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مقایسه لوله های سوپرپکس با لوله های 5 الیه
لوله های پنج الیه )که در ایران به اشــتباه با محاسبه الیه چسب، لوله های پنج 
 Pert-al-Pert و Pex-al-Pex  الیه خوانده می شــوند( عمومًا به دو نوع
تقســیم می گردند.  این لوله ها بدلـــیل وجود الیه آلمینیومــی در بین دو الیه 
پلیمری و بعلت کنترل انبساط طولی لوله یکی از گزینه های مناسب جهت لوله 
کشی روکار می باشند. لوله های فـــوق بدلیل وجـود الیه پلیمـری از افت فشار 
کمتری نسـبت به لوله های فـــلزی برخوردار بوده و عمومًا به توسط اتصاالت 

پرسی به یکدیگر متصل می گردند.
از سوی دیگر لوله های سوپرپکس جـــهت لوله کشــی توکار مناسب تر بوده و 
ضمن حفظ مزیتهای موجود در لوله های پنج الیه، دارای مزیت های ذیل نسبت 

به لوله های فوق می باشند:
1-  لوله های ســوپرپکس در مقابل یخ زدگی کاماًل مقاوم بوده و در شــهرهای 
سردســیر از بروز فاجعه یخ زدگــی و ترکیدگی لوله در ســاختمان های در حال 

احداث جلوگیری می  نماید.
2- ضربه قوچ )صدای تق تق لوله ها( در لوله های سوپرپکس کمتر از لوله های 

پنج الیه می باشد.
3- مقاومت محل اتصال لوله های سوپرپکس به نحـــو چشمگیری نسبت به 

اتصـاالت پنج الیه بیشتر بوده و به مرور زمان به استحکام آن افزوده می گردد.
4- بدلیل همگن بودن لوله، احتمال جدا شـــدن الیه داخلــی در لوله های پنج 

الیه که موجب کیپ شدن لوله می گردد، منتفی خواهد گردید.
5-لوله های سوپرپکس در صورت له شدگی، با حرارت دهی به حالت اولیه خود 

باز خواهند گشت.
6- سطح مقطع اتصاالت سوپرپکس به مراتب بزرگتر از اتصاالت پنج الیه بوده 

و در نتیجه افت فشارکمتری نسبت به آن ها دارد.

سیستم لوله کشی و گرمایش کفی

وجه تمایز لوله های سوپرپکس
خواص منحصر به فرد لوله های ســوپرپکس باعث شــده که این لوله انعطاف 
پذیرترین نوع در بین لوله های پکس باشــد. این خاصیــت موجب می گردد که 
لوله های سوپرپکس با کمترین شعاع خمش کار شده و کمترین احتمال دو پهن 

شدن در زمان خم شدن را داشته باشند.
حافظه شــکلی برتر این نوع لوله پکس موجبات مقاومت هرچه بیشــتر آن در 
مقابل یخ زدگی را فراهـــم می آورد. هـــمین خاصیت لوله های ســوپرپکس 
موجب گردیده که از آنها بتـــوان در روش سهل و سریع )گشــاد کردن لوله و 
حلقه( استفاده کرد، روشـی که سایر لوله های پکس استقامـت الزم را برای آن 

نخواهند داشت.

 لوله های Pex-a در بیش از چهل ســال گذشته مورد اســتفاده بوده و چندین 
میلیون کیلومتر از آن در سطح جهان نصب شده اند که این خود گواهی بر کیفیت 

ماندگار محصول در پروژه های ساختمانی می باشد.

سطح مقطع: 77 میلیمتر مربع
سطح مقطع: 44 میلیمتر مربع

عالمت استاندارد ایران
نشانه مرغوبیت کاالست
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  Pex-a مقایسه لوله های

 Pex-c و Pex-b با لوله های
در حال حاضر 3 روش برای تولید لوله های پلی اتیلن مشبک )پکس(  وجود دارد:

Pex-a  )روش پراکساید(، Pex-b  )روش سیالن(، Pex-c )روش تابشی(

در سه روش فوق لوله های پکس با درجات کراســلینک متفاوتی تولید می گردد که 
بر طبق اســتاندارد DIN 16892-3  و یا ISO 15875  در مصارف سرد و گرم و 

حرارتی قابل استفاده می باشند.

1-  روش پراکســاید )Pex-a(:  بدلیــل فرآیند عمل مشـــبک ســازی در حین 
 تولید )در زمانیکه لوله در حرارتی باالتر از حـــرارت ذوب کریســتالی قرار دارد( این

لوله ها به درجات کراســـلینک باالتر از سایر روش ها رسیده و ضـــمن یکنواختی، 
کمترین نقاط ضعـف را در پیوند مولکولی خواهند داشت.

 صنعت لوله ســازی در جهان این نوع لوله پکس را بعنوان برتریــن نوع لوله پکس
می شناسد.

2-روش ســیالن)Pex-b(: لوله های Pex-b پس از تولید فاقد کراسلینک بوده 
و پس از قرار گرفتن در سونای بخـــار، کراسلـینک در آنها اتفـاق خواهد افتاد. درجه 
کراسلینک لوله ای Pex-b عمومًا بین 65 الـــی70 درصد بوده و یکنواختی توزیع 
کراسلینک کمـتری را در طول خود خواهند داشت. عوامل فوق سبب می گردند که 
 Pex-a دارای حافظه شکلی ضعـیف تری نسبت به لوله های Pex-b لوله های
بوده و در زمـان خـــم و راست کردن متناوب، به مراتب زودتر به مرحله گسیختگی 
برســند. این روش برای تولید کننــدگان مقرون بصرفه بوده و لوله های تولـــیدی 

عمومًا با قیمت هایی مناسب تر از لوله های Pex-a به بازار عرضـه می گردند.

3- روش تابشــی)Pex-c(: لوله های Pex-c با اســتفاده از قرار دادن لوله های 
غیر کراسلینک در معرض اشــعه الکترونی تولید می گردند.  اشعه فوق باعث تغییردر 
ســـاختار مولکولی لوله ها گردیده و عمل کراسلینک در مولکول های پلیمر اتفـاق 
می افتد. این لوله ها پس از چـــندین مرحله پرتودهی به درجات کراسلینک 70 الی 
75 درصد می رسند. لوله های پکس تولید شده عمومًا بدلیل اکسـیداسیون باال تغییر 

رنگ داده و سخت تر از انواع دیگر لوله های پکس می باشند.

سوپرپکس
• اولین تولید کننده لوله هـای پکس با 

تکنولوژی برتر)Pex-a( در ایران

• اولین تولید کننده اتصاالت با استفاده از پلیمر 
مهندسی شده PPSU در مقیاس صنعتی

• تنها تولید کننده لوله هـای پکس در سایز هـای 16 
تا 63 میلـی متر

• دارای نشان استاندارد و گواهی نامه فنی از 
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

درجه کراسلینک و اهمیت آن در کیفیت لوله های پکس
مهمـــترین عامـــل در کیفیت لوله های پکس درجـــه کراسلینک آن می باشد. 
مشخصه مذکور توسـط آزمایشی خاص تعیین گردیده و نتایج آن در اجرا و عمر مفید 

لوله ها ملموس خواهد بود.
سوال مهم: کدام درصد به عنوان بهترین درجه کراسلینک مطرح می باشد؟

پاسخ به این ســـوال بر اساس مشاهـدات و تجربیات مکـــرر عدد 89% می باشد. 
اصواًل درجات کراسلینک پایین خاصیت پلی اتیلن به لوله داده و درجات کراسلینک 

بسیار باال آنرا شکننده خواهد نمود.
در تدویــن اســتانداردهای مربوطــه تنهــا رقــم حداقــل بــرای کراســلینک 
لوله هــا تعریــف گردیــده و صحبتــی از حداکثــر آن به میان نیامـــده اســت. 
 حداکثــر کراســلینک تعـــریف شــده بــرای لولــه هــای Pex مـــربوط به

 لوله های  Pex-a  بوده و حداقل 70% می باشد. به طور مثال لوله هایی با درجات 
کراســلینک 70% و 89% هر دو در طیف قابل قبول برای لولــه های Pex-a قرار 
میگیرند، ولی از لحاظ کیفیت محـصول، لوله پکس با درجـه کراسلینک 89% دارای 

کیفیتی به مراتب باالتر از لوله پکس با درجـه کراسلینک 70% می باشد.
درجه کراسلینک و کیفیت لوله ها را می توان در کارگاه و با آزمایش تعداد دفعات خم 

و راست شدن لوله برای رسیدن به مرحله گسیختگی آن آزمود.
تولید لوله های سوپرپکس بر اساس درجه کراسلینک 89% تنظیم شـده که باالترین 

درجـه کراسلینک را در بین تولیدات داخلی لوله پکس به خود اختصاص داده است.
به قول معروف: هر گردی گردو نیست.




