دليل تركيب أنابيب
ووصالت فلوڠارد
كيفية تركيب أنظمة
أنابيب CPVC
برسعة وف ّع الية

َدلِ يل تركيب أنابيب
ووصالت فلوڠارد

مقدمة
أنابيب فلوڠارد مصنوعة من لدائن ح رارية ُم تخصصة تُسمى البويل فينيل كلورايد املكلورة ( .)CPVCوفض الً
عام تتمتع به أنابيب فلوڠارد من موثوقية مثبتة عرب تاريخ حافل ميتد ألكرث من  50عا ًم ا من الخدمات
الناجحة ،فإن أنابيب فلوڠارد تتميز بأنها آمنة ومتينة ومقاومة للكلور ،ومقاومة للميكروبات وقابلة إلعادة
التدوي ر.
إضاف ًة إىل ذلك ،يت ّم تجميع أنظمة فلوڠارد  CPVCباستخدام أدوات متوفرة بسهولة وغري مكلفة ،وال تتطلب
استخدام الح رارة أو الكهرباء .وتساعد الوصالت امللحومة باستخدام مادة التلحيم  solvent cementيف ضامن
موثوقية نظام أنابيب فلوڠارد .

أين ُي كن استخدام أنظمة فلوڠارد

ت ُستخدم أنابيب فلوڠارد  CPVCيف أنظمة مواسري املياه الساخنة والباردة ،وتلبي متطلبات أنابيب مياه
الرشب النموذجية يف املنشآت السكنية والشقق والفنادق واملباين التجارية.
متتاز أنابيب فلوڠارد  CPVCبالقدرة عىل العمل يف درجات الح رارة والضغط املوجودين عادة يف أنظمة
أنابيب املياه يف املباين التجارية ،كام ميكنها أن تلبي متطلبات أنظمة التربيد وتكييف الهواء.
كام ثبتت قدرة أنظمة أنابيب  CPVCعىل توصيل مياه الرشب يف مختلف أنحاء العامل مبا يف ذلك :اململكة
العربية السعودية ،والواليات املتحدة األمريكية ،وكندا ،واململكة املتحدة ،وأملانيا ،وغريها من الدول.
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تركيب أنابيب ووصالت فلوڠارد

 .1إقطع األنبوب بحسب الطول املطلوب.
يُ عد القاطع ذو العجلة الدوارة أفضل أداة لقطع أنابيب فلوڠارد ،وميكن أيضً ا قطعها بسهولة باستخدام منشار
املعادن أو املنشار ذي األسنان أو املناشري الكهربائية األخرى .ينبغي أن تكون عجالت القاطع و/أو شف رات القطع
حادة وبحالة جيدة.
إقطع األنبوب بشكل مستقيم قدر اإلمكان لتمكني ربط السطح داخل الوصلة بأقىص قدر ممكن .يف حالة
القطع باستخدام منشار ،يوىص باستخدام صندوق قطعية ،لضامن الحصول عىل حافة مستقيمة.
يُ سمح باستخدام قاطعات السقاطة يف حالة األنابيب الجديدة ،لكن مع التأكد من أن الشفرة حادة وبحالة
جيدة ،ووضع عالمة عىل األنبوب قبل القطع .أثناء القطع أضغط برفق عىل املقابض بينام تلف األنبوب بعي دًا
عنك .أكمل القطع من خالل الضغط عىل مقابض القاطع.
يف حالة وجود أي دليل عىل التلف أو ظهور شقوق واضحة يف نهاية األنبوب ،قم بقطع األنبوب بعد  5سم من
مكان الشقوق الواضحة.
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تركيب أنابيب
ووصالت
فلوڠارد

 .2تهذيب حواف األنبوب والتجليف.
والبادَة والشواظ يف منع التوصيل املالئم بني األنبوب والوصالت ،مام يضعف الوصلة
ُي كن أن تتسبب النتوءات ُ َ
وقد يؤدي إىل تعطيل تدفق املياه .ولهذه األسباب ،ينبغي الحرص عىل إزالتها من داخل األنبوب وخارجه قبل
تجميع الوصلة.
يفضل استخدام ورق الزجاج ،وميكن استخدام سكني الجيب أو مربد طاملا أن حافة األنبوب خالية من الحطام.
تأكد من إضافة تجليف بسيط عند حافة األنبوب ،فمن شأن هذا تسهيل إدخال األنبوب يف تجويف الوصالت،
بل وأيضً ا التوزيع املوحد ملادة التلحيم .solvent cement

*يف حالة عدم توفر أداة تهذيب الحواف مثل املوجودة يف الصورة ،ميكن استخدام ورق الزجاج.

 .3إعداد األنبوب والوصالت للتوصيل
استخدم منظ ًف ا إلزالة أي وسخ أو رطوبة يف تجويف الوصالت ونهايات األنبوب .أدخل األنبوب يف الوصالت،
واحرص عىل مالمسة األنبوب لجدار التجويف بحيث يكون  1/3إىل  2/3من األنبوب داخل الوصالت .عند هذه
املرحلة ،ينبغي أال يصل األنبوب عند نهاية التجويف.
تسمح نهاية األنبوب املدببة برتكيب األنبوب والوصالت عىل نحو مالئم .فإذا كان الرتكيب غري محكم كث ًريا أو
ضي ًق ا للغاية ،فمن املمكن أن يتسبب يف وصلة ضعيفة.
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تركيب أنابيب
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فلوڠارد

 .4وضع مادة التلحيم. Solvent Cement
ما هي مادة التلحيم  solvent cementوكيف تعمل؟
تنصح فلوڠارد CPVCباستخدام مادة التلحيم  solvent cementيف ربط األنابيب
والوصالت .إن مادة التلحيم  solvent cementليست غ راء ،ولكنها طريقة آمنة
وموثوقة لدمج األنابيب والرتكيبات م ًع ا ،بحيث ينتج عنها قطعة واحدة متصلة من
البالستيك .إن هذا اإلج راء يوفر وصلة قوية وموثوقة يصعب كرسها.

الوصالت البالستيكية

الوصالت البالستيكية
مادة التلحيم cement
تتكون وصلة
متامسكة

األنبوب البالستييك

األنبوب البالستييك

استخدم أداة ال يزيد قطرها عن  1/2قطر األنبوب أو الوصالت .إن فرشاة الدهان أو الفرشاة ذات الشع ريات
العادية كالهام مالمئان لوضع مادة التلحيم  solvent cementوالطبقة األولية.
ضع بطانة رفيعة أو طبقة رقيقة حول الجزء الداخيل للوصالت ونهاية األنبوب .يف الخطوة التالية ضع طبقة أكرث
سامكة ومتسقة فو ًرا من مادة التلحيم  solvent cementعىل نهاية األنبوب وتجويف الوصالت .ال تسمح بنفاذ
البطانة أو مادة التلحيم solvent cementداخل الوصالت.
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تركيب أنابيب
ووصالت
فلوڠارد

 .5تجميع األنابيب والوصالت.
بعد وضع مادة التلحيم  solvent cementمبارشة ،أدخل األنبوب داخل تجويف الوصالت ولف األنبوب من 1/4
إىل  1/2لفة .إن هذه الحركة تضمن توزي ًع ا موح دًا ملادة التلحيم  solvent cementداخل الوصلة .يتم محاذاة
الوصالت بطريقة صحيحة.
ِ
أمس ك األجزاء امل ُجمعة ملدة حوايل  10ثوانٍ للسامح للوصلة بالثبات يف موضعها .أمسك بها لوقت إضايف عند
الرتكيب يف أجواء باردة أو رطبة.
ينبغي أن تظهر شفة متسقة من مادة التلحيم cementحول الوصلة .إذا كانت هذه الشفة غري متصلة حول
رشا عىل عدم وضع كمية كافية من مادة التلحيم cementيف هذه الحالة،
حافة التجويف ،فقد يكون هذا مؤ ً
أعد تركيب الوصلة لتجنب الترسيبات املحتملة.
أمسح الكمية الزائدة من مادة التلحيم  cementعىل أسطح خطوط االتصال للحصول عىل مظهر جذاب
واح رتايف.
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 .6اترك األنبوب ليك يجف متا ًم ا/يتص لّب
يجب أن تتصلب وصلة مادة التلحيم  solvent cementedمتا ًم ا قبل إج راء اختبار الضغط لنظام
األنابيب .يُ حدد الوقت الالزم للتصلب وف ًق ا لحجم األنبوب ودرجة الح رارة والرطوبة املصاحبة ،حيث
يتصلب األنبوب أرسع يف البيئات األكرث جفافًا ،وكلام صغر حجم األنبوب ،ارتفعت درجة الح رارة.
يوضح الجدول التايل الحد األدىن للوقت الالزم للتصلب قبل إج راء اختبار الضغط( .ملحوظة :يحتسب
الوقت بعد تركيب آخر وصلة).

الحد األدىن لوقت التصلب قبل إج راء اختبار الضغط عند  10بار
حجم األنبوب

درجة الح رارة املحيطة خالل فرتة
التصلب

 40مم وأكرث

يصل إىل  32مم

 2ساعة

 1ساعة

فوق  15درجة مئوية

 4ساعة

 2ساعة

 15-4درجة مئوية

 8ساعة

 4ساعة

أقل من  4درجة مئوية

ينبغي إيالء عناية خاصة عند تركيب أنظمة  CPVCيف درجات ح رارة منخفضة ج دًّا (أقل من  4درجة
مئوية) أو عالية ج دًّا (أعىل من  38درجة مئوية):
• ال ميكن إعادة استخدام مادة التلحيم املجمدة  solvent cementوينبغي التخلص منها.
• ميكن أن تتبخر مادة التلحيم  solvent cementبرسعة كبرية يف درجات الح رارة الساخنة .احرص أن
يكون سطح الوصلة ال يزال رط بً ا مبادة التلحيم  solvent cementعند دمجهم م ًع ا.
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 .7اختبار نظام األنابيب
مبجرد االنتهاء من الرتكيب وتصلب مادة التلحيم ،ينبغي أن تخضع األنظمة الختبار الضغط.
يوىص باختبار أنابيب ووصالت فلوڠارد عند  10بار ( 150رط الً يف البوصة املربعة) ملدة ساعة واحدة.
عند إج راء اختبار الضغط ،ينبغي ملء النظام باملياه ودفع كل الهواء من أعىل نقطة ألقل نقطة يف
النظام.
يف حالة وجود ترسيب ،ينبغي قطع الوصلة والتخلص منها .ميكن تركيب جزء جديد باستخدام أدوات
التوصيل.
يوىص باستخدام اختبار الهواء.
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طريقة االستعامل والتخزين
إن فلوڠارد  CPVCهي مادة صلبة مقاومة للتآكل ،ولكنها تحتاج إىل عناية معقولة عند استعامل األنابيب والوصالت.
تجنب إسقاطها أو الدوس عليها أو وضع أجسام بالقوة فوق األنابيب.
يف حالة تشقق األنبوب ،أو انفصاله أو ثقبه ،ينبغي التخلص من الجزء املترضر.
ينبغي تغطية أنابيب فلوڠارد مبادة غري شفافة عند التخزين يف مناطق خارجية ملدة زمنية طويلة .إن التعرض
للشمس لف رتات طويلة يف مكان العمل لن يؤثر عىل الخصائص الفيزيائية أو األداء النهايئ للمنتج.

ال َح ّم َلت/أدوات التعليق والدعامات
نظ ًرا لصالبة أنابيب فلوڠارد ،تقل الحاجة لوجود دعامات عن ذلك الذي تتطلبه األنظمة البالستيكية املرنة.
يف حالة الركائز الرأسية ،ميكن توفري الدعامة عند كل طابق ،باإلضافة إىل دليل منتصف الطريق.
يف حالة الركائز األفقية ،ميكن توفري الدعامة عند كل  90سم إذا كان القطر  32مم أو أقل ،وعند  1.2م يف حالة األحجام
األك رب.
ينبغي أال ترتكز األنابيب بقوة عىل الدعامات ،بل ينبغي أن تثبت بدالً من ذلك بأرشطة أو َح ّم َلت/أدوات تعليق
ناعمة مام يسمح بالحركة الناتجة عن التمدد أو االنكامش .إن معظم ال َح ّملَ ت املصممة لألنابيب املعدنية تالئم
أنظمة أنابيب فلوڠارد .ينبغي أال تكون حواف ال َح ّملَ ت /أدوات تعليق التي تتالمس مع األنبوب قاسية أو حادة.
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توصيل سخان املياه
عند توصيل سخانات املياه الكهربائية بنظام أنابيب  ،CPVCاستخدم خرطو ًم ا مرنًا مناس بً ا (مضف ًرا أو غري مضفر)
كل من منفذ املياه الباردة ومنفذ املياه الساخنة بخطوط  .CPVCينبغي أن
ذا وصالت نهائية بنمط موحد لتوصيل ٍّ
تتوافق مواصفات املوصل املرن مع مواصفات الجهة املصنعة لسخان املياه.
عند توصيل سخان املياه الذي يعمل بالغاز بنظام أنابيب  ،CPVCاستخدم وصلة معدنية مناسبة ال يقل طولها عن
 50سم أو موص الً معدن ًّي ا مرنًا ،بحيث ال يتعرض نظام أنابيب CPVCللتلف بسبب ال رتاكم الزائد للح رارة املشعة من
مداخن سخان املياه.
تحقق دامئًا من متطلبات النظام قبل الرتكيب.

التمدد الح راري
إن أنابيب  CPVCمثل جميع مواد األنابيب تتمدد وتنكمش تب ًع ا للتغ ريات يف درجات الح رارة .تتمدد جميع أقطار
أنابيب  CPVCحوايل  7.5سم لكل  30م ًرتا يف الطول يف حالة تغري درجة الح رارة  40درجة مئوية.
ال تختلف متطلبات حلقة التمدد يف أنابيب CPVCاختالفًا كب ًريا عن تلك املوىص بها يف األنابيب النحاسية .بوجه
عام ،ميكن التغلب عىل التمدد الح راري بعمل تغ ريات يف اتجاه األنبوب ،عىل الرغم من ذلك قد تحتاج الركائز الطويلة
املستقيمة إىل حلقة أو عمل تحويلة وصلة جانبية.
ألغ راض املالمئة ،ت ّم حساب أطوال الحلقة (أو تحويلة الوصلة الجانبية) ملختلف أحجام األنابيب ومختلف أطوال الركائز
مع زيادة درجة الح رارة مبقدار  50درجة مئوية .النتائج موضحة بالجدول أدناه

الحد األدىن لوقت التصلب قبل إج راء اختبار الضغط عند  10بار
طول الركيزة
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حجم األنبوب

 30م ًرتا

 24م ًرتا

 18م ًرتا

 12مرت

 6مرت

 130سم

 115سم

 101سم

 81سم

 58سم

½ بوصة

 144سم

 130سم

 113سم

 92سم

 64سم

¾ بوصة

 161سم

 144سم

 124سم

 103سم

 73سم

 1بوصة

 173سم

 156سم

 135سم

 110سم

 78سم

 ¼ 1بوصة

 193سم

 173سم

 150سم

 122سم

 86سم

 ½ 1بوصة

تركيب أنابيب
ووصالت
فلوڠارد

كيفية استخدام الجدول
يستخدم املثل التايل بيانات من الجدول املوضح بالصفحة السابقة لعرض ثالث طرق الستيعاب التمدد الح راري.
يف الرسوم البيانية أدناه ،نفرتض أن :حجم األنبوب =  20مم ،وطول الركيزة =  18م ،والطول =  101سم (من الجدول).

اإلنتقال من فلوڠارد CPVCإىل املواد األخرى
يف الخطوط التي تصل درجة الح رارة فيها إىل  65درجة مئوية أو أعىل ،ميكنك استخدام محوالت معدنية ملولبة أو
ناقالت خاصة تتضمن سدادات مطاطية عىل األسطح البالستيكية املعدنية .ميكن أيضً ا استخدام محوالت CPVC
امللولبة املذكرة لتوصيل الصواميل وامللحقات بخطوط املياه الباردة ،ولكن ينبغي عدم استخدام محوالت CPVC
امللولبة املؤنثة.
يُ عد الالصق امللولب التي رتافلوروإيثيلني (تفلون®) آم ًن ا دامئًا لتنفيذ توصيالت CPVCامللولبة .لتجنب إجهاد املوصل أو
تلفه ،احرص أن تكون مؤرشات ال رتابط بني املوصالت املعدنية لفلوڠارد  CPVCواملواد األخرى متسقة ومن النوع نفسه.
عند إج راء وصلة انتقالية ألجزاء الربط املعدنية ،ال تزد عزم الدوران عىل الوصالت اللولبية البالستيكية .يجب أن يكون
التضييق باليد وإضافة نصف لفة باداة الشد قد يكون كافي اً ،بحيث يكون الحد األقىص لعدد اللفات هو اثنتني.
تحتوي بعض أنواع املعجون املانع للترسيب عىل مذيبات قد ترض بنظام  .CPVCإذا كنت تفضل استخدام معجون
األنبوب أو طالء االنابيب فتحقق دامئًا مع الجهة املصنعة ملعرفة مدى توافقها مع .CPVC
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تركيب أنابيب
ووصالت
فلوڠارد

مصادر أنابيب ووصالت فلوڠارد
تعترب أنابيب ووصالت فلوڠارد من أفضل منتجات أنابيب البوليمر أدا ًء يف السوق .إذا كنت يف حاجة لدعم فني أو
تدريب يف املوقع ،فتواصل مع خ رباء أنابيب ووصالت فلوڠارد .
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اختبار املوثوقية لعمر املنتج

تفضّ ل بزيارة موقعنا  FLOWGUARDCPVC.COMأو اتصل ملعرفة املزيد.
السعودية+966 55 096 0275 :
لبنان+9614 533 666 :
.ةظوفحم قوقحلا عيمج  2018،لوزيربول ةسسؤم©
لوزيربول ةسسؤمل ةكولمم تامالعلا عيمج
.ياواثاه رياشكريب ةكرش

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

