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 تدوین  و گردآوری

  مهندس وحید رضا علیشاهي
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            ، پشت بانک رفاه1، فاز خضرآباد شهرك صنعتي :یزد كارخانه

 1513117191 پستي:صندوق 

           579-73437111 تلفن واحد فروش:

 579-73437119فکس واحد فروش: 



هاي پليمري به دليل انبساط حرارتي باال عدم بر بودن و لولهپذيري و زمانهاي فوالدي به دليل خوردگي و رسوبلوله

يمر فلز و پل اي از تلفيقتحمل دما و فشار باال و عدم خمكاري داراي نقاط ضعفي هستند كه باعث شد محققان لوله

 ردد.هاي نسل قبلي مرتفع گبسازند كه به وسيله چسب مخصوص فلز و پليمر بهم تلفيق داده شوند تا معايب لوله

 باشد.موجود مي  PERT-AL-PERTو  PEX-AL-PEXها در بازار بصورت اين لوله

 

 
 

به باال به صورت  01صورت حلقوي و از آن به  23شود كه تا سايز توليد مي 661و تا  شروع 61ها از ساايز اين لوله

 .گرددمتري به بازار عرضه مي 5هاي  شاخه

 

 74 49 45 11 قطر خارجي لوله

 2 325 3235 3 ضخامت جداره

 31 31 6525 63 قطر داخلي )ميليمتر(

 55 611 311 311 طول كالف )متر(

  D = 5 611 * D = 5  635 * D = 5 611 * D = 5 * 01 حداقل شعاع خم بادست )ميليمتر(

 D = 0 01 * D = 0 611 * D = 0  630 * D = 0 * 10 حداقل شعاع خم با فنر )ميليمتر(

 630 01 50 04 حداقل شعاع خم با خم كن )ميليمتر(
 

 

 شود.هاي پليمري از قيچي مخصوص استفاده ميها همانند لولهجهت برش اين لوله



 

 شود.اتيلن استفاده ميبر پلياز لولهها به باال جهت برش آن 01از سايز 

 

گيري ر پليسهگيري شود. برقو عالوه ب)برقو( پليسه بعد از برش لوله حتما بايد دهانه داخلي لوله به وسيله ابزار كاليبراتور

 شود.دهد كه باعث سهولت قرارگيري اتصال به داخل لوله مياي به دهانه لوله ميفرم دايره

ريس گ شود و استفاده از روغن واستفاده مي كنندهمايع روان)كاليبره( از  روانكاري هنگام كار با ابزار برقوضمناً جهت 

 ممنوع است .

 

                   74تا  11كالیبراتور برای سایزهای                           49، 45، 11كالیبراتور سه طرفه برای سایزهای     



 

 39تا  15برای سایزهای كالیبراتور 

 

 الیه:های پنجانواع روش اتصال لوله

 :ایروش مهره ماسوره (1

بين ماسوره قرار گرفته و هنگامي كه شود. لوله مادر اين روش جهت اتصاال لوله از مهره و ماسوره استفاده مي

كه جهت با توجه به اين ،كند. اين نوع اتصالشود ماسوره جمع شده و لوله را پرس ميمهره به اتصاال پي  مي

راين كش دارد، بنابنياز به مهارت باالي لولهدر اتصااال ماسااوره قرار بگيرد،  ، بايد لوله كامالًجلوگيري از نشااتي

 كند.كمتر شركتي آن را توليد مي ،شود و به دليل عدم استقبالامروزه كمتر از آن استفاده مي

 



 :ایروش اورینگي یا دنده (4

 به وساايلهگيرد كه قرار ميرينگ فوالدي روي لوله گيرد و ساامت نرگي اتصااال قرار ميلوله در قدر اين روش 

 گيرد.بندي آنها توسط چند اورينگ روي اتصال صورت ميآب شود وره كامال به اتصال محكم ميمه

 

بايد متناسب با سايز لوله بوده و در صورتي كه گشتاور بيش از حد باال باشد رينگ  ،ميزان گشتاور مهره نکته مهم:

 گردد.فوالدي سبب پاره شدن لوله مي

 :روش پرسي (7

 باشد.اليه اتصال پرسي ميهاي پنجلولهترين اتصال در ترين و آسانمطمئن

ا گيرد كه بخارجي لوله قرار ميدر اين روش نرگي اتصال در قسمت داخلي لوله و يك حلقه استيل در قسمت 

 گيرد.بندي آن توسط چند اورينگ صورت ميشود كه مانند قبل آبابزار پرس لوله به اتصال پرچ مي

 



 لوله الیه یزدمحصوالت پنج

 



 الیه:لوله پنج پرس هایابزار

 :پرس دستي (1

 

 :پرس هیدرولیکي (4

 

 :پرس برقي و شارژی (7

 



 :الیههای پنجكاری لولهخم

 شود. ، فنر و خمكن مكانيكي انجام ميها به وسيله دستكاري اين لولهخم

سايز لوله5D (D  )در صورتي كه لوله به وسيله دست خم شود حداقل شعاع خم  خمکاری به وسیله دست: (6

 باشد.مي

 

مي باشد. فنرهاي  4Dدرصورتي كه لوله به وسيله فنر خم شود حداقل شعاع خم  خمکاری به وسیله فنر: (3

شود از فنر رو استفاده گردد و مورد استفاده در اين روش به صورت فنر روي لوله و توي لوله بوده كه توصيه مي

 موجود مي باشد. 23تا سايز 

 

 

 

 فنر تو               فنر رو                           



 يكيدستگاه خمكن مكان ،شوداليه توصيه ميپنج هايوسيله ديگري كه جهت خمكاري لوله خمکاری مکانیکي: (2

 شود. هاي ظريف استفاده ميبراي خم متر موجود بوده و معموالًميلي 23كه تا سايز  است

 

 
 

باشد كه دو فك چرخان جلويي را با سايز لوله هماهنگ كرده و فك نحوه كار با اين دستگاه به اين صورت مي

ندبار ها و چبا قرار دادن لوله در ميان فك كنيم.توجه به سايز لوله انتخاب و نصب ميدايره عقبي را نيز با نيم

ته ها دسبراي آزاد كردن لوله و بيرون آوردن آن ميان فك كند.فشار برروي دست متحرك دستگاه لوله را خم مي

 آزاد شود. كن به سمت عقب برگشته و لولهكشيم تا بازوي متحرك خممتحرك را به سمت بيرون مي

م كمتر از مقادير خچنانچه شعاع  دهد.نشان ميرا كن فنر و خم، ها با سه روش دستجدول زير حداقل شعاع خم

 زير باشد احتمال دو پهن شدن لوله وجود دارد.

 

 74 49 45 11 روش / سایز لوله

 611 635 611 01 دست

 630 611 01 10 فنر

 630 01 50 04 خم كن

 

 

 

 



 :الیهكشي لوله پنجلولههای روش

 :روش انشعابي (1

ر شود. دستفاده ميدر اين روش در بين مسير از سه راه ديوراي پرسي و در انتهاي مسير از زانو ديواري پرسي ا

توان در تاسيسات بهداشتي شود. اين روش را ميدرجه بطور مداوم استفاده مي 41اين روش مطابق شكل از خم 

 استفاده نمود.

 
 

 :كلکتوریروش  (4

شود. شود و به وسيله شيرهاي روي كلكتور به هر قسمت تقسيم ميدر اين روش ابتدا لوله اصلي وارد كلكتور مي

ت هتوان به وسيله شير كلكتور كنترل نمود. اين روش جخوبي اين روش اين است كه هركدام از وسايل را مي

...( و سيسات گرمايش واحدهاي كوچك )رادياتورتأ ي )وسايل و شيرآالت بهداشتي( وسيسات بهداشتتأكشي لوله

 شود.توصيه مي

 

 



 :كشيی تست سیستم لولهنحوه

به  كشي با آبهاي باز به طور موقت بسته شود و لولهكشي و پيش از نصب لوازم بايد دهانهپس از خاتمه لوله .6

كشي را به مدت حداقل دو روز لوله تدريج پر شود و كامال هواگيري گردد. پيش از اقدام به آزمايش بايد شبكه

 پر از آب نگه داشت.

بار انجام  61آزمايش بايد با آب و به كمك تلمبه مخصوص آزمايش فشار آب، مجهز به فشار سنج با فشار حداقل  .3

 كشي مورد آزمايش نصب گردد.شود. فشار سنج بايد در باالترين قسمت لوله

اين مدت اگر شكستگي يا نشت آب مشاهده شود، بايد آزمايش  مدت آزمايش بايد حداقل يك ساعت باشد. در .2

 فشار آب پس از رفع عيب تكرار شود.

كشي آب، لوازم و كليه اجزاي آن پس از نصب لوازم يك بار ديگر بايد آزمايش فشار آب انجام شود. شبكه لوله .0

رها بايد يك به يك باز و بسته شود بايد از نظر مقدار جريان و فشار كار در وضعيت كار عادي قرار گيرد. همه شي

برداري و به مدت حداقل يك ها اطمينان حاصل شود. اين مرحله بايد در فشار بهرهبند بودن آنو نسبت به آب

 ساعت انجام شود. در صورت مشاهده نشت، پش از رفع عيب، اين آزمايش بايد تكرار شود.

 : تکیه گاه و ساپورت

شااود. اياان اماار لاارزش و باعااث ايجاااد صااداهايي نظياار ضااربه چكااش مااي هاااي مختلاافجريااان آب بااا ساارعت

هاا ، لاذا جهات جلاوگيري از لارزش لولاه ها و در نتيجاه نااراحتي سااكنان سااختمان را در پاي داردنشست لوله

 ها استفاده از ساپورت الزامي است.و براي افزايش طول عمر لوله

 باشد. فاده از ساپورت و تكيه گاه الزامي ميكشي روكار، سقف كاذب و در رايزرها استدر لوله

 در لوله كشي در سقف كاذب ساپورت الزامي است. .6

 در لوله كشي روكار ساپورت و بست الزامي است. .3

 در رايزرها استفاده از ساپورت الزامي است. .2

 

 كشيفواصل ساپورت در سیستم لوله



 ابعاد لوله

 (برحسب میلیمتر)

 وزن هر متر لوله

 (درجه 15دمای  آب در با)

 هاحداكثر فاصله مجاز بین ساپورت

 (برحسب متر)

 عمودی افقي (g/m) ضخامت * قطر خارجي

3  *61 360 31/6 55/6 

35/3  *31 202 21/6 51/6 

5/3  *35 550 51/6 45/6 

2  *23 050 11/6 61/3 

0  *01 6261 51/6 31/3 

5/0  *51 3115 3 51/3 

1  *12 2315 31/3 05/3 

5/5  *55 0165 01/3 61/2 

5/0  *41 1521 01/3 61/2 

61  *661 4454 01/3 61/2 

 


