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 مقدمه

آب سوپرپکس بوده و  کشی لولهاطالعات اولیه مربوط به طراحی سیستم های حاوی این کتابچه راهنما 

 .شود می گرفته به کارمنازل مسکونی   عمدتاً جهت استفاده در طراحی آپارتمان ها و

سـایر سیستم های  مشابهاصول محاسباتی آن  و سوپرپکس بسیار سـاده نصب میگردد کشی لولهسیستم 

آموزش دیده   با این حال توصـیه می گردد که نصب و راه اندازی توسـط مجـریان مجرب و ،است کشی لوله

 در شرکت سوپرپکس انجام  گیرد.

 خواهد داشت. امکان اختالف کم در روش های طراحی و اجرا وجود محلیدر صورت وجود هرگونه استاندارد 

عات تکمیلی از طری  دفـتر مرکزی و یا اطال در مورد ساختمان های مرتفع مانند هتل ها یا دفاتر کار

 نمایندگان فروش این محصـول در سراسر ایران قابل دسترس خواهد بود.
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 کشی سوپرپکس سیستم لوله  1-1

ح   برای ساختمان ها به روش های سـنتی انجام میگرفت. کشی لولهدر سالیان گذشته انتخاب یک سیستم 

 هامروز کشی متمرکز بوده است. های اولیه برای لوله بیشتر توجه صرف نیاز محـدود بوده وانتخاب لوله 

 گردد. کشی آب شرب طیف وسیع تری از عوامل را شامل می انتخاب سیستم لوله

 های یکشی مدرن دارای ویژگ اگرچه اهداف نهایی یکسان است، ولی مشخص شده است که یک سیستم لوله

همچون سایر جوانب زندگی  مستقیم بر عملکرد سیستم در بلند مدت خواهد داشت. زیادی است که تأثیر

کشی سوپرپکس که با  سیستم لوله توسعه و بهبود مستمر در تولید محصوالت نیز امری دائمی است. مدرن،

این  به هیچ عنوان سیستمی جدید و امتحان نشده نیست.و تولید می گردد  Pex-aاز تکنولوژی  استفاده

شرکت ویرسبو سوئد )در حال حاضر با نام تجاری  توسط  میالدی 1972از سال  کشی لولهنوع سیستم 

uponor-pex تولید شده و از آن زمان تاکنون تغییرات و پیشرفتهای شایانی در ارتقاء کیفیت سیستم )

داخـل گرم  سـرد و کشی لولهسوپرپکس یک سیستم کامـل برای سیستم  بوجود آمده است. کشی لوله

 ، این سیستم شامـل طیف گسترده ای از لوله، اتصاالت و سایر لوازم جانبی می باشد واحـدها را ارائـه میدهد.

باشد.  ای برخوردار می از انعطاف پذیری فوق العاده سیستمی که به سادگی نصب شده و ضمن بهداشتی بودن

یکـپارچه نصب  به صورت بیشتریا طول های بسیار ب ها لولهموجب شده است که این  ها لولهانعطاف پذیری 

در  توان میسوپرپکس را  کشی لولهسیستم  .چون زانو خواهند داشتهمشده و نیاز کمتری به اتصاالتی 

 های فرسوده استفاده نمود. ساختمانی جدید و همچنین نوسازی واحد های هپروژ

 لوله سوپرپکس  1-2

بوده   Pex-aاز نوع ها لولهاین  سرد و گرم می باشند. کشی لولههای سوپرپکس گزینه ای مناسب جهت  لوله

ای است که در آن  )کراسلینک( پروسه فرآیند مشبک شدن تولید میگردند. (Engel) نگِلاِو به روش 

یکدیگر به یک شبکه سه با  پلیمر های های تغییر می یابد که زنجیر ساختار شیمیایی مواد پلیمری به گونه

 د.دهنبعدی قوی تشکیل می
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 شده مشبک لنیات یپل یمولکول رهیزنج .1 تصویر

سازد. به همین ردن ساختار اولیه غیر ممکن میبدون از بین ب آن راذوب  لوله پکسساختار جدید مولکولی 

این  .باشندستم های با حرارت و فشار باال میدر سیسوپرپکس بهترین گزینه برای استفاده  یها لوله ،دلیل

(، expansion) شدندهد در صورت گشاد  آن ها امکان می که به  هستنددارای حافظه شکلی  ها لوله

ند به روشی ساده و توان می ها لولهمجدداً به حالت اولیه خود بازگردند. این قابلیت بدین معنی است که 

 ضیح داده خواهـد شد به یکدیگر متصل گردند.تو در فصلهای بعدی مطمئن که

 رقط استثنایی داشته و در مقابل مواد خورنده بسیار مقاوم هستند. یی سوپرپکس در بلندمدت خواصها لوله

 یابد. ی فلزی اتفاق می افتد( کاهش نمیها لوله)که عموماً در  انباشت رسوب بعلت عدم ها لولهداخلی این 

پایین )آبهای  PHمواد اولیه این نوع لوله نیز تحت تأثیر سرعت و حرکت آب قرار نگرفته و در مقابل آب با 

تغییری در طعم و بوی آب شرب ایجاد نکرده و هیچگونه  های سوپرپکس لوله کامالً مقاوم می باشد. خورنده(

ضربه سوپرپکس باعث می شود که  ی خاصیت االستیک لوله نمی کنند. تولیدمواد مضر برای آب آشامیدنی 

 در سیستم از بین برود. در زمان باز کردن و یا بستن شیرها( ها لوله)صدای ت  ت  در  قوچ

 توجه داشته باشید

ی سوپرپکس باعث اثرات ها لولهرنگ و قیرگونی که دارای حالل می باشند با  تماس نوارهای پرایمر، 

 خواهند شد. نامطلوب به کیفیت لوله در بلند مدت

ی ها لولهی پکس میگردد، بنابراین ها لولهمولکولی  های هباعث تخریب زنجیر (uv) اشعه ماوراء بنفش

 در معرض اشعه ماوراء بنفش )نور خورشید( قرار بگیرند.  بایستی میسوپرپکس به هیچ عنوان ن
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 سوپرپکس پکس لوله .2 تصویر

 نصب سهولت  1-3

سبک و   ها لولهخاصی است که اجرای آن ها را ساده تر می نماید. این  های یی سوپرپکس دارای ویژگها لوله

ابزار حرارتی جهت اتصال آن ها به هم وجود ندارد. با استفاده از روش سهل و  انعطاف پذیر بوده و نیازی به 

راحتی با دست خم کرده و یا ه ب توان میرا  ها لولهسریع اتصال مورد نیاز به سرعت و سهولت انجام گرفته و 

مخصوص تحویل می  های هدر رول های استاندارد و در جعب ها لولهراحتی با یک قیچی لوله را برش داد. ه ب

 جهت نحوه نصب نیز در داخل هر کارتن جای داده شده است.نیز دستورالعمل مختصری  گردند.

 لوله های سوپرپکس در ساختمان امنیت  1-4

لوله های سوپرپکس را با اطمینان خاطر میتوان به صورت توکار استفاده نمود. در صورتی که لوله کشی 

از  میتوانکننده،  های یکپارچه از مانیفولد تا مصرف توکار با لوله سوپرپکس انجام شود، با استفاده از خرطومی

در  عی از قبیل سوراخ شدن لوله و نشتیبروز وقای هنگام کرد. محافظتسطح لوله در برابر آسیبهای احتمالی 

)در محل  در آغاز حادثه از مجرای خرطومی خارج شده نشت کردهمیتوان مطمئن بود که آب  سیستم

به همین دلیل زمان و هزینه کمتری  و خسارت جدی به دیگر قسمتهای سیستم نخواهد زد. مانیفولد(

تعبیه زیر آب در سیستم مهم، نکته  ف خواهد شد.نسبت به دیگر سیستمها برای ترمیم و تعمیر خرابی صر

 میشود. مشخصد است که توسط شاخص نشت لبرای خروج آب نشت کرده از مانیفو
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 سوپرپکس خرطومی 1-5

لوله آسیب دیده را  توان میدر داخل خرطومی  اجرای سیستم کلکتوری هنگامدر صورت آسیب دیدن لوله 

بدون کنده کاری در کاشی ها و سرامیک از داخل خرطومی خارج کرده و لوله دیگری را به جای آن وارد 

 .یم برق در داخل لوله خرطومی برق()مشابه تعویض س خرطومی کرده و اتصال دو سر آن را تکمیل نمود

 

 

 

 

 

 

 مشخصات و گذاری عالمت  1-6

ی سوپرپکس همواره دارای مشخصاتی از قبیل نام محصول، قطر بیرونی لوله، ضخامت جداره لوله، ها لوله

 اطالعات مربوط به همچنین دارای ها لولهتاریخ تولید و همچنین متراژ جهت سهولت نصب می باشند. این 

 .( ISO 15875و ISIRI 13205 استاندارد) هستنداستاندارد مربوطه 

 

 

 

 

 

 . خرطومی لوله3 تصویر

 سوپرپکس یها لوله یرو بر شده چاپ یفن مشخصات. 4 تصویر
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 طولی انبساط ضریب  1-7

ی فلزی از ها لولهبسیار ناچیز و قابل اغماض است ولی در مقایسه با  ها لولهنیروی حاصل از انبساط طولی این 

طور کامـل ه انبساط طولی مذکـور ببرخوردارند. درصورت استفاده از لوله خرطـومی،  انبساط طولی بیشتری

ی ها لوله ،بدون استفاده از لوله خرطومی کشی لولهدر درون لوله خرطومی گرفته خواهد شد. درصورت 

سوپرپکس در داخل مالت کف مهار می گردند و هیچگونه مشکلی از بابت احتمال انبساط طولی وجود 

ی و یا در داکت استفاده شوند، نیروهای حاصل از صورت زیر سقفه ب ها لولهکه  در صورتی نخواهد داشت.

انبساط و انقباض طولی از طری  مهارهای تعبیه شد به پایه ها منتقل شده و از تغییر طول لوله بر اساس 

 .شدسرمایش و گرمایش جلوگیری خواهد 

 طولی انقباض ضریب  1-8

سوپرپکس، فشار و حرارت آب داخل لوله ممکن است کاهش  کشی لولهدر طول زمان بهره برداری از سیستم 

را ممکن است در پی      دما موجبات جمع شدگی لوله تا حداکثر  این کاهش زیادی را تجربه کند.

، بنابراین جمع استدارای مقاومتی بیشتر از خود لوله  ها لولهمقاومت محل اتصال  این رواز  ،داشته باشد

 وجود نخواهد آورد.ه لوله و یا اتصال بشدگی طولی مشکلی برای 

 اتصال روش  1-9

به اتصاالت  توان میدرسترس می باشد. از آن جمله  ها لولهتنوع گسترده ای از اتصاالت جهت نصب بر روی 

سوپرپکس از روش خاصی جهت اتصاالت استفاده میکند که  کوپلینگی و جوشی اشاره نمود. پرسی، کوپلی،

سوپرپکس با گشاد کردن  می باشد. اتصال سهل و سریع  Pex-aی ها لولهمبتنی بر خواص منحصر به فرد 

بندی لوله  تدریجی لوله و حلقه مربوطه و سپس قرار دادن اتصال در داخل آن و در نهایت جمع شدگی و آب

 و اتصال انجام می پذیرد.

ی سوپرپکس را نشان داده و فشار دائمی لوله و حلقه بر ها لولهروش سهل و سریع خاصیت االستیک باالی 

روی اتصال موجبات استحکام فوق العاده این نوع اتصال را فراهم نموده و عملکرد صحیح آن را در بلند مدت 
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سرد و گرم  اتصال لوله و اتصال، های ست که برخالف سایر سیستما تضمین خواهد نمود. نکته قابل تأمل این

در جهت افزایش آب بندی اتصال  عموماآسیب نمی زند، بلکه  اتصالنه تنها به  ،شدن مداوم لوله و اتصال

 عمل می کند.
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 میزان مصرف  2-1

 .استبا توجه به شرایط اقلیمی و فرهنگی در کشورهای مختلف میزان مصرف آب متفاوت 

 جداول مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان برای انجام محاسبات استفاده شده است. ازدر این فصل 

 تجهیزات ذیل : حمام با محاسبه جریان مورد نیاز یک  : اولمثال 

 عدد یکتوالت با فالش تانک  ،عدددو روشویی  ،عدد یکدوش  ،عدد یک وان

 .خواهیم داشت 1به جدول  با توجه به 

 آب گرم آب سرد مصرف کننده

 1 1 وان

             روشویی

 - 2.2 توالت

 SFU 4.2 3مجموع 
 لیتر بر ثانیه( :واحددبی کل مثال اول ). 1 جدول

 میزان 9 جدول از استفاده با که.است          حمام یک در  SFU1مجموع میشود مشاهده که همانطور

 نیست محتمل حمام وسایل کلیه از همزمان استفاده اینکه به توجه با.آید می دست به          جریان

 میزان باالترین          با توالت مثال این در که گرفت نظر در را ها کننده مصرف SFU بیشترین میتوان

 .است         آن نیاز مورد جریان 9 جدول از که دارد را مصرف

 

 کننده مصرف با آشپزخانه، توالت، حمام، یک با آپارتمان یک نیاز مورد جریان محاسبه مطلوبیت:  دوم مثال

 :ذیل های

 :میکنیم محاسبه را ها کننده مصرف از یک هر در نیاز مورد جریان

 : حمام

 .میگیریم نظر در SFU 2.2 را حمام در نیاز مورد جریان قبلی مثال به توجه با

  

Error! Unknown switch argument.Error! Unknown switch 
argument.                                                           
1
 SFU : Supply Fixture Unit 
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 توالت )سرویس بهداشتی( : 

 آب گرم آب سرد مصرف کننده

 - 2.2 توالت با فالش تانک

             روشویی

 SFU 3.2 1مجموع 

 لیتر بر ثانیه( :دبی کل مثال دوم )واحد .2 جدول

 : آشپزخانه

 آب گرم آب سرد مصرف کننده

 1 1 سینک

 1 1 ماشین رختشویی

 SFU 2 2مجموع 

 لیتر بر ثانیه( :آشپزخانه )واحد -دبی کل مثال دوم  .3 جدول

به         و مراجعه به جداول جریان مورد نیاز برای واحد مذکور  2با توجه به مقادیر گفته شده در مثال 

 آید. دست می

 جریان طراحی  2-2

 وسایل کلیه از همزمان استفاده اینکه به توجه با آمده دست  به SFU به توجه با جریان مقدار محاسبه برای

 نسبت  کمتری SFU همواره.باشد نمی محتمل ساختمان یک شیرآالت تمامی از همزمان استفاده همینطور

 طراحی SFU تعیین برای تجربی طور به میشود، استفاده ها لوله بندی سایز برای آمده بدست مقدار به

 آشپرخانه یک در مثال طور به داد قرار نظر مد را سرویس آن در کننده مصرف بیشترین SFU میتوان

 آشپرخانه وسایل دیگر SFU بنابراین.است زیاد رختشویی ماشین همراه به سینک همزمان استفاده احتمال

 .نمیگیریم نظر در را

 حرارت سیستم در آب که صورتی در واحد یک برای جریان میزان حداکثر اسکاندیناوی حوزه کشورهای در

 .میشود گرفته نظر در          شود تامین واحد داخل در که هنگامی و         شود تامین مرکزی
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 جریان طراحی

    

 جریان کل

    

 جریان طراحی

    

 جریان کل

    

 جریان طراحی

    

 جریان کل

    

 جریان طراحی

    

 جریان کل

    
1.46 27.00 0.98 12.00 0.59 3.20 0.30 0.30 

1.49 28.00 1.00 12.50 0.61 3.40 0.35 0.40 

1.52 29.00 1.01 13.00 0.62 3.60 0.37 0.50 

1.55 30.00 1.03 13.50 0.63 3.80 0.39 0.60 

1.60 32.00 1.05 14.00 0.64 4.00 0.40 0.70 

1.60 34.00 1.07 14.50 0.65 4.20 0.41 0.80 

1.71 36.00 1.08 15.00 0.66 4.40 0.42 0.90 

1.77 38.00 1.10 15.50 0.67 4.60 0.43 1.00 

1.82 40.00 1.12 16.00 0.68 4.80 0.44 1.10 

1.95 45.00 1.13 16.50 0.69 5.00 0.45 1.20 

2.08 50.00 1.15 17.00 0.71 5.50 0.46 1.30 

2.33 60.00 1.17 17.50 0.74 6.00 0.47 1.40 

2.57 70.00 1.18 18.00 0.76 6.50 0.48 1.50 

2.81 80.00 1.20 18.50 0.78 7.00 0.49 1.60 

3.04 90.00 1.22 19.00 0.80 7.50 0.49 1.70 

3.26 100.00 1.23 19.50 0.82 8.00 0.50 1.80 

3.49 110.00 1.25 20.00 0.84 8.50 0.51 1.90 

3.70 120.00 1.28 21.00 0.86 9.00 0.52 2.00 

3.92 130.00 1.31 22.00 0.88 9.50 0.53 2.20 

4.13 140.00 1.34 23.00 0.90 10.00 0.54 2.40 

4.34 150.00 1.37 24.00 0.92 10.50 0.56 2.60 

4.55 160.00 1.40 25.00 0.94 11.00 0.57 2.80 

4.76 170.00 1.43 26.00 0.96 11.50 0.58 3.00 

 . جریان طراحی4 جدول

 .یستاستفاده نقابل توجه: جدول فوق برای هتل ها و ساختمان های اداری و... 

 سرعت جریان  2-3

 :سرعت جریان تاثیر مستقیم بر روی عوامل ذیل دارد

 فرسایش داخلی لوله .1

 میزان صدا .2

 ضربه قوچ  .3
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 افت فشار .4

 متر بر ثانیه خواهد بود 5/1حداکثر سرعت جریان  میگرددی مسی استفاده ها لولهاز  کشی لولهزمانی که در 

متر بر ثانیه  5/2با سرعت حداکثر  توان میی سوپرپکس این محدودیت وجود نخواهد داشت و ها لولهولی در 

 .دادطراحی خود را انجام 

 (HWC) چرخش آب گرم  2-4

 به نحوی انتخاب شود ،کشی لولهگرم توجه داشته باشید که طول مسیر در طراحی سیستم لوله کشی آب 

سرد شدن آب در کننده برسد و با صرفه جویی در زمان از  ترین زمان ممکن آب گرم به مصرف که در کوتاه

 .طول لوله آب گرم مشخص شده است بهروش محاس ذیلدر مثال  جلوگیری شود. های آب گرم لوله

فاصله بین روشویی و مانیفولد آب گرم  .استثانیه  11زمان مطلوب رسیدن آب گرم به مصرف کننده  :مثال

 16حجم داخلی لوله سایز استفاده شده است و سوپرپکس  16سایز لوله برای انتقال آب از  است،متر  11

و با  بوده       مقدار آب داخل لوله  استمتر  11ی که طول لوله ی. از آنجااست          سوپرپکس 

 .خواهد بودثانیه  2/5صرف کننده زمان رسیدن آب به م(         مقدار مصرف )توجه به میزان مصرف 

 ثانیه است. 11کمتر از  هب ببنابراین زمان رسیدن آ

 افت فشار  2-5

فشار  بایستی قبل از محاسبه سایز لوله ،های اصلی محاسبه شد پس از آنکه جریان مورد نیاز هرکدام از خط

کنتور و اتصاالت و...( مورد  ،شیرها) کلیه اتصاالتافت فشار در  و همچنین شدهمورد نیاز در نظر گرفته 

از آن  یدی سوپرپکس در فصل بعدی آورده شده است که میتوانها لولهنمودار افت فشار  توجه قرار گیرند.

شده و در دماهای دیگر از  محاسبهتوجه داشته باشید که نمودار مذکور در دمای مشخص  استفاده کنید.

 .شوداستفاده  5مطاب  با جدول  یب تصحیحاضر
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 ضریب تصییح
 )سانتیگراد( دما

 درجه سانتیگراد 71 درجه سانتیگراد 11

0.76 0.95 90 

0.78 0.98 80 

0.80 1.00 70 

0.82 1.02 60 

0.84 1.05 50 

0.87 1.10 40 

0.91 1.14 30 

0.96 1.20 20 

1.00 1.25 10 

 افت فشار .5 جدول

رنگ شده در هر  اعداد پر .نمودفت فشار استفاده برای بدست آوردن ا 6از جدول شماره میتوان  نینهمچ

 دهد. متر بر ثانیه را نشان می 5/2ستون مقدار افت فشار در سرعت پیشنهادی 

 جریان

    
     
   

       
   

       
   

       
   

       
   

       
   

       
   

       
   

0.1 5.68 1.01 
      

0.15 11.78 2.09 
      

0.2 19.79 3.52 1.13 
     

0.25 
 

5.25 1.69 
     

0.3 
 

7.3 2.35 0.84 
    

0.35 
 

9.64 3.10 1.11 
    

0.40 
 

12.27 3.94 1.41 
    

0.45 
  

4.87 1.74 
    

0.50 
  

5.90 2.11 0.62 
   

0.60 
  

8.20 2.93 0.87 
   

0.70 
  

10.83 3.87 1.14 
   

0.80 
   

4.93 1.45 
   

0.90 
   

6.10 1.80 0.61 
  

1.00 
   

7.38 2.18 0.74 
  

1.20 
   

10.27 3.03 1.02 
  

1.40 
    

4.00 1.35 0.49 
 

1.60 
    

5.10 1.72 0.63 
 

1.80 
    

6.31 2.13 0.78 
 

2.00 
    

7.64 2.58 0.94 0.28 

2.50 
     

3.87 1.41 0.43 

3.00 
     

5.39 1.96 0.59 

3.50 
     

7.13 2.6 0.78 

4 
      

3.31 1 
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4.5 
      

4.1 1.23 

5 
      

4.97 1.49 

6 
       

2.08 

7 
       

2.76 

8 
       

3.51 

      واحد جریان  – درجه سانتیگراد 71در دمای  ی پکسها لولهافت فشار در سایزهای مختلف  .6 جدول

         : مقادیر مشخص شده در جدول فوق بیانگر افت فشار در حداکثر سرعت پیشنهادی توضیح

 است.

 :مثال

متر و افت فشار مجاز  21درجه سانتیگراد می باشد. طول لوله  21در دمای       مقدار جریان مورد نیاز 

 سایز لوله سوپرپکس مناسب را محاسبه نمایید. ،است       

 و افت فشار به ازای هر متر لوله جوابگو است 63و  51سایزهای  ،برای این جریان 6با توجه به جدول 

 است.          63 سوپرپکس سایز

                      

 اعمال مینماییم.ضریب تصصیح دما را در عدد به دست آمده  5جدول شماره  با توجه به

                      

 کمتر بوده و قابل قبول می باشد. ار بدست آمده از افت فشار مجازمقد
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 نتیجه گیری  2-6

یک برای انتخاب جریان طراحی مناسب میتوان بیشترین میزان مصرف در میان مصرف کننده های  .1

 .گرفتنظر  را در سرویس

 است.متر  1 1برابر  Q&Eافت فشار در فیتینگها در اتصاالت  .2

 اشد.بمی             ها لولهافت فشار مورد قبول هنگام سایز کردن  .3

 ب کنید.ارا انتخ ورودی لولهید سایز توان میبه صورت حدودی نیز  ذیلبا توجه به جدول  .4

     جریان کل حمامداد عت داد واحد آپارتمانیعت سایز لوله

        1 2 1.1 

        3 6 3.3 

        12 21 11.2 

       22 73 31.2 

        13 66 71.7 

        103 213 123.2 

 بر اساس تعداد واحد آپارتمانی و سرویس بهداشتی  های ورودی سایز لوله .7 جدول

با توجه به  .(2فصل  2واحد مشابه مثال )حد وا 31 برایسوپرپکس ورودی مطلوبست سایز لوله : 1مثال 

 سوپرپکس مناسب می باشد. 51لوله سایز  7جدول 

 21با توجه به جدول لوله  ،2در فصل  1مطلوبست سایز لوله سوپرپکس برای آپارتمان مثال : 2مثال 

 .استمناسب 

 .      مطلوبست محاسبه سایز لوله سوپرپکس برای جریان : 3مثال 

 سوپرپکس مناسب می باشد. 25توجه به جدول لوله سایز  با
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 برای وسایل بهداشتی مختلف SFU. مقدار 8 جدول

  

  S.F.Uمقدار  

 سرد گرم کل لوازم بهداشتی سکونت یا  اشتغال ،نوع تصرف کنترل نوع

10 
- 

   "فالش والو   10
 

 
 توالت عمومی 

 توالت عمومی فالش تانک 7 - 7

 پیسوار عمومی (      ) 1"فالش والو  10 - 10

 پیسوار عمومی (    ) 4/3"فالش والو  7 - 7

 پیسوار عمومی فالش تانک 3 - 3

 دستشویی عمومی شیر 7/1 7/1 2

 وان عمومی شیر 3 3 1

 دوش عمومی شیرمخلوط 3 3 1

 سینک عمومی ادارات،غیره شیر 27/2 27/2 3

 سینک آشپزخانه هتل،رستوران شیر 3 3 1

 آبخوری ادارات،غیره (      ) 3.8"شیر  27/0 - 27/0

6 
- 

   "فالش والو   6
 

 
 توالت خصوصی 

 توالت خصوصی فالش تانک 2/2 - 2/2

 دستشویی خصوصی شیر 7/0 7/0 3/0

 وان خصوصی شیر 0/1 0/1 1/1

 دوش خصوصی شیر مخلوط 0/1 0/1 1/1

 سینک اشپزخانه خصوصی شیر 0/1 0/1 1/1

 سینک رختشویی خصوصی شیر 0/1 0/1 1/1

 لوازم بهداشتی یک حمام کامل خصوصی فالش والو 6 7/1 3

 لوازم بهداشتی یک حمام کامل خصوصی فالش تانک 3/2 7/1 6/3

 ماشین ظرفشویی خصوصی اتوماتیک - 1/1 1/1

 کیلوگرم 6/3ماشین رختشویی  خصوصی اتوماتیک 1 1 1/1

 کیلوگرم 6/3ماشین رختشویی  عمومی اتوماتیک 27/2 27/2 3

 کیلوگرم 3/7ماشین رختشویی  عمومی اتوماتیک 3 3 1
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 S.F.U حداکثر محتمل مقدار جریان آب بر اساس 

 سیستم هایی که عمدتاً با فالش تانک کار می کنند سیستم هایی که عمدتاً با فالش والو کار می کنند

 جریانمقدار 

S.F.U 
 مقدار جریان

S.F.U 
 گالن در دقیقه لیتر در ثانیه گالن در دقیقه لیتر در ثانیه

- - - 12/0 3 1 

- - - 31/0 7 2 

- - - 10/0 7/6 3 

- - - 70/0 6 1 

27/0 17 7 72/0 1/2 7 

10/1 1/13 6 63/0 3/10 6 

21/1 6/12 3 31/0 6/11 3 

10/1 2/22 6 60/0 6/12 6 

70/1 6/21 2 66/0 3/13 2 

30/1 23 10 22/0 6/11 10 

31/1 6/23 11 23/0 1/17 11 

60/1 6/26 12 00/1 16 12 

67/1 1/22 13 03/1 7/16 13 

20/1 02/30 11 03/1 13 11 

27/1 31 17 10/1 7/13 17 

00/2 6/31 16 13/1 16 16 

07/2 6/32 13 13/1 1/16 13 

10/2 1/33 16 16/1 6/16 16 

17/2 2/31 12 20/1 3/12 12 

20/2 37 20 23/1 6/12 20 

10/2 36 27 37/1 7/21 27 

61/2 12 30 16/1 3/23 30 

33/2 11 37 76/1 2/21 37 

20/2 16 10 67/1 3/26 10 

00/3 16 17 31/1 3/23 17 

17/3 70 70 63/1 1/22 70 
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 SFU اساس بر آب انیجر مقدار محتمل حداکثر. 9 جدول

 S.F.U حداکثر محتمل مقدار جریان آب بر اساس 

 سیستم هایی که عمدتاً با فالش تانک کار می کنند هایی که عمدتاً با فالش والو کار می کنندسیستم 

 مقدار جریان

S.F.U 
 مقدار جریان

S.F.U 
 گالن در دقیقه لیتر در ثانیه گالن در دقیقه لیتر در ثانیه

10/3 71 60 01/2 32 60 

67/3 76 30 20/2 37 30 

67/3 2/61 60 1/2 36 60 

07/1 3/61 20 76/2 11 20 

27/1 7/63 100 31/2 7/13 100 

60/1 33 120 00/3 16 120 

67/1 33 110 30/3 7/72 110 

10/7 61 160 60/3 73 160 

10/7 7/67 160 61/3 61 160 

63/7 20 200 02/1 67 200 

01/6 7/27 227 11/1 30 227 

37/6 101 270 32/1 37 270 

60/6 7/101 237 01/7 60 237 

60/6 106 300 37/7 67 300 

00/6 123 100 61/6 107 100 

00/2 113 700 61/6 121 700 

17/11 133 370 3/10 130 370 

1/13 206 1000 1/13 206 1000 

07/17 232 1270 07/17 232 1270 

00/13 262 1700 00/13 262 1700 

30/16 223 1370 3/16 223 1370 

13/20 327 2000 13/20 327 2000 

00/21 360 2700 00/21 360 2700 

23/23 133 3000 23/23 133 3000 

00/33 727 1000 00/33 727 1000 

37/33 723 7000 37/33 723 7000 
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 ها جداول و نمودار
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  دیاگرام اُفت فشار  3-1

 Superpex 1.0 MPa 90°C -. نمودار افت فشار 1 نمودار
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 Superpex 0.6 MPa 90°C - فشار افت نمودار. 2 نمودار
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 حرارت اتالف  3-2

و        اتالف حرارتی در لوله های سوپرپکس .آید به دست می ذیلفرمول  ها طب  لوله در یاتالف حرارت

 استخراج نمایید.  4و  3در دماهای مختلف را میتوانید از نمودارهای       
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 Superpex 10 Bar 90°C - اتالف حرارت  3-3

 

 (بار 11لوله ) حرارت اتالف.3 نمودار

 Superpex 6 Bar 90°C -اتالف حرارت  3-4

 

 (بار 6 لوله) حرارت اتالف. 4 نمودار
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 فشار و دمای کارکرد  3-5

     ) 5و سری  (     ,      ) 2/3ی سوپرپکس سری ها لولهدیاگرام زیر فشار کاری مناسب برای 

 را در شرایط دمایی متفاوت نشان می دهد. (°      ,

 

 نمودار فشار و دمای کارکرد .5 نمودار
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 انبساط طولی  3-6

 برای محاسبه انبساط طولی لوله های سوپرپکس میتوانید از نمودار ذیل استفاده نمایید.

 

 . انبساط طولی6 نمودار
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 های محاسباتی روش

 صفحه 33
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راحتی و سادگی کار افت فشار در  برای شده است. ذکرمثال برای سایزینگ رایزر  پیش رو دودر فصل 

 ها و اتصاالت در نظر گرفته نشده است. مانیفولد

 است.  رایزر یک ساختمان کوچک نشان داده شده در مثال افت فشار   در این :1مثال 

 

 . طریقه نصب به صورت خطی6 تصویر

 اولمثال های  اطالعات و داده 4-1

 .استطبقه  5ساختمان  -

 در هر طبقه یک حمام وجود دارد. -

 .استمتر  3ارتفاع هر طبقه  -

 است.      فشار قابل دسترس در طبقه همکف  -

 .است       (heater)افت فشار در گرم کن  -

 .است        )پشت دوش(  فشار مورد نیاز در شیرآالت -
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 اطالعات داده شدهمحاسبه افت فشارها بر اساس  :1مرحله  4-1-1

       افت فشار در گرم کن

           افت فشار به دلیل نیروی جاذبه

         فشار مورد نیاز در شیر آالت

           مجموع

 مسئله معلومات اساس بر فشارها افت محاسبه. 10 جدول

 محاسبه افت فشار متوسط در رایزر :2مرحله  4-1-2

قریبی تبه طور  .استبرای انتخاب سایز  ها لولهبرای بدست آوردن یک ذهنیت از افت فشار  مرحلهاین 

(          )   طوالنی ترین مسیر عبارت است از:     (        )       

است و افت فشار متوسط           می باشد و افت فشار شناخته شده       فشار خارج شده از پمپ 

 تفاوت این دو مقدار باهم تقسیم بر طول لوله خواهد بود.

(     )  (         )             

(         )  (    )               

 محاسبه افت فشار ماکزیمم در حمام :3مرحله  4-1-3

افت  ،6 و با توجه به جدول است         که برابر ،بیشترین جریان ورودی را در حمام خواهیم داشت

 است،متر   4 فاصله مانیفولد تا شیر سوپرپکس خواهد داشت. 16سایز برای لوله            فشاری برابر

 ،ها بستگی به بیشترین میزان جریان افت فشار در مصرف کننده .خواهد بود          بنابراین افت فشار 

در  ،کننده بیشترین افت فشار را نخواهد داشت بنابراین همیشه بیشترین مصرف دارد،سایز لوله و طول لوله 

 ها محاسبه و با یکدیگر مقایسه گردند. مصرف کننده در تمامی  افت فشارنتیجه باید 

 مصرف کننده )متر( فاصله تا مانیفولد سایز لوله    جریان      افت فشار    افت فشار

 حمام          0.3     29.2

 روشویی          0.1      6.06

 توالت          0.1      7.07

 سینک آشپزخانه          0.1      4.04

  ها کننده مصرف یتمام یبرا شده محاسبه فشار افت. 14 جدول. 11 جدول
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 محاسبه افت فشار در رایزر :4مرحله  4-1-4

 6خواهد بود و با استفاده از جدول           جریان طراحی  4با توجه به جدول  ،است       جریان کل 

 سایز لوله را انتخاب خواهیم کرد. ،در رنج افت فشار مناسب

      سوپرپکس  25در لوله سایز  افت فشار     جریان طراحی     جریان کل

                  

                  

                  

                  

                  

           افت فشار مجموع در رایزر
 زریرا در فشار افت محاسبه. 12 جدول

 جمع بندی :5مرحله  4-1-5

 .هم جمع میکنیم با اافت فشارهای بدست آمده ر

                                           

 .استاین ساختمان  یجوابگو      بنابراین فشار  ،استافت فشار بدست آمده کمتر از فشار در دسترس 

 افت را کاهش میدادیم. ها لولهاگر مقدار افت فشار بیشتر از فشار در دسترس بود باید با افزایش سایز 
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این بار با مخزن ذخیره در  با این تفاوت که ،طبقه مثال قبل 5محاسبه افت فشار در ساختمان  :2مثال 

  .در نظر میگیریمپشت بام را 

 دومهای مثال  اطالعات و داده 4-2

 نکات اصلی و مورد نیاز مسئله عبارتند از:

 .استطبقه  5ساختمان  -

 .استمتر  3ارتفاع هر طبقه  -

 در هر طبقه یک حمام وجود دارد. -

 .استمتر  9ارتفاع سطح آب در مخزن از باالترین مصرف کننده  -

 .است         فشار مورد نیاز در پشت مصرف کننده ها -

 محاسبه کمترین فشار قابل تامین در مخزن :1مرحله  4-2-1

که در این مثال ارتفاع تا  ،وسیله به مخزن صورت میگیرد کمترین فشار تامین شده از مخزن در نزدیکترین

 .استمتر  9نزدیکترین وسیله 

                 

 محاسبه افت فشار از مخزن تا نزدیکترین حمام :2مرحله  4-2-2

با استفاده از نمودار افت فشار و دبی برای جریان  ،برای مخزن تا طبقه پنجم انتخاب میکنیمرا  32 سایز لوله

 برابر خواهد بود.            افت فشار 32 سایز با لوله        

                          

 سوپرپکس خواهیم داشت: 32برای لوله 

 افت فشار جریان طراحی جریان کل

                 1.96 

                 1.41 

 لوله سوپرپکس 32. محاسبه افت فشار برای سایز 13 جدول
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 محاسبه افت فشار ماکزیمم در نزدیکترین حمام :3مرحله  4-2-3

که با است، طبقه آخر  درام از آنجایی که مخزن ذخیره در پشت بام در نظر گرفته شده است نزدیکترین حم

 می باشد.          توجه به مثال قبل افت فشار بدست آمده برابر

 بررسی تامین فشار مناسب برای طبقه آخر :4مرحله   4-2-4

           فشار در دسترس

             افت فشار در رایزر

            داخل واحد کشی لولهماکزیمم افت فشار 

          فشار مورد نیاز

             مجموع

 آخر طبقه یبرا مناسب فشار نیتام یبررس. جدول 14 جدول

همانطور که مشاهده میشود فشار در دسترس قادر به تامین فشار طبقه آخر نمیباشد، از این رو با انتخاب 

 افزایش میدهیم.        یک پمپ در خروجی مخزن فشار را به اندازه 

 چک کردن فشار در طبقات پایین :5مرحله  4-2-5

چک کردن فشار  با توجه به نیروی جاذبه هر طبقه که پایین تر میرویم فشار در دسترس افزایش می یابد. 

  طبقات پایین شامل موارد ذیل میشود.

 تامین میشود. 4الف( مطمئن شوید که فشار مورد نیاز طبقه  -

 :افت فشار در رایزر 

                         

  جاذبه:افزایش فشار ناشی از 

                    

طبقات پایینتر خواهد  ار می باشد. فشار در دسترس جوابگویاز آنجایی که افزایش فشار بیشتر از افت فش

 بود.

ب( حال برای طبقات پایین تر فشار را بررسی میکنیم و در صورت نیاز سایز لوله رایزر را کاهش  -

 سوپرپکس خواهیم داشت: 25 سایز برای لوله میدهیم.
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      افت فشار      جریان طراحی     جریان کل

1 8 0 7      

1 2 0 17      

0 6 0 32      

 لوله سوپرپکس 41. افت فشار در سایز 15 جدول

 افت فشار در رایزر برابر خواهد بود با: 

                     

                     

                     

                     

                 

 افزایش فشار عبارت است از:

                    

به پایین  4یم از طبقه توان میفشار در دسترس در واقع بیشتر از مقدار مورد نیاز می باشد بنابراین  نکته:

 سایز رایزر را کاهش دهیم.
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 و دستورالعمل نصب ها روش
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 روش کالسیک 5-1

 کشی لولهکالسیک )همانند  به صورت کشی لولهسوپرپکس این امکان را فراهم می آورد تا  کشی لولهسیستم 

ای داشته و هزینه نصب  در این روش مقدار لوله مصرفی کاهش قابل مالحظه .انجام گیرد (ی فلزیها لوله با 

د. از آنجا که اتصاالت مصرفی از جنس اببابت اجرا( به نحو چشمگیری کاهش می از الح و چه)چه از بابت مص

لزی در کف الت برنجی و فااتص استفاده از هیچگونه نگرانی ار بابت، است (PPSU) شده یمر مهندسیپل

ست که اکثر مجریان و مهندسین با ا از مزایای دیگر این روش این خواهد داشت.ن )مسئله پوسیدگی( وجود

 این روش آشنایی دارند.

 

 . روش کالسیک سیستم لوله کشی سوپرپکس7 تصویر
 روش کلکتوری  5-2

مزیت های  .در این روش عموماً تنها از یک سایز لوله از محل مانیفولد تا محل اتصال نهایی استفاده میگردد

 :نمود بیان ذیل به صورت توان می را روشاین 

 عدم استفاده از اتصاالت در کف  -

 قابلیت تعویض لوله بدون تخریب بنا در صورت استفاده از لوله خرطومی -

 سهولت سفارش )تعداد آیتم های کمتر( -
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ها با کمترین تعداد خم و بیشترین  لوله بایستی می ،جهت استفاده از قابلیت تعویض لوله بدون تخریب بنا

امکان تعویض لوله از داخل خرطـومی  ها لولهکاهش افت فشار در  منضشعاع خم کار شده باشند. این امر 

 وجود خواهد آورد.ه آینده را ب در در صورت هرگونه آسیب دیدگی احتمالی

 

 . روش کلکتوری سیستم لوله کشی سوپرپکس8 تصویر

 محل قرارگیری مانیفولد 5-3

مانیفولدها میباستی در محلی قرار گیرند که امکان نگهداری و بازدید در آینده را فراهم کرده و نسبت به 

قرار  ها لولهحتی االمکان در نزدیکی رایزر  بایستی میشـیرآالت مرکزیت داشته باشد. همچنین مانیفولدها 

گاهی بهتر است بیش از  .ته باشندیخ زدگی را داشامکان  حداقل  و در صورت نصب در نقاط سردسیر گرفته

 یک مانیفولد در واحدها در نظر گرفته شود.

  

  

 .نمونه مانیفولد چسبیده به دیوار11 تصویر مانیفولد در کابینت. نمونه 11 تصویر

 . نمونه مانیفولد اجرا شده در سقف9 تصویر
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برداری  سهولت بیشتری را در زمان بهره ،ضـمناً اگر مانیفولد در محلی که دارای زیرآب است نصب گردد

 ند در داخل دیوارها و یا سقف تعبیه گردند.توان میبطور کلی مانیفولدها  .فراهم خواهد نمود

 نکته

 به وسیلهسوراخ شدن امکان از محلی که  االمکان به دور حتیها میبایستی  در هر دو سیستم کلکتوری، لوله

ها کمتر  توجه داشته باشید که هر چه طول لوله دریل جهت نصب آینه و شلنگ توالت و غیره نصب گردند.

خواهند  آسانترها  نیز کاهش یافته و تعویض لوله در داخل خرطومی را نیز   افت فشار در داخل لوله ،باشند

 نمود.

 :داشته باشیدتوجه 

 .نگردد خرطومی وارد مالتی هیچ که باشید مطمئن خرطومی نصب زمان در .1

 .نمائید استفاده یکپارچه صورت  هب را خرطومی .2

 سقفی صورت زیره ی سوپرپکس بها لولهنصب  5-4

 د در دو حالت زیر انجام  پذیرد:توان میزیر سقفی  به صورت ها لولهنصب 

 دلیل انبساط و انقباضه ب ،نصب لوله با امکان حرکت -1

 نصب لوله بدون امکان حرکت لوله )فیکس( -2

ی ها لولهولی در مقایسه با  ،ی سوپرپکس بسیار ناچیز استها لولهچه نیروی حاصل از انبساط طولی  اگر

 ی نصب شده لوله ،های حرارتی سیستم .باشد ی دارای فویل آلمینیومی مقدار بیشتری میها لولهفلزی و 

چه از لحاظ فنی هیچگونه  ها عموماً به سمت پایین شکم خواهند داد. این امر اگر ما بین بست پلیمری

جهت برطرف کردن این  .بود ولی احتماالً از لحاظ زیبایی آن تأثیرگذار خواهد ،آورد وجود نمیه مشـکلی ب

 سقفی نصب گردند. زیر های روی سینیر ده و یا بش کاردر داخل مقاطع ناودانی  ها لولهبهتر است  ،مسئله

انجام میگیرد   prENV 12108زیرسقفی بر اساس استاندارد اروپا به صورتی سوپرپکس ها لولهعموماً نصب 

 بایستی میی روی ناودانی و یا سینی ها لوله توصیه شده است. ها لولهجهت نصب و فیکس  هایی که در آن روش

گردد. ری دلیل انبساط حرارتی جلوگیه باال آمدن بهای کمربندی فیکس شـوند تا از احتمال  توسط بست

نسخه اول - شهریور 95

 صفحه 43



آ در ایران-های پکساولین تولید کننده لوله  سوپرپکس  |

 

متفاوت  ها لولهفواصل بسـت کمربندی به روی ناودانی سـینی بسته به آب سـرد و یا گـرم و همچـنین سایز 

 بوده و بر اساس جدول ذیل محاسبه خواهند گردید:

 لوله پکس سوپرپکس

 )قطر خارجی(

 فاصله )میلیمتر(

 آب سرد آب گرم

16 ، 20 200 700 

27 300 700 

32 100 370 

10 600 370 

70 ، 63 ، 37 370 370 

20 ، 110 1000 1000 

 prENV 12108فاصله اتصال بر اساس . 16 جدول

 نکته

قابلیت انبساط  ها لولهاین  ،فیکس و بدون امکان انبساط طولی به صورتی سوپرپکس ها لولهنصب در صورت 

حداکثر فاصله محل نصب اصلی ناودانی به  prENV 12108 بر طب  استاندارد قطری خواهند داشت.

شکل بر روی   Uهای توسط بست بایستی می ها لوله ،حد فاصل بین این نقاط لنگرگاه .باشد مـتر می 6سقف 

  ناودانی مهـار گـردد.

 

 

 

 

دارنده نیز به سقف متصل خواهند شد که به  های نگه ی )لنگرگاه(، میلهلی اصاه گاه در حد فاصل بین تکیه

 سانتیمتر در نظر گرفته خواهـد شد. 15نیز حداکثر  دارنده فـوق های نگه گردند. طول میله ناودانی وصـل می

 .گردید  های اصلی بر اساس جدول زیر محاسبه خواهد دارنده نصب شده ما بین لنگرگاه های نگه فاصله میله

 بست گذاری. 12 تصویر
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 لوله پکس سوپرپکس

 )قطر خارجی(

 فاصله )میلیمتر(

 آب سرد آب گرم

16 ، 20 1000 1700 

27 ، 32 ، 10 1200 1700 

70 ، 63 1700 1700 

37 ، 20 ، 110 2000 2000 

 prENV 12108بر اساس  (Hangerبست آویز ). فاصله بین 17 جدول

 زیرسقفی با امکان حرکت جانبی به صورتی سوپرپکس ها لولهنصب  5-5

این حرکت توسط لوپ تعبیه شده در  ،با امکان حرکت بدلیل انبساط و انقباض طولی کشی لولهدر طراحی 

ای نصب  ها به گونه آویزهای نصب شده در این روش مشابه حالت قبل بوده ولی بست.مسیر گرفته خواهد شد

 گردند که امکان حرکت طولی و انتقال آن به لوپ را فراهم آورند.  می

 ی زیرسقفی بروی سینی )راک(ها لولهنصب  5-6

 ها لولهدر این حالت  ی نصب شده زیاد باشد.ها لولهشوند که طول  کار گرفته میه ها در زمانی ب عموماً سینی

 از آزادی حرکت بروی سینی برخوردار خواهند بود و انبساط طولی را جـذب خواهند نمود. جهت کنترل 

که اتصال )مانند حداکثر در فواصل یک متری و همچنین در نقاطی  ها لولهبهتر است  ها لولهحرکت طولی 

 .روی سینی محکم گردندر وجود دارد ب سه راهی و غیره(

 کس در رایزرها و داکت های سوپرپها لولهنصب  5-7

باشند  هایی که دارای الیه الستیکی داخلی می توسط بست بایستی میها  ی نصب شده رایزر در داکتها لوله

های فوق در از بست توان میدر هر طبقه محکم گردند. درصورت استفاده از سه راهی جهت گرفتن انشعاب 

در  ای به طبقه دیگر خواهد گردید. انبساط طولی از طبقهها استفاده نمود که موجب مهار راهی دو طرف سه

داخل  بایستی می ها لولهاین  ،صـورت اکسپوز )قابل دیده شدن( اجرا گردنده ی عمودی بها لولهکه  صورتی

 ی زیر سقفی( اشاره گردید کار شوند.ها لولهای که در بخش قبلی ) مهار به گونه ها و با نصب ناودانی
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 ها لولههایی جهت جذب انبساط  روش 5-8

البته در  .میتوان از روش های متفاوتی استفاده نمود ،ی سوپرپکسها لولهجهت جذب آثار انبساط طولی در 

 :فوق نمی باشد  های موارد ذیل نیازی به استفاده از روش

 اند. ها مهار گردیده و بست ها استفاده از ساپورت با ها لولهکه   زمانی .1

 اند که امکان انبساط در داخل آن را دارند.  در داخل خرطومی کار شده ها لولهزمانیکه که  .2

البته در مواردی که اجازه انبساط طولی به  ،های مخصوص کار شده باشند بروی راک ها لولهکه  زمانی .3

روش توان از  می ،صورت مستقیم باقی بمانند  هب ها لولهخواهیم  که می لوله داده شده است و در زمانی

 .جذب کننده انبساط لوله استفاده نمود

 محاسبات مربوط به بازوی انبساط و لوپ انبساط 5-9

بایستی   ها نیز می ای باشد که جلوی آسیب دیدگی را بگیرد و بسـت بایستی به اندازه طول بازوی انبساط می

با استفاده از رابطه زیر  .داده شودبا فاصله کافی از دیوار نصب گردند تا اجازه به انبساط طولی کافی به لوله 

 ول بازوی انبساطی را محاسبه نمود.توان ط می

 

    √       

در این  .محاسبه نماییم   را نصـف طـول    در زمان طراحی یک لوپ انبساطی بهتر است که طول 

 حاسبه خواهد گردید:مصورت بازوی انبساطی بر اساس رابطه زیر 
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    √   
   

 
         

 مثال

متر نصـب  31نقطه با فاصله  میلیمتر در حد فاصله بین دو 51 (  یک لوله سوپرپکس با قطر خارجی )

 .باشد درجه سانتیگراد می 21سانتیگراد بوده و درجه حرارت محیط نیز  درجـه 71شده است. آب داخل لوله 

 (  مطلوب است طول بازوی انبساطی )

 ،بر طب  این دیاگرام یم.ینما تغییرات طول بر اساس حرارت را محاسبه می 3دیاگرام بخشبا استفاده از 

درجه سانتیگراد معادل  71و در           درجه سانتیگراد معادل 21انبساط طولی در 

مجموع  خواهد بود.                  انبساط طولی لوله معادل باشد. می         

 به عبارت دیگر طول بازوی انبساطی معادل) :شرایط معادل رابطه زیر خواهد بودتغییر طول لوله در این 

 (میلیمتر خواهد بود. 1471

                              

           √(      )         
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 نحوه صحیح انبار کردن و مراقبت های عمومی 6-1

های  اطالعات محصول از جمله توصیه گردند. های مختلفی تولید می ی سوپرپکس در سایزها و طولها لوله

آنها را دور از  ،ها لولهجهت اطمینان از طول عمر مفید  .استموجود  ها لوله های یبند مربوط به نصب در بسته

در محیطی تمیز و خشک نگهداری نمائید. ضمناً جهت جلوگیری از ورود  )ماوراءبنفش( و اشعه خورشید

 مربوطه خارج ننماییم. های یبند را از بسته ها هـلولخاک به درون آنها بهتر است تا زمان نصب، 

جهت جلوگیری از ورود خاک به داخل  مالت و غیره باشند. ،چربی ،خاک بایستی عاری از گرد و می ها هـلول

در سیستم  استفاده گردد. ها هـلولهای پالستیکی در انتهای آزاد  در زمان اجرا بهتر است از درپوش ها لوله

بایستی مراقب بود تا مالت در حدفاصل بین لوله و خرطومی مربوطه وارد  کلکتوری سوپرپکس همواره می

لوله خرطومی، تعویض لوله بدون تخریب بنا با مشکل مواجه خواهد نگردد. در صورت وجود مالت سیمان در 

 گردید.

 باز کردن رول لوله 6-2

روی زمین خودداری نمائید. بهترین روش ر بعنوان یک اصل کلی همواره از قرار دادن و باز کردن رول لوله ب

 خراش و صورت احتمال ایجاد در غیر این باشد. استفاده از دستگاه رول بازکن ارائه شده توسط شرکت می

ترین نقطه نسبت به محل اجرا  بازکن را در نزدیک آلودگی آنها وجود خواهد داشت. بهتر است دستگاه رول

 قرار دهیم.

 
 . رول باز کن13 تصویر
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 روش صحیح برش لوله 6-3

اند استفاده  ی پکس طراحی گردیدهها لولهارائه شده توسط شرکت که جهت برش  های یبهتر است از قیچ

وجود آورده و نصب حلقه را با سختی میسر ه توانند مشکالتی را در برش لوله ب مستعمل می های یگردد. قیچ

 نمایند.

 اجرای اتصال به روش سهل و سریع  6-4

های موجود  ترین روش ترین و در عین حال مطمئن اتصال در سیستم سوپرپکس یکی از ساده اجرایاگرچه 

 توان به ترتیب ذیل بیان نمود: ولی روش اصولی اتصال زدن را می ،استجهان  در

 را از محل دلخواه ببرید. ها لوله .1

  .حلقه مخصوص را در سر لوله قرار دهید .2

با استفاده از ابزار اکسپندر  لوله و حلقه را گشاد کنید. در هر بار اکسپند کردن از گردش هد دستگاه در  .3

صورت اتوماتیک انجام ه شارژی میلواکی عمل گردش هد را ب های ه)دستگا وله مطمئن شوید.داخل ل

 (.دهند می

اتصال را در داخل لوله قرار دهید. لوله و حلقه ضمن بازگشت به حالت اولیه بروی اتصال محکم  .4

 شد. خواهند

 
 سریع. مراحل اجرای اتصال به روش سهل و 14 تصویر
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تواند تحت فشار کاری  درجه سانتیگراد( می 5دمای باالتر از در ) ساعت 6حدود  در زمانی یک اتصال صحیح

 بود.   استقامت محل اتصال همانند استقامت لوله در مقابل فشار خواهد ،قرار گیرد. در دمای اتاق

 خواهد اتصال به مراتب بیشترتر مدت زمان تکمیل  اگرچه باید در نظر داشت که در درجات حرارت پائین

بندی خواهند داشت. در  ی با سایزهای باالتر نیاز به زمان بیشتری جهت آبها لوله شایان ذکر است بود. 

 بود. بندی مورد نیاز خواهد حد مورد نیاز زمان بیشتری جهت آب صورت اکسـپند لوله بیش از

 نکات مفید

  دهید.ممکن انجام دفعات اکسپند لوله را در حداقل 

 کرد. برای این کار هیچوقت از شعله  گرم کردن لوله و حلقه به بازگشت سریعتر آنها کمک خواهد

 مستقیم استفاده نکنید.

  باشد. ی سوپرپکس موجود میها لوله های هدر کلیه جعب ها لولهراهنمای نصب 

 :توجه داشته باشید

اند. استفاده از  و سوپرپکس طراحی شدهی ویرسبو ها لولهاتصاالت سهل و سریع تنها جهت استفاده با 

 آورد. وجود خواهده ی دیگر در بلند مدت مشکالت جدی برای سیستم بها لوله

 روی مانیفولدر نحوه اتصال لوله توسط کوپلینگ جهت نصب ب 6-5

 روی انتهای لوله قرار داده و پائین بکشید.ر مهره و حلقه را ب .1

و با دست فشار دهید تا جایی که لوله به انتهای آن برسد. اگر فشار  داده ای را داخل لوله قرار انتهای ممه .2

 انگشتان کافی نبود میتوان از یک چکش الستیکی برای این منظور استفاده کرد.

که فشار کافی  صورتیه مهره را ابتدا توسط انگشتان خود سفت کرده و سپس توسط آچار سفت کنید ب .3

 روی اتصال وارد شود.ر ب
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 فولدیمان یرو بر نصب جهت نگیکوپل توسط لوله اتصال نحوه. 15 تصویر

 :توجه داشته باشید

 ترجیحاً از حلقه جدید استفاده نمائید. ،اگر به هر دلیلی نیاز به باز کردن مجدد کوپلینگ بود

  تعمیرات جزئی 6-6

یا از چسب استفاده کرد در صورت آسیب  جوش داده و یکدیگر به توان میی پکس را نها لولهاز آنجاکه 

یم، قیچی کردن قسمت آسیب دیده و استفاده از رابط جهت مدیدگی و یا سوراخ شدن لوله بهترین روش تر

با استفاده از یک  توان میکه لوله دو پهن شده باشد  . البته در صورتیمیباشدبرقراری مجدد اتصال لوله 

 ،تا لوله بی رنگ شود( پس از سرد شدن) درجه سانتیگراد حرارت داد 131دود سشوار صنعتی آن را تا ح

ی سوپرپکس باعث خواهد شد که لوله مجدداً به حالت اولیه برگشته و قابل ها لولهپذیری  خاصیت برگشت

 استفاده باشد.

 

 . دو پهن شدن لوله سوپرپکس و قابلیت برگشت پذیری16 تصویر
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 :توجه داشته باشید

 .از حرارت دادن توسط شعله مستقیم خودداری نمائید 

  ی سوپرپکس پالس که دارای الیه محافظ اکسیژن می باشند خودداری نمائید ها لولهاز حرارت دادن

 چون موجب آسیب به الیه محافظ اکسیژن خواهد شد.

 که نشانه آسیب به لوله  ،رنگ لوله از حرارت بیش از حد مورد نیاز خودداری نمائید. در صورت تغییر

 آن قسمت را بریده و با لوله جدید جایگزین نمائید. ،است

 بنابراین جا زدن حلقه ممکن  ،ی اولیه را از دست می دهندها لولهی حرارت دیده کالیبراسیون  ها لوله

 .است با فشار بیشتری همراه باشد

 دیدگی لوله در سیستم کلکتوری آسیب وارد کردن لوله جدید در داخل خرطومی در صورت 6-7

 .یکی از مزیت های استفاده از سیستم کلکتوری سوپرپکس قابلیت تعویض لوله بدون تخریب بنا می باشد

خرطومی   لوله .صحیح نصب شده باشد میسر می گردد به صورتتعویض لوله در صورتیکه خرطومی 

 .تکه از کلکتور تا زانوی دیواری امداد یافته باشندصورت یک ه در داخل مالت قرار گرفته و ب بایستی می

خم مورد استفاده قرار گرفته تعداد دوردار بوده و حداقل  به صورتبایستی  های مورد نیاز می ضمناً کلیه خم

 باشد.

 :قبل از تعویض لوله در داخل خرطومی به نکات مفید زیر توجه فرمائید

باشد ولی در شرایطی که لوله خرطومی دارای  ابل انجام میعموماً عمل بیرون کشیدن لوله توسط دست ق

بایستی ابتدا لوله را از محل اتصال به مانیفولد جدا کرده و اقالم متصل  های با دور کم در مسیر باشد می خم

  :به آن را نیز از آن جدا کرد و  سپس به صورت زیر عمل می کنیم

 کنیم. ز قاب انتهای مربوطه جدا میابتدا زانوی برنجی نصب شده بر روی لوله را ا .1

 گیره ای را همانند شکل به انتهای لوله وصل می کنیم. .2
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که  کنیم تا زمانی تدریج از داخل خرطومی به بیرون هدایت میه توسط اهرم کردن یک دیلم لوله را ب .3

 لوله کامالً از داخل خرطومی خارج گردد.

 های هیکی از را وارد خرطومی نمود. توان میلوله جدید را  ،زمانی که لوله آسیب دیده بطورکامل خارج شد

را  ها لوله .استاتصـال سـر لوله جدید به انتـهای لوله آسیب دیده در محل مانیفولد  ،جایگزینی لوله جدید

در این حالت بیرون کشیدن سر دیگر  .محکم کنید ،بهم چسبانده و متصل کرده و روی آن را با چسب پهن

 .لوله )زانوی دیواری( لوله جدید همزمان وارد لوله خرطومی شده و از سر دیگر آن خارج خواهد شد

 

 ل خرطومیخیض لوله در داو. مراحل تع17 تصویر

 خم کردن لوله 6-8

در صـورت نیاز به خم لوله با شـعاع  .ابزاری خم می شوندی سوپرپکس عـموماً بدون نیاز به هیچگونه ها لوله

را با حرارت  ها لوله توان میدر صورت نیاز  .از ساپورت خم لوله استفاده نمود توان میهای خم کوچک تر 

  .زیر خم کرد به صورتدهی نیز 
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حرکت سشوار در کلیه مقطع دور لوله باعث یکنواختی  .سشوار صنعتی گرم کنید به وسیلهلوله را بدقت  .1

 .خواهد بود

 .آید حرارت دهید رنگ در می صورت شفاف و بیه درجه سانتیگراد که در آن لوله ب 131 دمایلوله را تا  .2

 لوله را به مقدار الزم خم کنید. .3

لوله پس از سرد شدن  .خنک کنید ،وسیله جریان هوا  و یا آبه لوله را در همان حالت نگاه داشته و ب .4

 .خود را حفظ خواهد کرد یدگیحالت خم

یک فنر به داخل لوله  3قبل از مرحله  توان میدر صورتیکه خمی با شعاع خیلی کم مورد نیاز باشد  :نکته

 .را انجام دهیم تا از دوپهن شدن لوله جلوگیری گردد 4 و 3وارد کرده و سپس مراحل 

 :توجه داشته باشید

 .یم برای گرم کردن لوله استفاده نکنیدتقشعله مسهیچگاه از  -

که حرارت زیاد باعث تغییر رنگ  در صورتی .از حرارت دادن لوله بیش از حد مورد نیاز خودداری نمائید -

 .بایستی تعویض گردد لوله شود نشانه تخریب لوله بوده و این لوله می

 .توجه داشته باشید به تغییرات احتمالی در سطح لوله در زمان حرارت دهی حتماً -

فـوق حـرارت ندهید چون باعث تخریب  به صورتی سوپرپکس با الیه محافظ اکسیژن را ها لولههیچگاه  -

 .الیه محافظ اکسیژن خواهد گردید

 حداقل شعاع خم 6-9

همان قطر    .ی سوپرپکس نشان می دهدها لولهجدول ذیل حداقل شعاع خم را با توجه به قطر خارجی 

 میباشد.بیرونی 

         خم )سرد(

         (کن با استفاده از خم خم ثابت )سرد

         خم )گرم(

 خمششعاع  حداقل مشخصات. 18 جدول
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 :توجه داشته باشید

 .وسیله دست غیر عملی می باشده میلیمتر و باالتر ب 32ی سایز ها لولهخم کردن  -

ضخامت جداره لوله و نوع آن بستگی  ،ی سوپرپکس به درجه حرارت محیطها لولهحداقل شعاع خمش  -

 .دارد

 پر کردن سیستم از آب 6-11

هواگیری سیستم  .بایسـتی سیستم را به آهستگی از آب پر کرد جهت کاهش هوای وارد شـده به سیستم می

توان لوله و اتصاالت را  در زمان پر کردن سیستم می .پس از پر کردن آب باعث عملکرد بهتر آن خواهد شد

 دقت کنید که در مناط  سردسیر از یخ زدگی سیستم جلوگیری گردد. .نیز  بازرسی کرد

 تست فشار  6-11

الـبته از آنجـا که  .ی فلـزی را تست می کنند تست کردها لولهتوان  به روشی که  ی پکس را میها لولهعموماً 

 .روش ذیل جهت عملکرد بهتر توصیه می گردد ،اثر تغییر فشار منبسط می گردند ی پکس برها لوله

اتمسفر(  15برابر فشـار کاری )مثالً  5/1ابتدا هوای داخل سیستم را تخلیه نمائید و سپس سیستم را تا 

دقیقه ثابت نگاه داشته و کلیه اتصاالت را جهت نشتی  31این فشـار را به مدت  .تحت فشـار قرار دهید

 5)مثالًً  فشار سیستم را به سرعت کاهش داده و به نصف فشـار کاری ،پس از آن .بازرسی نمائید ،احتمالی

 .اتمسفر( برسانید و شـیر را ببندید

عدم  ماند نشانه ای از عملکرد صحیح وباگر فشار به مقادیری باالتر از نصف فشار کاری رسیده و ثابت باقی 

هرگونه کاهش فشار در این زمان به  .دقیقه ثابت نگاه دارید 91فشار را به مدت  .باشد نشـتی سیستم می

 .منزله نشتی سیستم می باشد
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 آزمون فشار. 7 نمودار

 حفاظت در مقابل آتش 6-12

ی که در مقابل آتش سوزی مقاوم می باشند رعایت نکات ذیل های هی سوپرپکس در سازها لولهدر زمان نصب 

 :توصیه می گردد

 .بایستی در داخل یک خرطومی یکپارچه و از داخل حفره ای در سازه نصب گردند لوله می -

عموماً  .خش دود  ناشـی از آتش گرفته شودپجهت جلوگیری از  بایستی میفاصله بین لوله و خرطومی  -

 .د این کار را انجام دهدتوان میمسدود کردن فضای  بین لوله و خرطومی در انتهای لوله 

توسط مصالحی که در مقابل آتش سوزی مقاوم می باشند )مانند  بایستی میفضای بین لوله و خرطومی  -

 .مالت( گرفته شود

 ها لولهفضـاهای بین لوله و مصالح ساخـتمانی و همچنین فضـای بین  ،گسترش دود جهت جلوگیری از -

ی مجزا با مواد پرکننده مثالً مالت به صورتای باشد که بتوان هر لوله و خرطومی را  به اندازه بایستی می

 .مسدود  نمود

 :توجه داشته باشید

انجـام  محلیبه استانداردهای کلیه دستورالعمل های مربوط به حفاظت در مقابل آتش سوزی را با توجـه 

 .دهیم
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 مشخصات مواد 7-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 . مشخصات مواد19 جدول
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 استاندارها 8-1

 

 

 

  

 یشهرساز و مسکن راه، قاتیتحق مرکز یفن نامهیگواه.18 تصویر

 رانیا یمل استاندارد یمل یگواه.19 تصویر
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Length – Inches (fractions) into millimeters 
 

 

 

 

 

 

 

 

Length — Inches into millimeters and vice versa 
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Length — Feet into meters and vice versa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surface — Square feet into square meters and vice versa 
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Volume — Cubic feet into cubic meters and vice versa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume — US gallons into litres and vice versa 
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Mass, weight — Pounds into kilograms and vice versa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Density — Pounds per cubic foot into kilograms per cubic 

meter and vice versa 
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Temperature — Degrees Fahrenheit into degrees Celsius 

and vice versa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thermal conductivity — Btu· in/ft2· h· degrees F into W/K· 

m 
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Pressure 

 

 

 

Energy  
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 طول عمر لوله های سوپرپکس 11-1

 که شرایط کاری برای لوله ها و اتصاالت را طبقه بندی کرده است              طب  استاندارد 

( در جدول ذیل Class 2 Hot Water Supply 70°Cبار ) 11برای لوله های  عمر لوله حداقل

 مشخص شده است.

Typical 

Field Of 

application 

Time at 

T Hours 

Malfunc. 

Temp. T 

(°C) 

Time at 

T 

(Years) 

Max 

Temp 

(°C) 

 Time 

at T 

years 

Operative 

Temp (°C) 

Dimension 

series 

Hot water 

Supply 
100 95 1 80 47 70 3.2 

 عمر لوله برای میزان               . استاندارد 20 جدول

توجه: سیستم به طور معمول در پنجاه سال عمر خود به طور مداوم در معرض دمای باال قرار نمیگیرد. برای 

باال قرار نمیگیرد را در نظر  محاسبه طول عمر حقیقی سیستم باید مدت زمانی که سیستم در معرض دمای

 درجه سانتی گراد عمر لوله را محاسبه نمود. 21گرفت و برای آن زمانها با دمای 

استفاده شود.لوله های سری  3.2باید از لوله های سری        های آب گرم با حداکثر فشار  برای سیستم

 استفاده میشود.      برای آب گرم با حداکثر فشار  5

 بساط و انقباضننیروی حاصل از ا 11-2

این نیرو زمانی قابل مشاهده است که لوله در معرض تغییر ناگهانی دما قرار گیرد، به طور مثال لوله ای که 

درجه قرار گیرد. این نیرو  91درجه سانتی گراد قرار داشته است به طور ناگهانی در معرض آب  21در دمای 

 مشهود باشد. میتواند در حالت انبساط و انقباض

روی انبساط کاهش پیدا خواهد اگر دما رفته رفته تغییر کند یا لوله بتواند به اطراف حرکت کند مقدار نی

به طور طبیعی حرکت جانبی لوله میتواند تحت تاثیر طول لوله و بست گذاری باشد، اما به این نکته  کرد.

 ارد.توجه داشته باشید که طول لوله تاثیری بر مقدار نیرو ند
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Max Force ( ) Dimension (  ) 

250        

200        

300        

400        

400        

500        

600        

800        

900        

1300        

1500        

2100        

2100        

2900        

4400          

 . بیشینه فشار در طولهای مختلف21 جدول

 انبار داریتوصیه های  11-3

خورشید محافظت نمایید و از انبار نمودن آن در فضای باز و  UVدر مقابل اشعه لوله های سوپرپکس را 

 مقابل نور آفتاب پرهیز کنید.

 مواد نفتی 11-4

... قرار گیرد. و در فضاهایی که احتمال لوله های سوپرپکس نیابد در معرض مواد نفتی از قبیل گریس، قیر و 

 میدهید لوله با مواد نفتی تماس خواهد داشت از خرطومی برای محافظت لوله استفاده کنید.
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آ در ایران-های پکساولین تولید کننده لوله  سوپرپکس  |

 

 
 .تماس با مواد نفتی21 تصویر

 بر روی لوله های پکس خودداری نمایید. قیرگونیپرایمر و ، توجه: از رنگ کردن

 دیواریزانو  11-5

 از هرگز کاری کاشی اتمام از بعد و گردیده نصب تراز صورت به و شابلون روی بر باید حتماً دیواری های زانو

 دیواری زانو انتهایی قسمت به آسیب امکان زیرا ،نگردد استفاده اصالح جهت دیگر اهرمی یا و فلزی لوله

 مناسب های دنده با پیچ تو روپیچ از حتماً PPSU دیواریهای زانو از استفاده صورت در داشت. خواهد وجود

 غیر به) سیستم صحیح عملکرد از حصول جهت ضمناً، گردد جلوگیری شدن دنده به دنده از تا شود استفاده

 داده قرار فشار تحت سیستم کل که است بهتر (قرار داشته باشد زدگی یخکه سیستم در معرض  یمواقع از

 خواهند قرار ترکیدگی معرض در برنجی شیرهای و اتصاالت عموماً ، سیستم زدگی یخ صورت در شود.

 .گرفت

  

 . نصب زانو دیواری21 تصویر
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