد وافقت جميع الوكاالت الدولية الكربى املعنية مبجال الصحة العامة، 

مبا يف ذلك منظمة NSF الدولية؛ والجمعية األمريكية الختبار املواد/ ASTMواملؤسسة املعنية بفحص مواد املنشآت 
املائية/Kiwa، واملخططات االستشارية لتنظيم املياه )WRAS( عىل أنظمة أنابيب فلوڠارد CPVC لالستخدام اآلمن يف 

شبكات مياه الرشب.

• عىل عكس األنابيب الخرضاء)PPR(، فإن  أنابيب فلوڠارد CPVC حاصلة عىل شهادة Annex G 61-NSF، التي تثبت 
أن كمية الرصاص التي تنتقل خالل إمداد  املياه منخفضة للغاية.

• ال تحتوي أنابيب فلوڠارد CPVC عىل أي مواد بالستيكية، أو مثبتات االشتعال/اللهب، أو مثبتات حيوية أو عوامل 
مقاومة للكهرباء الساكنة.

• أظهرت أبحاث صادرة عن رشكة Virginia Tech أن مواد CPVC ال تؤثر عىل مذاق مياه الرشب أو رائحتها.
• أنظمة أنابيب فلوڠارد CPVC تحافظ عىل نظافة املياه، وتساعد عىل منع منو البكترييا الناجمة عن  تكوُّن األغشية 

الحيوية.

املُعتقد الخاطئ: مادة CPVC غري آمنة 
ملياه الرشب

4

مإ
ك

نا
ي

 ة
ت

وك
ي

 ن
لا

ب
ي

فو
ي

مل

الستانليس ستيل النحاس البويل بروبلني



قد أكدت دراسات عديدة -مبا يف ذلك تقييم Kiwa للمياه- أن أنابيب فلوڠارد CPVC لن تسهم يف وصول امللوثات 
الضارة إىل املياه الصالحة للرشب.

املعتقد الخاطئ: 
مادة CPVC غري 
آمنة ملياه الرشب
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" CPVC تتفوق باستمرار عىل معظم مواد األنابيب غري املعدنية األخرى فيام يتعلق بقدرتها عىل مقاومة 
تكوُّن األغشية الحيوية".

الدكتور بول ستورمان، أستاذ باحث ومنسق متخصص يف املجال يف مركز هندسة األغشية الحيوية بجامعة والية مونتا

عدد بكترييا الليجيونيال يف اختبار املياه
املعدل بعد 8 و 12 و 16 أسبوًعا -اختبار الركود، عدم التدفق

* عينتني يف املعدل

الستانليس ستيل البيكس*بويل بيوتيلني*البويل بروبلني* 



الحقيقة:
ا يف جميع أنحاء العامل. ال تزال أنظمة أنابيب CPVC التي تّم تركيبها منذ أكرث من 55 عاًما تقدم أداًء متفوقً

• أنابيب فلوڠارد CPVC مقاومة للمطّهرات القامئة عىل الكلور. بخالف األنابيب الـخرضاء )PPR(، فإن أنابيب 
فلوڠارد CPVC مقاومة لإلضافات املُستخدمة للحفاظ عىل مياه الرشب آمنة، مبا يف ذلك الكلور وثاين أكسيد 

الكلور. حيث مُيكن استخدام هذه املنظفات املنزلية بأمان مع أنابيب فلوڠارد CPVC – يف حني يتسبب 
 .PPR استخدام ثاين أكسيد الكلور يف تلف األنابيب يف أنظمة

• تتطلب أنابيب ووصالت فلوڠارد أن يلتزم جميع املصنعني الرشكاء بربوتوكوالت ومعايري ُمحددة عند تصنيع 
األنابيب. والرشكات التي تستويف هذه املعايري وتتجاوز مرحلة املعاينة فقط هي التي يُسمح لها باستخدام شعار 

فلوڠارد.

ات. وبعد مرور 23 عاًما من الرتكيب، مل تظهر أنابيب  لقد تّم تركيب أنبوب CPVC )عىل اليسار( يف فرتة الستينيّ
فلوڠارد CPVC أي عالمات تلف عىل املادة، أو انخفاًضا يف مساحة القطر الداخيل. وتّم اختبار األنبوب األخرض 
)PPR( )عىل اليمني( وفًقا لـربوتوكول NSF P-171 )بروتوكول مقاومة الكلور ملواد األنابيب البالستيكية( وقد 

أظهر عالمات خطرية عىل تآكل جدار األنبوب بعد مرور 9 أشهر ونصف فقط.

املُعتقد الخاطئ: مادة CPVC ذات عمر 
افرتايض قصري
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PPR مقابل CPVC :اختبار مقاومة الكلور
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الحقيقة:

CPVC هي مادة األنابيب املستخدمة بكرثة يف جميع أنحاء اململكة العربية السعودية ، وتعترب أنابيب فلوڠارد 
CPVC هي العالمة التجارية األكرث استخداًما. كام يفضل مالكو املنازل وعاّمل السباكة استخدام أنابيب فلوڠارد 

:CPVC ألن أنابيب فلوڠارد ،PPR أكرث من أنابيب الـ  CPVC
• مقاومة للحريق: أنابيب فلوڠارد CPVC تتميز بخواص اإلطفاء الذايت، وال تساعد عىل االشتعال، مبعنى أنها لن 

تتسب يف انتشار الحريق، مثل املواد البالستيكية األخرى التي تستمر يف االحرتاق بعد تعرضها للهب النار. وقد 
حصلت أنابيب فلوڠارد CPVC عىل أفضل تقييم يف مقاومة الحريق ملادة غري معدنية.

• مقاومة األشعة فوق البنفسجية: تتسبب األشعة فوق البنفسجية يف كرس أنابيب الـ PPR مع مرور الوقت، يف 
حني ميكن أن تتحمل أنابيب فلوڠارد CPVC التعرض الطويل لألشعة فوق البنفسجية.

• تركيب سهل وآمن ومنخفض التكلفة: اللحام باملادة املذيبة يسمح بالرتكيب الرسيع والسهل باستخدام مادة 
التحليمsolvent cement. ال تتطلب مادة التلحيم solvent cement استخدام الحرارة أو أدوات متخصصة باهظة 

السعر، يف حني أن أنابيب الـ PPR تتطلب ذلك. ونتيجة لعدم الحاجة إىل استخدام الحرارة، يتوقف التهديد 
بخطر الحريق.

املُعتقد الخاطئ: تعترب األنابيب الـخرضاء 
)PPR( أفضل من أنابيب CPVC ألنها 

أحدث 

7

 CPVC تأثريات الطقس الطبيعية عىل خصائص مادة

ا للعوامل الجوية لفرتات مختلفة يف الظروف الجوية القاسية يف  تم إخضاع عينات من أنابيب CPVC املُصنعة محليًّ
السعودية. وتم إجراء اختبارات مقاومة الشد والصالبة القياسية )SEN( بعد التعرض للعوامل الطبيعية ملدة تصل إىل 
تسعة أشهر. وقد أظهرت نتائج االختبار أن التعرض للعوامل الجوية كان له تأثريات محدودة عىل املادة. وتعترب األرضار 

الناجمة عن التجوية هي ظاهرة سطحية بشكل رئييّس.



فلوڠارد CPVC: أنظمة األنابيب يف املباين السكنية التي 
ميكنك الوثوق بها

تواصل أنابيب فلوڠارد CPVC وضع معيار الصناعة ألنظمة أنابيب املياه يف املباين السكنية. بصفتها العالمة الرائدة 
يف تكنولوجيا CPVC، تعترب أنابيب ووصالت فلوڠارد من أفضل منتجات أنابيب البوليمر أداًء يف السوق.

ألي أسئلة حول استخدام أنابيب فلوڠارد CPVC يف أنظمة أنابيب املياه يف املباين السكنية، اتصل بفريقنا من 
اإلستشاريني املختصني بأنظمة األنابيب.

يل الكشف عن  َدلِ
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اختبار املوثوقية لعمر املنتج

 يأ مدقي ال نلعملا نكلو ،ةيلاحلا تامولعملا ىلع ًءانب ،ةدكؤم ةقيثولا هذه يف ةدراولا تامولعملا
 يراجتلا قيوستلل ةينمض تانامض يأ كلذ لمشيو ،ةينمض وأ ةحيرص ،تانامض وأ تالافك وأ تادهعت
 اًمئاد حصنن .اهتيقوت وأ اهتقد وأ تامولعم ةيأ لامتكاب قلعتي اميف وأ ،نيعم ضرغل ةمئالملا وأ
.ةّيلاحلا تايصوتلا ىلع لوصحلل تالصولا وأ /و بيبانألل ةعنصملا ةكرشلا ةراشتساب

تفّضل بزيارة موقعنا FLOWGUARDCPVC.COM أو اتصل ملعرفة املزيد.
السعودية: 0275 096 55 966+

لبنان: 666 533 9614+

.ةظوفحم قوقحلا عيمج ،2018 لوزيربول ةسسؤم© 
 لوزيربول ةسسؤمل ةكولمم تامالعلا عيمج

.ياواثاه رياشكريب ةكرش


