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مقدمه

پیشــرفت تکنولــوژی در زمینــه تاسیســات، اهمیــت فراگیــری دانــش طراحــی و اجــرای ایــن 
سیســتم را بیــش از پیــش مشــخص مــی ســازد.

گــروه صنایــع گیتــی پســند بزرگتریــن تولیــد کننــده لولــه هــای پلیمــری در ایــران ســعی
برایــن دارد تــا بــا آمــوزش هــای الزم بــه مجریــان تاسیســات، نحــوه صحیــح و اصولــی اجــرای 

لولــه کشــی بــا سیســتم لولــه کشــی نیوپایــپ را فراگیــر نمایــد. 
ــر دوره هــای  ــا تکیــه ب ــر نقشــه هــای تاسیســاتی و ب ــا تســلط ب ــد ب مجــری تاسیســات، بای
آموزشــی و تجربیــات اجرائــی خویــش، تمامــی نــکات فنــی مربوطــه در اجــرای سیســتم هــای 

تاسیســاتی را رعایــت نمایــد. 
در ایــن کتــاب ســعی شــده اســت آمــوزش اولیه سیســتم لوله کشــی نیوپایــپ و نیز نــکات مهم 
اجرایــی آن مطابــق اصــول مقــررات ملــی ســاختمان )مباحــث ۱۴ و ۱۶ و ۱۹(، اســتانداردهای 

بیــن المللــی و دیگــر نــکات تجربی باشــد.
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فصل اول 

آشنایی با نسل قدیم لوله ها 

با شروع زندگی شهر نشینی، چگونگی توزیع آب به داخل ساختمان نیز یکی از مسایل مهمی بود که معماران، مهندسین 
سـاختمان و کارفـرمایان با آن در ارتـباط بوده اند. در اواخر قرن نوزدهم، در کشورهای صنعتی جهان، سیستم لوله کشی 
با لوله های فلزی به داخل ساختمان ها راه پیدا کرد. این لوله ها در زمان خود بسیاری از مشکالت را در خـصوص انتقال 
آب بهداشتی و نیز اجرای تاسیسات گرمایشی و سرمایشی برطرف نمودند ولی همین امر موجب بروز مشکالت متعددی 

شدند که در ذیل برخی از مزایا و معایب آن ها ذکر می شود.
لوله های فلزی با کاربردهای مختلف، دارای مزایای زیادی بودند که عبارتند از: 

1- مقاومت مکانیکی باال
۲- تحمل دمای باال 

٣- ضریب انبساط طولی کم
۴- نفوذ ناپذیری صد در صد در برابر نور و اکسیژن

5- مقاومت در برابر آتش سوزی

علی رغم مزایای لوله های فلزی، این لوله ها دارای معایبی نیز بودند. از جمله معایب لوله های فلزی عبارت است از :
1-پوسیدگی و خوردگی از داخل و خارج  

۲-رسوب پذیری
٣-عدم شکل پذیری آسان

۴-ضریب هدایت حرارتی زیاد
5-افت فشار باال

6-وزن زیاد
7-مشکالت در نصب و اجرا

8-طول عمر کوتاه
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مــوارد و مشــکالت موجــود در لولــه هــای فلــزی، باعــث کاهــش عمــر مفیــد ایــن لولــه هــا و در نتیجــه باعــث بــروز 
مشــکالتی در سیســتم هــای تاسیســاتی از قبیــل پوســیدگی و ترکیدگــی لولــه هــا خواهــد شــد.

ایــن امــر عــالوه بــر هزینــه هــای مــادی و تخریــب مصالــح، باعث کاهــش آســایش افراد مــی گردنــد، چرا کــه هرلحظه 
احتمــال پوســیدگی و ترکیدگــی لولــه های بکاررفته در ســاختمان وجــود دارد.

همــه ایــن عوامــل ، منجــر بــه تعویــض سیســتم تاسیســات خواهــد شــد کــه هزینــه جدیــد نســبت بــه هزینــه اولیــه 
بســیار بیشــتر خواهــد بــود.

ــی  ــال راه حل ــه دنب ــان ب ــزی، کارشناس ــای فل ــه ه ــرف لول ــد و مص ــادی از تولی ــالیان متم ــدن س ــپری ش ــا سـ ب
ــوژی  ــر در تکنول ــش پلیم ــا پیدای ــد. ب ــوده ان ــیدگی ب ــه پوس ــزی از جمل ــای فل ــه ه ــب لول ــر معای ــه ب ــرای غلب ب
ــاب  ــری انتخ ــای پلیم ــه ه ــد لول ــه در تولی ــاده اولی ــوان م ــه عن ــن را ب ــی پروپیل ــر، پل ــین پلیم ــی، مهندس صنعت
ــه در  ــده ک ــخص ش ــاله مش ــد س ــرف چن ــک دوره مص ــس از ی ــا پ ــای آنه ــت ه ــا و محدوی ــه مزای ــد ک ــرده ان ک
ــه اختصــار  PPRC نامیــده مــی شــود. ــن ب ــی پروپیل ــه هــای پل ــن لول ــل بخشــی از آنهــا  ذکــر مــی شــود. ای ذی

- مزایای لوله های پلی پروپيلن:

1- عدم پوسیدگی از داخل و خارج : 
لولــه هــای پلــی پروپیلــن )موســوم بــه لولــه های ســبز(، با قــرار گیــری در معرض رطوبــت و مــواد خورنــده ای همچون 

گــچ، آهــک و دیگــر مصالح ســاختمانی دچــار پوســیدگی و خوردگی نمی شــوند. 

2- وزن کم :
وزن لولــه هــای پلــی پروپیلــن )موســوم بــه لولــه هــای ســبز( بــا توجــه بــه پلیمــری 
ــل  ــن دلی ــه همی ــوده و ب ــزی ب ــای فل ــه ه ــر از لول ــیار کمت ــا، بس ــس آنه ــودن جن ب
ــد.  ــی باش ــر م ــت ت ــا، راح ــه ه ــن لول ــا ای ــی ب ــه کش ــات لول ــل و عملی ــل و نق حم

3-کاهش ضریب هدایت حرارتی پلیمر نسبت به فلز :
 مــواد پلیمــری ضریــب هدایــت حرارتــی کمتــری نســبت بــه لوله هــای فلــزی دارنــد. بنابرایــن، در انتقال حامــل انرژی 

بــا اســتفاده از ایــن لولــه هــا، انــرژی کمتــری هدر مــی رود.

فصل اول -آشنایی با نسل قدیم لوله ها
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4-کاهش افت فشار نسبت به لوله های فلزی : 
ســطح داخلــی لولــه هــای پلــی پروپیلــن )موســوم بــه لولــه هــای ســبز( صیقلــی بــوده 
و زبــری کمتــری در مقایســه بــا لولــه هــای فلــزی دارنــد. بنابرایــن اصطــکاک در داخــل 

لولــه هــا کمتــر شــده و در نتیجــه افــت فشــار کمتــری خواهیــم داشــت. 

5-رسوب ناپذیری نسبی : 
ــوم  ــی پروپیلن)موس ــای پل ــه ه ــل لول ــطح داخ ــری س ــودن زب ــر ب ــل کمت ــه دلی ب
ــه هــای فلــزی، رســوب تشــکیل شــده توســط  ــه لول ــه هــای ســبز( نســبت ب ــه لول ب
ــر  ــن ام ــت و همی ــزی اس ــای فل ــه ه ــر از لول ــا، کمت ــه ه ــن لول ــان آب در ای جری
ــیم.  ــته باش ــتفاده داش ــان اس ــدت زم ــی در م ــان یکنواخت ــا جری ــود ت ــی ش ــث م باع

6-نصب سریع و آسان : 
وزن کــم، ابــزار آالت ســاده، خــط نشــان در لولــه هــا و زوایــای متنــوع اتصــاالت، نصــب 

ایــن لولــه هــا را ســریع و آســان مــی کنــد.

7-اقتصادی بودن نسبی : 
با توجـه به مزایای لولـه های پلی پروپیلن و همچنین نظر به طول عمر زیاد آنها نسبت به 
لولـه های فـلزی )عمر 50 سال در صورت تولید استاندارد و اجرای صحیح و اصولی (، این 
لوله ها اقتصادی تر از لوله های فلزی می باشند. حتی امروزه هزینه خرید اولیه این لوله ها 

نسبت به بسیاری از انواع لوله های فلزی کمتر است.

- محدودیت های لوله های پلی پروپيلن )موسوم به لوله های سبز(:
با وجـود مزایـای نسبی ایـن لـوله ها در مقایسه با لـوله های فلزی، لوله های پلی پروپیلن 
)لـوله های سبز( به دلیل سـاختار فـیزیکی وشـیمیایی دارای محدودیت هایی هستند که
 با آگـاهی از این مـحدودیت ها و رعـایت آن، حـد اکثر عمـر مـفید، قابل دستیابی است. 

مهم ترین آنها عبارتند از :

1-میزان تحمل دمای کم : 
لـوله های پـلی پروپیلن ) لـوله های سبز( تـوان تحمل حرارت مداوم ۶5درجه سانتیگراد 
با فـشار 10bar بـرای عـمر 50 سال را دارند. بنابراین، این لوله ها فقط جهت لوله کشی 
آبـگرم و آبـسرد مصرفی مورد استفاده قرار می گیرند و طبق مقررات ملی ساختمان، برای 
لـوله کشی سیستمهای گـرمایشی )دمـای ۹0 درجه سانتیگراد( مـجاز به استفاده از آنـها 

نمی باشیم. 
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2-عدم شکل پذیری :
به عـلت ساختمان مـولکولی خاصی که این لـوله ها دارند، نـیرویی که جهت تغییر شکل به 
آنها وارد می شود در آنها به صورت تنش ذخیره شده و در اثر افزایش ناگهانی فشار، احتمال 
ترکیدگی وجـود دارد. لذا این لـوله ها خم نـشده و در صورت نیاز به تغییر جهت لوله کشی 

باید از اتصال زانویی استفاده شود.

3-امکان تخریب شدن پلیمر در معرض نور مستقیم خورشید ، حتی در صورت تولید استاندارد :
 اینگونــه لولــه هــا در برابــر شــرایط محیطــی نظیــر نور مســتقیم خورشــید و اشــعه مــاوراء 
بنفــش )uv( ، مقاومــت نداشــته و تخریــب مــی شــوند. بنابرایــن در مرحله تولیــد، حمل و 
نقــل، نگهــداری و بهــره بــرداری از ایــن لولــه هــا، نبایــد در معرض نور مســتقیم خورشــید 

ــرار گیرند.  ق

4-ضریب انبساط طولی زیاد: 
ضریــب انبســاط طولــی لولــه هــای پلــی پروپیلــن در مقایســه بــا ضریــب انبســاط طولــی 
لولــه هــای فلــزی بیشــتر اســت، لذا بــرای لوله کشــی در مســـیر های مستـــقیم بـــا طول 
زیــاد، الزم اســت از وســایل کنتــرل انبســاط از قبیــل اتصــال خــم لولــه و ... اســتفاده نمود. 

5-امکان عبور نور و مشکالت بهداشتی: 
 )PPRC ( اغلــب شــنیده مــی شــود بســیاری از افرادی کــه از لولــه های پلــی پروپیلــن
اســتفاده مــی کننــد پــس از مدتــی، از طعــم و بــوی آب مصرفــی شــکایت دارنــد. ایــن 
طعــم و بــو، ناشــی از جلبکهایــی اســت کــه در اثــر عبــور نــور از ایــن لولــه ها در ســطح 
داخلــی آنهــا بوجــود مــی آینــد. البتــه در صــورت تولیــد استـــاندارد و اجـــرای صحیــح 
لولــه کشــی و اســتفاده از نــوع پوشــش مناســب منجــر بــه عــدم عبــور نــور شــده و این 

مشــکل بوجــود نخواهــد آمد. 

6-نفوذ اکسیژن: 
بر خـالف فـلزات که دارای سـاختمانی فشرده و غـیر قـابل نـفوذ در مقابل گـازها هستند، مواد پلیمری مانند پلی اتیلن

 پلی پروپیلن، پلی بوتیلن و PEX تک الیه، سد خـوبی در برابر عبور اکسیژن نمی باشند. 
نفوذ اکسیژن به داخـل لوله، سبب تشدید خوردگی در اجـزای سیستمهـاي بسته حرارتی
می شود که در ایـن صورت سرعت پـوسیدگی در سـیستمهای فـلزی از قـبیل پمـپ ها
 شـیر آالت و مخـازن فـلزی و منـابع تولید آب گـرم به چـنین لوله هایی متصل هستند 

زیاد خواهد بود. 

فصل اول -آشنایی با نسل قدیم لوله ها



Giti Pasand Industrial Group
11

	 	 	 																						 	 	 	
نیوپایپدستورالعمل	اجرای	تاسیسات	ساختمان	با	لوله	های

در این نمودار، محور افقي معرف افزایش دما و محور عمودي معرف افزایش اکسیژن عبور یافته از سطح لوله مي باشد. 
همانگونه که مشاهده مي شود در بین لوله هاي پلیمري، لوله هاي پلي پروپیلن بیشترین مقدار اکسیژن عبور یافته را به 

خود اختصاص داده اند. 
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فصل دوم        

آشنایی با نسل جدید لوله ها 

بــا توجــه بــه معایــب و محدودیــت هــای لولــه هــای قدیمــی و همچنیــن لولــه هــای پلــی پروپیلــن، متخصصــان و 
محققــان پلیمــر را بــر آن داشــت تــا بــا روش هــای مختلــف، مزایــای لولــه هــای کاربــردی در ســاختمان را افزایــش و 
معایــب آن را کاهــش دهنــد. نتیجــه ایــن ســعی و تــالش منجــر بــه تولیــد لولــه هایــی شــده اســت کــه در آن خــواص 
لولــه هــای فلــزی و پلیمــری گنجانــده شــده و بــا تلفیــق ایــن دو عنصــر )فلــز و پلیمــر(، لولــه هــای نســل جدیــد را 

بوجــود آورده انــد کــه انقالبــی عظیــم در صنعــت تاسیســات بــه شــمار مــی رود. 
امــروزه مهمتریــن بخــش، طراحــی سیســتم لولــه کشــی تاسیســات اســت کــه در زمــان و مــکان مــورد نیاز، آب ســرد 

و گــرم را )بــرای مصــارف بهداشــتی و سرمایشــی و گرمایشــی( بــه ســرعت و بــا بهتریــن کیفیــت تحویــل دهــد.
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- ساختار لوله های تلفیقی نیوپایپ: 
ســاختار لولــه هــاي نیوپایــپ، بــه صــورت 5 الیــه  PEX-b_Al_PEX-b  بــوده کــه بــا اســتفاده از آخریــن فنــاوری های 
روز دنیــا مطابــق بــا اســتانداردASTM-F1281 بــراي کارکــرد تــا دمــاي ۹0 درجــه ســانتي گــراد و فشــار ۱0 بارتولیــد 
شــده اســت. شــما بــا طراحــی اصولــی و بــا کمــک لولــه هــای نیــو پایــپ، مــی توانیــد بــدون اینکــه تغییــری در فشــار 
آب حاصــل آیــد، آب را بــه مصــرف برســانید. تلفیــق فلــز و پلیمــر، عــالوه بــر بهــره گیــري از مزایــاي لولــه هــاي فلــزي و 

پلیمــري، خــط قرمــزي بــر معایــب ایــن لولــه هــا و مشــکالت ناشــي از کارکــرد نامطلــوب آنهــا کشــیده اســت .  

: PEX-bپلیمر -
پلی اتیلن )PE( که پایه آن اتیلن می باشد )شکلA(، یکی از پر مصـرف ترین مواد ترموپالست در جـهان بوده و دارای 
خواص برجسته ای مانند عایق الکتریکی، خاصیت فیلم شدن و مقاومت شیمیایی است. همچنین این ماده در مقابل آب 

.)Bبا دمای باال، مقاومت کمی دارد. این ضعف در پلی اتیلن ناشی از ساختمان زنجیره ای آن می باشد )شکل
برای حل این مشــکل دانشــمندان از عملیات مشــبک نمودن )Crosslinking( طی چندین مرحله فرآیند های پیچیده 
 )C شــیمیایی بهره جســته اند. این عمل ســبب می شــود مولکولهای پلیمر به صورت عرضی به هم وصل شــده )شــکل
و در ایــن حالــت پلیمر PEX ایجاد می شــود. پلیمر PEX مقاومت لوله را در برابر فشــار و دمــای باال افزایش داده و تاثیر 
زیــادی نیــز بــر افزایش مقاومت شــیمیایی آن دارد، از همیــن رو لوله های PEX دارای کالس حرارتی باالیی می باشــند.

الیه داخلی نیوپایپ بی رنگ و الیه خارجی آن به رنگ سفید می باشد.

فصل دوم -آشنایی با نسل جدید لوله ها
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-الیه آلومینیوم: 
لوله های پلیمری مانند پلـی اتیلن، پلـی پروپیلن، پلـی بوتیلن که شـبکه ای می شود، دارای مزایایی نسبت به لوله های 

فلـزی می باشند ولی دارای دو محدودیت مهم زیر نیز هستند :
الف ( ضریب انبساط طولي زیاد  

 بــه طــور کلــی ضریــب انبســاط حرارتــی مــواد پلیمــری 5 تــا 8 برابــر بیشــتر از ضریــب مذکــور بــرای انــواع فلــزات 
مــی باشــد . هنگامــی کــه آب گــرم داخــل لولــه هــای پلیمــری جریان یابــد، طــول لوله هــا افزایــش یافتــه و در صورت 

بســته بــودن شــبکه لولــه کشــی، ایجــاد تنشــهای حرارتــی کــرده و طول عمــر لولــه را کاهش مــی دهد. 
ب ( نفوذ اکسیژن 

نفــوذ اکســیژن بــه داخــل آب بــه خصــوص در سیســتم هــای حرارتــی از قبیــل رادیاتــور، فــن کوئــل و ...  تخریــب 
اجــزای فلــزی را بــه شــدت افزایــش مــی دهــد. اســتفاده از الیــه آلومینیــوم موجــب حــل دو مشــکل فــوق مــی شــود. 
ــث  ــر باع ــا 32 میلیمت ــایزهای ۱۶ ت ــه در س ــج الی ــه پن ــوم در لول ــه آلومینی ــه داشــت الی ــد توج ــه بای ــن اینک ضم

شکل پذیری و انعطاف پذیری لوله می گردد.

-چسب مخصوص :
در ســاختار لولــه نیوپایــپ، بیــن الیــه آلومینیــوم و الیــه هــای داخلــی و خارجــی پلــی اتیلن مشــبک از دو الیه چســب 
مخصــوص اســتفاده شــده اســت. چســبندگی پلــی اتیلــن مشــبک بــه آلومینیــوم، ضعیــف بــوده و اســتفاده از چســب 

ــت.  الزامی اس
ایــن چســب مخصــوص از نــوع چســب هــای گرمــا ذوب بــوده کــه بــر پایــه مــواد پلــی اتیلــن ســاخته مــی شــود و 

دارای مقاومــت حرارتــی ۱۱0 درجــه ســانتیگراد در زمــان طوالنــی مــی باشــد.
اســتفاده از ایــن چســب مخصــوص در بیــن الیــه  پلــی اتیلــن مشــبک شــده و الیــه فلــزی، امــکان جدایــی را از بیــن 
بــرده و الیــه هــای فــوق را بهــم مــی چســباند. ایــن لولــه پــس از تولیــد، بــه صــورت یکپارچــه گشــته و کلیــه خــواص 

ایــن لولــه هــا، بــرای تمامــی الیــه هــا صــدق مــی کنــد. 
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-مزایای لوله های نيوپایپ :

1-مقاوم در برابر پوسیدگی از داخل و خارج :
الیــه درونــی و بیرونــی نیوپایــپ از پلــی اتیلن مشــبک )PEX( تشــکیل شــده اســت. ایــن مــاده بهترین پلیمر بــکار رفته 
از نظــر شــیمیایی و مقــاوم در برابــر خوردگــی اســت کــه در ســاختار لولــه هــای نیوپایــپ بــه کار مــی رود. هنگامــی 
کــه لولــه هــای فلــزی در مجــاورت آب و خــاک قــرار مــی گیرنــد، مســتعد خـــوردگی و ســوراخ شــدن مــی باشــند. در 

صورتیکــه الیــه پلیمــری درونــی و بیرونــی نیوپایــپ تحــت تاثیــر امــالح موجــود در آب یــا خــاک قــرار نمــی گیــرد.
 

2-مقاوم در برابر فشار و دما : 
ــه آلومینیومــی  ــی کــه در الی ــه )PEX( و بدلیــل جــوش طول ــکار رفت ــپ بدلیــل جنــس پلیمــر ب ــه هــای نیوپای لول
ــذا امــکان  ــار را بطــور مــداوم خواهــد داشــت، ل وجــود دارد، تحمــل دمــای ۹0 درجــه ســانتی گــراد در فشــار ۱0 ب
اســتفاد از نیوپایــپ عــالوه بــر سیســتمهای آبرســانی ســرد و گــرم مصرفــی بــا )دمــای ۶5 درجــه ســانتی گــراد (، در 
سیســتم هــای گرمایشــی )بــا دمــای ۹0 درجــه ســانتی گــراد( نیــز مهیــا مــی گــردد، در حالیکــه امــکان بکارگیــری 

نســل دوم لولــه هــا )لولــه هــای پلــی پروپیلــن( در سیســتمهای گرمایشــی بــا دمــای بــاال نمــی باشــد. 

3-ضریب انبساط طولی ناچیز : 
ــاط و  ــدار انبس ــوص، مق ــب مخص ــی و چس ــه آلومینیوم الی
ــتم ــن درسیس ــد. بنابرای ــی کن ــرل م ــه را کنت ــاض لول انقب

 لولــه کشــی نیوپایــپ انحــراف لولــه هــا در اثــر انبســاط و یــا 
جــدا شــدن از اتصــاالت در اثــر انقبــاض بوجــود نخواهــد آمد. 

هـمانطـوریکه مـالحظه مـی گـردد 50 مـتر لـوله نیوپایپ 
در اثـر 50 درجـه سـانتیگراد اـفزایش دما، ۶2/5 میلی متر 

 PEX افزایش طـول مـی یابد، در صـورتیکه 50 مـتر لوله
تک الیه در اثـر 50 درجه سانتیگراد افـزایش دما،  500 

میلی متر یعنی هشـت برابر افـزایش طول لوله نیوپایپ با 
افـزایش طـول مواجه می شود.

4-ضریب هدایت حرارتی مناسب :
ســطح  روی  رطوبــت  ایجــاد  یــا  تعــرق  بــرای  کمتــری  احتمــال  نیوپایــپ،  هــای  لولــه  در 
کــه  اســت  آن  بدلیــل  ایــن  و  دارد  وجــود  فلــزی  هــای  لولــه  بــه  نســبت  لولــه  بیرونــی 
بــه نســبت  کمتــری  حــرارت  هدایــت  ضریــب  دارای  نیوپایــپ  هــای  لولــه  در  پلیمــری  هــای  الیــه 
 لوله های فـلزی می باشند و در عـین حال، ضـریب هدایت حرارتی به حـدی است که بـه خوبی در سیستم گرمایش از 

کف کاربرد دارد. 

فصل دوم -آشنایی با نسل جدید لوله ها
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5-افت فشار کمتر و جریان بهتر :
دیــواره پلیمــری درونــی نیوپایــپ صــاف بــوده و در برابر پوســته پوســته شــدن و رســوب 
گیــری مقاومــت مــی نماید، لــذا جریــان آب را ســالهای متمــادی بطورثابت نگــه خواهد 
داشــت. شــما در لولــه هــای نیوپایــپ بــر خــالف لولــه هــای فلــزی، کاهــش جریــان آب 
نخواهیــد داشــت. تعــداد اتصــاالت در سیســتم لولــه کشــی نیوپایــپ کمتــر از اتصاالتــی 
اســت کــه در سیســتم لولــه کشــی فلــزی اســتفاده مــی شــود و وجــود اتصــاالت کمتــر 
در ایــن سیســتم، بــه معنــای ضریــب اطمینــان بیشــتر مــی باشــد. لولــه هــای نیوپایــپ 

بدلیــل کیفیــت الیــه پلیمــری درونــی، تخریــب و ســوراخ نشــده و در اثــر جریــان ســریع آب، ســاییده نمــی شــوند و 
بــه گونــه ای طراحــی شــده انــد کــه در ســخت تریــن حــاالت، بیشــترین آســایش را بــرای شــما فراهــم مــی کنــد. 

6-وزن کم، شکل پذیری و نصب آسان : 
ــه کشــی  ــک سیســتم لول ــه ی ــه شــما اجــازه خواهــد داد ک ــپ، ب ــه هــای نیوپای ــدی و وزن کــم لول ــوع بســته بن ن
حــــرفه ای را با ســـرعت و کـــیفیت مـــناسب ارائـه دهــــید. هـنگام اســـتفاده از ایـن لـــوله ها به دلیل انعـطاف پذیر 
بــودن آنهــا در ســایزهای ۱۶ تــا 32 میلــی متر نیازی به اتـــصال زانویی نـــدارد )مگر در مـــوارد خاص(. شــما بســـادگی 
مـــی توانید بـــرش داده، خـــم نـــمائید لـــوله اضـافه کنید و ارتـــباطی بلند مدت بین لـــوله و اتـــصاالت برقـرار کنید. 
لـــوله هــای نیوپایــپ را مـــی تــوان روی دیــوار هــا، ســقف هــا یــا ســطوح و کــف مـــورد نظــر اجـــرا کـــرد. همچنیــن 
می توان از روی پایـــه های نگهدارنده بطور افـــقی یا عـــمودی عـــبور داد. لـــوله های نیوپایپ را مـــی توان زیـر زمـین 
دفن نـــمود، چـــرا کـــه الیه پـــلیمری بیرونی وسـخت آن دربرابر فـــعالیت شـیمیایی وخـوردگی مـــقاوم می باشد. در 
ســـیستم لوله کـــشی نیوپایپ، هیـــچ نیازی بـــه چـســـب، لحیم حرارت و وسایل انـــبساطی مـخـــصوص نمی باشد. 
با استفاده از لوله های لـــوله های نیوپایـــپ، شما مـــشکالت عـــذاب آور مـوجـــود از ســـایر لوله ها در سیستـــم های 

لولــه کشــی دیگــر را نخواهید داشــت. 

7-عدم نفوذ نور و اکسیژن :
شــما از غیــر قابــل نفــوذ بــودن لولــه هــای نیوپایــپ در اجــرای لولــه کشــی روکار آســوده خاطــر خواهیــد بــود. در 
سیســتم لولــه کشــی روکار نیــز امــکان نفــوذ اکســیژن و نــور بــه داخــل سیســتم وجــود نــدارد، در نتیجــه از تشــکیل 
جلبکهــا در لولــه جلوگیــری بعمــل خواهــد آمــد. همچنیــن  سیســتمهای تاسیســاتی، از هر گونه آســیب و پوســیدگی 

ناشــی از اکســیژن، مصــون خواهنــد مانــد.
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8-بهداشت آب : 
لولــه هــای 5 الیــه نیوپایــپ بــه گونــه ای تولیــد شــده اســت که بــرای مصــرف کننده، بهداشــتی تریــن آب آشــامیدنی 
ممکــن را فراهــم مــی ســازد. پلیمــر داخلــی تمیــز و تخریــب نشــدنی نیوپایــپ در برابــر اثــرات مخــرب آب درون لولــه 

مقــاوم خواهــد بــود . 
لـــوله نیوپایـــپ طـــعم، بـــو یا رنگ را عوض نخواهد کـــرد و جهت مصرف آب آشـــامیدنی استاندارد BS 6920 را از 
موسـسه WRC-NSF انگلستان )موسسه بهداشت انگلستان که از معتبر ترین مراجع بین المللی می باشد ( اخـذ نموده است. 

فصل دوم -آشنایی با نسل جدید لوله ها
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9-سکوت : 
امــروزه اکثــر افــراد متقاضــی سیســتم هــای لولــه کشــی بــر ســکوت و کیفیــت اصــرار مــی ورزنــد. صــدای داخــل

ــپ  ــه نیوپای ــود. لول ــی ش ــوط م ــده، مرب ــه وارد ش ــای لول ــواره ه ــه دی ــه ب ــی ک ــه قوچ ــه ضرب ــب ب ــا اغل ــه ه  لول
ــپ و ــه نیوپای ــاختار لول ــت. س ــه داده اس ــای ارائ ــه ه ــی در لول ــچ صدای ــدون هی ــزی را ب ــای فل ــه ه ــدرت لول ق

 الیه های پلیمری آن، فشــار ضربه قوچ و صدا را کاهش می دهند. با سیســتم لوله کشــی نیوپایپ، شــما هیچ لرزش و 
صدای اضافی لوله های فلزی را نخواهید داشــت. تمام این شــرایط، عاملی برای دســتیابی به یک محیط آرام می باشــند. 

10-مقاومت شیمیایی :
وقتــی بحــث مقاومــت شــیمیایی لولــه در برابــر مــواد مختلــف پیش مــی آیــد، اطالعات مــورد نیاز بــه صــورت جداولی 
کــه عمومــاً اثــر غلظــت و دماهــای متفــاوت لحــاظ مــی گــردد، در اختیــار قــرار مــی گیــرد تــا کار بــر بتواند بــا مراجعه 
بــه ایــن جــداول بــه درســتی قضــاوت نمایــد . نمونــه ای از اینگونــه جــداول درادامــه آورده شــده اســت . بــا توجــه بــه 
مقاومــت شــیمیایی PEX در مقایســه بــا فلــزات ، پلــی اتیلــن و پلــی پروپیلــن گســتره کاربــرد ایــن لولــه هــا در صنایــع 

شــیمیایی بســیار وســیع می باشــد . 
جدول مقاومت لوله های نیوپایپ در برابر مواد شیمیایی مقاومت شیمیایی در چهار گروه نشان داده شده است : 

.  مقاوم   
    تا حدی مقاومت 

    بدون مقاوم 
-- قابل دستیابی نیست 

برای نشان دادن غلظت مواد از عالئم اختصاری زیر استفاده شده است : 
VL: برای نشان دادن غلظت وزنی در محلول آب کوچکتر از ۱0 در صد 

L: برای غلظت وزنی در محلول آب بزرگتر از ۱0 در صد 
 20° Cمحلول اشباع در : GL

H : گرید عمومی 
TR: گرید صنعتی خالص  
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11-اعتماد پذیری: 
ــه  ــدگان ، اینگون ــرف کنن ــه مص ــه کلی ــود ب ــت خ ــورد ماهی ــپ در م ــده، نیوپای ــرح ش ــکات مط ــه ن ــه ب ــا توج ب
ــا محــل کار  ــزل ی ــه سیســتم تاسیســاتی من ــا ب ــه ه ــچ آســیبی از طــرف لول ــر هی ــه دیگ ــد ک ــی ده ــان م اطمین
ــود  ــا آســایش تمــام ســپری خواهنــد کــرد و مطمئــن خواهنــد ب آنهــا وارد نخواهــد شــد و ســالهای متمــادی را ب
ــد.  ــد ش ــداز خواه ــس ان ــا پ ــزد آنه ــاتی ن ــای تاسیس ــتم ه ــرات سیس ــای تعمی ــه ه ــدت هزین ــا دراز م ــه ت ک

لوله نیوپایپ موفق به اخذ گواهینامه های ذیل شده است : 
1-تاییدیــه مطابقــت بــا اســتاندارد ASTM از موسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران) جهــت لولــه و 

اتصــاالت ( 
۲-تاییدیه مطابقت با استاندارد DVGW از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 

٣-گواهینامه DQS ISO 9001:2000  آلمان 
۴-دارای  ضمانت نامه کیفیت محصول 

5- گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
گروه صنایع گیتی پسند، عضویت انجمن های زیر نیز را دارا می باشد :

 )ICC( ۱-انجمن مقررات بین المللی ساختمان
)ASTM( 2-انجمن استاندارد تست و مواد امریکا

 )ASME( 3-انجمن مهندسان مکانیک امریکا
 )BSI( ۴-موسسه استاندارد انگلستان

)IAPMO( 5-انجمن بین المللی لوله و تاسیسات مکانیکی
 )RPA( ۶-انجمن بین المللی سیستم های گرمایش و سرمایش تابشی

 )ASHRAE( 7-انجمن مهندسین گرمایش ، سرمایش و تهویه مطبوع امریکا
 )IQNET( 8-شبکه جهانی کیفیت

)IECS( ۹-انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران
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فصل سوم 

آشنایی با لوله و اتصاالت نيوپایپ 

بخــش زیــادی از معضــالت سیســتم هــای فلــزی بــه دلیــل اســتفاده از اتصــاالت بــی دوام و نامرغــوب اســت. در صورت 
اســتفاده از اتصــاالت لولــه هــای فلــزی در سیســتم لولــه کشــی نیوپایــپ بــا وجــود عمــر طوالنــی لولــه، عمر سیســتم 
کاهــش یافتــه و بــه یــک سیســتم غیــر مهندســی تبدیــل مــی شــود کــه عمــر اجــزاء آن فاصلــه زیــادی بــا یکدیگــر 
دارنــد، لــذا در اجــرای سیســتم لولــه کشــی بایــد از اتصاالتــی اســتفاده کــرد کــه عمــری برابــر بــا عمــر لولــه داشــته 
باشــد. در سیســتم لولــه کشــی نیوپایــپ بــرای افزایــش عمــر، اتصــاالت از جنــس برنــج و اغلــب بــه روش فــورج گــرم 

ــه می شــوند.  تهی
بــرای افزایــش طــول عمــر و مقابلــه بــا تخریــب هــای احتمالــی از روکــش نیــکل جهــت آبــکاری اتصــاالت نیوپایــپ 
اســتفاده مــی شــود. یکــی دیگــر از دالیــل اســتفاده از روکــش آبــکاری شــده نیــکل، ایــن اســت کــه ایــن روکــش در 
برابــر یــون هــای خورنــده از قبیــل کلــر مقاومــت باالیــی دارد، پــس اتصــاالت نیوپایــپ از داخــل مقاومت بســیار باالیی 
داشــته و از خــارج نیــز بــه دلیــل روکــش نیــکل، در برابــر مصالــح مــورد اســتفاده در ســاختمان از قبیــل ســیمان، گــچ 
آهــک مقاومــت باالیــی از خــود نشــان مــی دهــد. اســتفاده از ایــن روکــش باعــث تطبیــق اتصــال و لولــه از جهــت 
طــول عمــر خواهــد شــد. اولیــن و مهمتریــن نکتــه ای کــه مجریــان نیوپایــپ بایــد بداننــد، عــدم اســتفاده از اتصــاالت 
متفرقــه در ایــن سیســتم اســت. در ایــن فصــل، لیســتی از محصــوالت نیوپایــپ همــراه بــا ســایز  و کــد شناســایی آنها 
آورده شــده اســت کــه ایــن کدهــا بــه منظــور هماهنگــی بیــن تولیــد کننــده، توزیــع کننــده و اجــرا کننــده سیســتم 

نیوپایــپ در ارائــه و تأمیــن ســفارش، تهیــه شــده اســت.
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لوله نیوپایپ :
لوله های نیـوپایپ در سـایزهای ۱۶ میـلی متـر الی ۶3 میلی متر تولید می گردند. سـایزهای ۱۶ الی 32 میلی متر به 

صورت حلقه ای و سایزهای ۴0 الی ۶3 میلی متر به صورت شاخه ای است. الیه داخلی نیو پایپ بی رنگ و الیه خارجی 
آن به رنگ سفید می باشد.

از این پس به طور قرار دادی لوله های نیوپایپ را با کدهای ذیل می شناسیم:

         

بطــور مثــال کــد ۹۱2۱۶ مربــوط بــه لوله ای اســت که قطــر داخلــی آن ۱2 میلی متر و قطــر خارجــی آن ۱۶ میلی متر
مــی باشــد. عــدد ۹ نیــز کــه در ابتــدای کــد آمــده اســت، مربــوط بــه کــد تولیــد اســت. حداکثــر ســایز تولیــدی بــا 
قطــر داخلــی 5۱ میلــی متــر و قطــر خارجــی ۶3 میلــی متــر مــی باشــد کــه آن را بــا کــد ۹5۱۶3 مــی شناســیم.

فصل سوم-اجرای تاسیسات ساختمانی با سیستم لوله کشی نیوپایپ
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اتصاالت لوله های نيوپایپ 

اتصاالت نیوپایپ )چه در سیستم رو کار و چه در سیستم توکار(، دارای سه نوع کلی می باشند:
1-اتصاالت کوپلی

۲-اتصاالت پرسی 
٣-اتصاالت دنده ای )رزوه ای یا مهره ماسوره ای ( 

توجه: اتصاالت نیوپایپ برای لوله های سایز ۱۶، 20، 25، 32 میلی متر دارای نمونه های کوپلی ، پرسی  و دنده ای می 
باشند ولی برای لوله های سایز ۴0، 50 و ۶3 تنها بصورت پرسی تولید می شوند.

1-اتصاالت کوپلی نیوپایپ :
اتصــاالت کوپلــی نیوپایــپ بــا طیــف و تنــوع زیــاد و گســترده و مکانیســم مطمئــن و قدرتمنــد، مــی توانــد حداکثــر 
اطمینان الزم را برای انواع سیســتم های آبرســانی، گرمایشــی و سرمایشــی به ارمغان آورد. اتصاالت کوپلی متشــکل از 
چهــار جــزء متفــاوت مــی باشــد که شــامل بدنه اتصــال کوپلــی، اورینگ هــای اتصــال کوپلی و حلقــه برنجــی )چاکدار( 

و مهــره اتصــال کوپلــی بــرای مهــار لولــه بوده کــه میــزان آب بندی سیســتم را تضمین مــی نمایند.

مهمترین ویژگی های اتصاالت کوپلی نیوپایپ عبارتند از:
1- آب بندی کامل سیستم تا حداکثر اطمینان.

۲- امکان باز و بست نمودن هر اتصال به دفعات متعدد بدون نیاز به تعویض هیچگونه قطعه.
٣- تنوع بسیار وسیع اتصاالت.

۴- استحکام قابل توجه اتصاالت بدلیل شکل و طراحی قطعات.
5- سهولت در اجرا.
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اجزای اتصال کوپلی نیوپایپ عبارتند از :
الف( بدنه اتصال کوپلی نیوپایپ:

 بدنــه اتصــاالت کوپلــی نیوپایــپ از جنــس برنــج بــا آبــکاری نیــکل بــوده و در 
خروجــی انشــعاب هــر اتصــال، دندانــه هــای معکوســی جهــت نگهــداری لولــه 
در جــای خــود وجــود دارد. در انتهــای دندانــه هــا، بدنــه اتصــال دارای رزوه هایــی 

بــرای پیــچ شــدن مهــره بــه آن قــرار دارد.  

ب( اُرینگ  های اتصاالت کوپلی:
در اتصــاالت کوپلــی نیوپایــپ بــه منظــور جلوگیــری از نفوذپذیــری آب، عــالوه بــر فشــرده شــدن دندانــه هــای بدنــه 
اتصــال در الیــه درونــی لولــه، از دو اُرینــگ نیــز اســتفاده شــده اســت. ایــن اُرینــگ هــا در فواصل مشــخص و اســتاندارد 

از یکدیگــر در میــان دندانــه هــا قــرار گرفتــه انــد و عمــل آب بنــدی را انجــام مــی دهنــد. 

ج( حلقه برنجی)چاکدار(:
قســمت دیگــر اتصــاالت کوپلــی حلقــه ای از جنــس برنــج و بــا آبــکاری نیــکل مــی باشــد. وقتــی بدنــه اتصــال درون 
لولــه قــرار مــی گیــرد، ایــن حلقــه بــر روی لبــه لولــه قــرار گرفتــه و عمــالًً لولــه درمیــان حلقــه برنجــی وبدنــه اتصــال 

مهــار مــی شــود.

د( مهره اتصال کوپلی:
ایــن مهــره کــه کامــاًل از جنــس برنــج تهیــه شــده و پــس از اینکــه لولــه در داخــل اتصــال قرارگرفــت، بــا بســته شــدن 

بــر روی اتصــال، حلقــه برنجی)چاکــدار(را بــا فشــار خــود جمــع کــرده  و اتصــال آب بنــد خواهــد شــد.
 

فصل سوم-اجرای تاسیسات ساختمانی با سیستم لوله کشی نیوپایپ
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2 - اتصاالت پرسی نیوپایپ: 
اتصــاالت پرســی نیوپایــپ بدلیــل تنــوع زیــاد در همــه ســایزها)۱۶ الــی ۶3 میلــی متــر( وپــرس بوســیله دســتگاه 

شــارژی- هیدرولیکــی، موردتوجــه مجریــان قــرار گرفتــه اســت. 
اتصــاالت پرســی دارای ســه جــزء کــه شــامل بدنــه اتصــال پرســی، اُرینــگ هــا و حلقــه اســتیل اتصــال پرســی بــرای 
پــرس اســت. خــط هــای نگهدارنــده حلقــه بــرروی اتصــال، ضریــب اطمینانــی اســت کــه بــا پــرس کــردن بــر روی 

اتصال، آب بند خواهد شد.

اجزای اتصال پرسی نیوپایپ عبارتند از:
الف( بدنه اتصال پرسی نیوپایپ:

 بدنه اتـصاالت پرسی نیوپایپ از جـنس بـرنج با آبکاری نیکل بوده و در خروجی انشعاب هر اتصال، دندانه های معکوسی 
جهت نـگهداری لوله در جای خـود وجود دارد )به این دندانه های اتصال به اصطالح، اتـصال دنـدانه مــوشی نیز گفــته

 می شود(. 

ب( اُرینگ های اتصاالت پرسی:
جهــت آب بنــدی بــر روی بدنــه اتصــاالت پرســی نیوپایــپ از دو اُرینــگ نیــز اســتفاده شــده اســت. ایــن اُرینــگ هــا 
در فاصلــه هــای مشــخص و اســتاندارد از یکدیگــر در میــان دندانــه هــا قــرار گرفتــه انــد و آب بنــدی را بــا خــط هــای 

پرســی کــه از روی حلقــه اســتیل بیــن ایــن اُرینــگ هــا قــرار مــی گیــرد، انجــام مــی دهــد. 

ج( حلقه استیل:
اتـصاالت پرسی دارای حلقه ای از جـنس استیل می باشد. وقتی بدنه اتصال درون لوله قرار می گیرد، این حلقه ابتدا بر 
روی لوله قرار گرفته، سپس بدنه اتصال درون لوله قرار می گیرد که این حلقه  لوله را به اتصال فشار داده و پرس برروی 

همین حلقه انجام می گیرد.
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3 - اتصاالت دنده ای )رزوه ای ( نیوپایپ: 
در اتصــال دنــده ای نیوپایــپ، حلقــه ماســوره، جــدا از اتصــال تولیــد شــده و رابــط بیــن لولــه و اتصــال مــی باشــد. برای 

اطمینــان از آب بنــدی بیــن لولــه نیوپایــپ و ماســوره، از اُرینــگ هــای ویــژه ای اســتفاده می شــود.
نحوه آب بندی بین اتصال نیوپایپ و ماسوره، بدین صورت است که تک اُرینگ، مرزمابین ماسوره و اتصال را آب بندی می کند.

یک اتصال رزوه ای نیوپایپ شامل اجزای زیر خواهد بود:
الف( مهره :

ایــن مهــره پــس از ســفت شــدن بــر روی رزوه اتصــال رزوه ای، ماســوره را داخــل لولــه نگــه داشــته و آب بنــدی اتصــال 
انجــام می شــود.

ب( ماسوره  اتصاالت دنده ای:
ماســوره نقــش مهمــی در ایــن اتصــاالت دارد. پــس از وارد شــدن ماســوره بداخــل لولــه و قــرار گرفتــن بــر روی اتصــال 

رزوه ای، بــا دو اُرینــگ هــای خــود) از داخــل و خــارج(، اتصــال آب بنــد مــی شــود.

پس از شناخت انواع اتصاالت نیوپایپ، اکنون تنوع اتصاالت و کاربرد آنها را بررسی خواهیم کرد:

-رابط روپیچ و توپیچ: 
بــرای اتصــال لولــه هــای نیوپایــپ بــه اتصــاالت فلــزی و تجهیــزات تاسیســات )پمــپ، فیلتــر، شــیر یکطرفــه و ....(  از 
ایــن اتصــال اســتفاده مــی شــود. اگــر رزوه روپیــچ نیــاز داشــته باشــیم، از رابــط روپیــچ و اگــر رزوه توپیــچ بخواهیــم، از 

رابــط توپیــچ اســتفاده مــی کنیــم. از ایــن مــدل اتصــاالت، کوپلــی و پرســی تولیــد شــده اســت.

فصل سوم-اجرای تاسیسات ساختمانی با سیستم لوله کشی نیوپایپ
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-بوشن ساده و بوشن تبدیل :
جهــت ارتبــاط بیــن لولــه هــای  نیوپایــپ بــا ســایز یکســان و همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه لولــه هــای نیوپایــپ در 
ســایزهای بــاال )۴0 و 50 و ۶3( بــه صــورت شــاخه ای و بــا طــول محــدود تولید می شــوند، از بوشــن ســاده و از بوشــن 
تبدیــل جهــت تبدیــل ســایزهای مختلــف لولــه هــا بــه یکدیگــر اســتفاده مــی شــوند. از ایــن اتصــال، کوپلــی و پرســی 

تولید شــده اســت. 

-زانو 90 درجه :
در سیســتم لولــه کشــی بــه علــت محدودیــت در مقــدار شــعاع خــم لولــه هــای نیوپایــپ، بخصــوص در ســایزهای بــاال
)۴0 و 50 و ۶3 میلی متر( این اتصاالت مورد استفاده قرار خواهند گرفت. اتصال کوپلی و پرسی برای زانو ۹0 درجه وجود دارد.

-زانو 90 درجه و چپقی:
از ایــن اتصــال در زمانــی کــه تغییــر زاویــه ۹0 درجــه جهــت تبدیــل بــه رزوه بــرای اتصــاالت فلزی نیاز داشــته باشــیم، 
اســتفاده مــی شــود. بــرای اتصــال روپیــچ از زانــو ۹0 درجــه چپقــی و بــرای اتصــال توپیــچ از زانــو ۹0 درجــه روپیــچ 

اســتفاده مــی شــود. از ایــن اتصــال، کوپلــی و پرســی موجــود اســت.
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-سه راهی و سه راهی تبدیل :
در سیســتم لوله کشــی نیوپایپ از ســه راهی، جهت گرفتن دو انشــعاب فرعی از یک انشــعاب اصلی استفاده می شود. در 
صورتی که بخواهیم ســایز انشــعابات با خط اصلی یکســان باشــد، از اتصال ســه راهی و اگر بخواهیم انشــعابات ســایزهای 
مختلفــی داشــته باشــد، از ســه راهــی تبدیــل اســتفاده مــی شــود. از این اتصــاالت، کوپلــی و پرســی موجود می باشــد.

-زانو دیواری :
از این اتـصال برای قـرار گرفتن شـیرآالت بهداشتی، در صورتی که در انتهای مسیر لوله کشی واحـد مصرف کننده باشد 
استفاده می شود. از این اتصال مدل کوپلی و پرسی و همچنین دارای صفحه برای نصب روکار این اتصاالت موجود است.

-سه راه دیواری :
از ایــن اتصــال بــرای قــرار گرفتــن شــیرآالت بهداشــتی، در صورتــی کــه در مســیر لولــه کشــی واحــد مصــرف کننــده 
باشــد، اســتفاده مــی شــود. در صورتیکــه بخواهیــم از زاویــه ۹0 درجــه بیــن دو خروجــی اســتفاده کنیــم، از ســه راه 
دیــواری ۹0 درجــه و در صــورت نیــاز بــه زاویــه ۱80 درجــه بیــن دو خروجــی، از ســه راه دیــواری ۱80 درجــه اســتفاده 
مــی کنیــم. همچنیــن در ایــن اتصــال، ســایز تبدیلــی بــرای خروجــی و ســه راهــی مــوازی نیــز وجــود دارد. از ایــن 

مــدل کوپلــی و پرســی و صفحــه دار بــرای نصــب روکار ایــن اتصــاالت موجــود اســت.

فصل سوم-اجرای تاسیسات ساختمانی با سیستم لوله کشی نیوپایپ
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-چپقی :
این اتصال در سیستم لوله کشی نیوپایپ، جهت موارد زیر، کاربرد دارد:

- در سیستم لوله کشی روکار به علت محدودیت در مقدار شعاع خم لوله های نیوپایپ. 
- جهت ارتباط بین سیستم لوله کشی نیوپایپ با سایر تجهیزات تاسیساتی)آبگرمکن، کلکتور، پکیج، پمپ و ...(. 

نکتــه: اســتفاده از ایــن اتصــال، بــرای ارتبــاط بیــن سیســتم لولــه کشــی نیوپایــپ و شــیرآالت بهداشــتی ســاختمان 
بــه هیــچ وجــه مجــاز نمــی باشــد.

-اتصال مهره ماسوره پرسی:
اگــر رزوه توپیــچ بــرای اتصــال لولــه هــای نیوپایــپ بــه اتصــاالت فلــزی و تجهیــزات تاسیســات )کلکتور،پمــپ، فیلتــر 

شــیر یکطرفــه و ....( نیــاز داشــته باشــیم، از ایــن اتصــال اســتفاده مــی شــود.

-بست لوله:
در سیســتم لولــه کشــی نیوپایــپ مخصوصــاً سیســتم لولــه کشــی روکار، جهــت ثابــت نمــودن لولــه هــا بــر روی دیوار 
و در ســقف هــای کاذب و رایزرهــا، الزم اســت از ایــن بســت هــا اســتفاده نمائیــم. از ایــن بســت، بــه صــورت زوج هــم 

ــت. موجود اس
ماکزیمم فاصله نصب بست ها یا ساپورت ها به شرح ذیل است:

الف: در لوله کشی با مسیر افقی 0/8 متر 
ب: در لوله کشی با مسیر قائم ۱/2 متر

-درپوش:
پــس از انجــام عملیــات لولــه کشــی و قبــل از تســت سیســتم، الزم اســت کلیــه اتصــال هــای شــیر آالت بهداشــتی بــا 
اســتفاده از ایــن اقــالم بصــورت موقــت مســدود گردنــد، لــذا از درپوش اســتفاده خواهیــم کرد. ضمــن اینکه اســتفاده از 
درپــوش گالوانیــزه مجــاز نبــوده و باعــث خراب شــدن اتصاالت برنجــی خواهد شــد. انواع مختلفــی درپوش وجــود دارد. 
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توجه: پس از انجام تست سیستم و تا قبل از نصـب شیر آالت بهداشتی بر روی اتصاالت، مجاز به باز نمودن درپوش هـا 
نمی باشیم.

-صفحه نصب : 
یکی از مـهمترین پارامترهای اجرای اتصاالت، قرار نگرفتن وزن لوازم بهداشتی بر روی لوله می باشد. بنابراین در سیستم 
لوله کشی تـوکار با اجـرای صفحات نصب روی دیوار و پیچ نـمودن اتصـاالت به آن ها، وزن تـجهیزات وسـایل بهداشتی 
بر روی لـوله قرار نگرفته و عـمر سیستم، افزایش خـواهد یافت. اتصال های توکار به وسیله صفحه نصب های تک و زوج 
)در دو سایز( یا صـفحه نصب رادیاتوری، در محل مورد نظر در دیوار قرار می گیرد. همچنین این صفحه نصب ها، فاصله 
بین لوله ها را تا قبل از نصب شیرآالت بهداشتی مورد نظر، ثابت نگه داشته و باعث می شود تا در هنگام نصب تجهیزات 
بـهداشتی، کمـترین مشکل را داشته باشیم. باید توجه داشت اتصال های روکار با صفحه ای که در پشت آن تعبیه شده 
مستقیما روی دیوار پیچ می شوند. ضمن اینکه، از صفحات نصب قوس دار نیز در زمانی که لوله فاضالب بین شیر آالت 

بهداشتی قرار گرفته است، می توانیم استفاده نماییم.
همچنیــن جهــت اجــرای صحیــح لوله کشــی هــای متصل بــه پکیــج حرارتی 
صفحــه نصــب اتصاالت پکیــج طراحی و تولید شــده اســت. در مرحلــه اجرای 
سیســتم تاسیســات، باید ایـــن صفحه در محـــل نصـــب پکـــیج در ارتـــفاع

۱20 ســانتی متــری از کــف تمــام شــده نصــب شــود. شــیارهای مخصــوص 
داخــل صفحــه نصــب از ســمت راســت بــه ترتیــب، لولــه برگشــت گرمایشــی 

لولــه آب ســرد مصـــرفی، لولــه آب گــرم مصرفــی و لولــه رفـــت گرمایشــی
می باشد.

-کلکتورها: 
از کلکتــور مــی تــوان در انــواع سیســتم هــای لولــه کشــی از قبیــل: آب ســرد و گــرم مصرفــی ســاختمان، در سیســتم 

گرمایــش رادیاتــوری و همچنیــن در سیســتم گرمایــش از کــف اســتفاده کــرد.
در هنــگام انتخــاب کلکتورهــا بایــد توجــه داشــت کــه آخرین 
عــدد مربــوط بــه کــد هــر کلکتــور، تعــداد انشــعاب فرعــی را 
نشــان مــی دهــد. بطــور مثــال، کلکتــور  )5b )۱*۱/2 ، دارای 
ــداد 5 انشــعاب خروجــی  ــچ ، تع ــایز ســطح مقطــع ۱ این س
ــا خروجــی هــای انشــعاب ســایز ۱/2 اینــچ مــی باشــند. و ب

همچنیــن مــی تــوان از کلکتور ترموســتاتیک رفت و برگشــت 
جهــت سیســتم گرمایــش از کــف اســتفاده نمود.

فصل سوم-اجرای تاسیسات ساختمانی با سیستم لوله کشی نیوپایپ
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- شیرزانویی : 
بــا توجــه بــه ورودی لولــه هــا از زیــر کلکتورهــا و ورود بــه کلکتــور در راســتای عمــود، اتصــال شــیرزانویی، بــه عنــوان 

شــیر اصلــی ورودی بــه کلکتــور نیــز اســتفاده مــی شــود کــه قابلیــت بــاز و بســته شــدن را دارا اســت.

- بست و پایه کلکتور:
جهت نصب کلکتور بر روی جعبه کلکتور، باید از پایه مخصوص و بست، استفاده نمود.

- جعبه های کلکتور:
بــا توجــه بــه ورودی و تعــداد انشــعابات، کلکتورهــا در انــدازه هــای مختلــف تهیــه شــده اســت. مجــری بایــد دقــت 

داشــته باشــدکه اســتفاده از جعبــه کلکتــور جهــت نصــب کلکتــور، الزامــی اســت.
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فصل چهارم
 

روش استفاده از لوله و اتصاالت نیوپایپ
جهت کاربرد در سیسـتم لوله کشـی نیوپایپ، باید استفاده ازابزار و اتصاالت مربوط به ایـن سیستم را  فرا گرفت. در این 

فصل، دستورالعمل استفاده از لوله و اتصاالت نیوپایپ،توضیح داده می شود. 
- برش لوله نیوپایپ: 

برای انجام لوله کشی نـــیاز به طول های مختلفی از لوله می باشد. بریدن لـــوله های نیوپایپ برای رول های سایزهای
 ۱۶ تا 32 میلیمتر بوسیله قیچی برش مخصوص نیوپایپ انجام شده و برای بقیه سایزها )۴0 و 50 و ۶3 میلیمتر( از دستگاه 
لوله بر استفاده می گردد. قابل ذکر است که استفاده از اره، سنگ فرز و ... جهت برش لوله به هیچ عنوان مجاز نمی باشد.

بــرای انجــام بــرش، ابتــدا دهانــه قیچــی بــه مقــدار کافــی باز شــده و ســپس لولــه بین فــک و تیغه قیچــی قــرار خواهد 
گرفــت. دقــت شــود کــه تیغــه در قســمت باالیــی مطابــق شــکل قــرار گیــرد. ضمــن بســته نمــودن قیچــی، بایــد تیغه 
قیچــی بــر لولــه ممــاس گــردد. در ایــن حالــت دســتی کــه قیچــی در آن اســت را حــول محــور لولــه، دوران آونگــی 
مــی دهیــم تــا تیغــه هــا بــه راحتــی در لولــه فــرو رفتــه و عمل بریــدن ســریعتر و بهتــر انجــام گیــرد. مزیت ایــن روش 
در آن اســت کــه ســطح مقطــع لولــه تــا حــد ممکــن، شــکل دایــره ای خــود را حفــظ مــی کنــد. الزم اســت کــه هنگام 

بــرش زدن، لولــه کامــال صــاف بریــده شــود )قیچــی عمــود بــر محــور لولــه قرار گیــرد(.
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- روش خم نمودن لوله نیوپایپ:
از مـــزایای لوله نیوپایپ انعـــطاف پذیـــری آن می باشـــد بـــه گـــونه ای که لـــوله در اکثـر مســـیرهای لوله کـشی بـا 
در نظـــر گرفتـــن ضـــوابط فنی، به راحـــتی خـــم می شــود. حداقل شــعاع خم لوله، همانگونه که در شــکل مالحظه
 مـی گردد، 5 برابر قـطرخـارجی لـوله است. توجـه داشته باشید که بـدلیل شـعاع خـم باال در سـایزهای ۴0، 50 و ۶3 
میـلی مترمجاز بـه خـم کاری نبوده و باید از زانویی ها استفاده شـود. حداقل شعاع خم برای سایر اندازه ها به شرح ذیل 

می باشد:

خم نمودن لوله های نیوپایپ به سه روش قابل اجرا است:
الف( خم نمودن لوله با دست:

بــرای خــم نمــودن لولــه هــای ســایز پاییــن بــا دســت، لولــه را بــه گونــه ای در دســت مــی گیریــم که انگشــت شســت 
هــر دو دســت در زیــر لولــه قــرار گیــرد و ســپس بــا وارد آوردن فشــار از طریــق انگشــت شســت هــا بــر روی نقــاط 
مختلــف لولــه و در فواصــل کوتــاه از هــم، قــادر بــه خــم کــردن لولــه خواهیــم بــود )رنــگ قرمــز، چگونگــی توزیــع نیرو 

را نمایــش مــی دهــد(.

ب ( خم نمودن لوله با فنر مخصوص:
فنر خم بیرون لوله )روی لوله(، جهت خم نمودن طول های بلند و وسط لوله مورد استفاده قرار می گیرند.

فصل چهارم-روش استفاده از لوله و اتصاالت نیوپایپ
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ج( استفاده از دستگاه خم کن لوله:
در مــواردی ممکــن اســت قســمتی از لولــه کــه بایــد خــم شــود در محلــی باشــد کــه امــکان رســاندن فنــر خــم لولــه 
بــه آن وجــود نداشــته باشــد. در اینگونــه مــوارد، از دســتگاه خــم کــن لولــه اســتفاده مــی نماییــم. دســتگاه خــم کــن 

جهــت خــم کــردن لولــه بــا ســایز ۱۶ الــی 32 میلیمتــر اســتفاده مــی گــردد.
همانگونــه کــه در شــکل زیــر مشــاهده مــی شــود، لولــه را در دهانــه کمانــی شــکل دســتگاه )فک متحــرک( قــرار داده 
و بــا آوردن فشــار بــر دســته دســتگاه، فــک متحــرک بصــورت پلــه ای بــه ســمت جلــو رانــده شــده و لولــه پــس از قرار 

گرفتــن بیــن دو فــک ثابــت، خــم می شــود.

- روش کالیبراسیون لوله نیوپایپ :
جهــت ارتبــاط بهتــر بیــن لولــه و اتصــاالت نیوپایــپ، بایــد لولــه نیوپایــپ روی اتصــال بــه صــورت صحیح نصــب گردد. 
کالیبــر نمــودن لولــه امــری الزامــی بــوده و اجــرای سیســتم لولــه کشــی نیوپایــپ بــدون ایــن عمل مجــاز نمی باشــد.

لوله جهت رسیدن به شرایط ذیل، کالیبر می گردد:
۱- در صــورت از دســت دادن شــکل دایــره ای ســطح مقطــع لولــه در هنــگام بــرش بــا قیچــی، ایــن ســطح مجــدد بــه 

شــکل دایــره در آیــد.
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2- در دهانه ورودی لوله، پخ ۴5 درجه ایجاد گردد تا شرایط مناسب برای ورود اُرینگ ها مهیا شود. 
اســتفاده از ابــزار تنظیــم کالیبــر بــرای هــر ســایز بصــورت جداگانــه بــوده ضمــن اینکــه کالیبرهــای ســه پــره، بــرای 

کالیبــر نمــودن ســایزهای ۱۶ و 20 و 25 میلــی متــر نیــز تولیــد مــی گردنــد.

 بــرای کالیبــر نمــودن لولــه نیوپایــپ ابتــدا ابــزار تنظیــم را بــا آب آغشــته و ســپس وارد لولــه کــرده و در جهــت عقربــه 
ســاعت مــی چرخانیــم. در ایــن حیــن ســطح مقطــع لولــه، کامــال به شــکل دایــره در آمده و توســط تیغــه ابــزار تنظیم 
صــاف و همزمــان پــخ ۴5 درجــه در داخــل لولــه ایجــاد مــی شــود. جهــت خــارج کــردن ابــزار تنظیــم بــدون اینکــه 

جهــت چرخشــی تغییــر داده شــود، بــه همــان ترتیــب از داخــل لولــه بیــرون کشــیده مــی شــود.

- ارتباط بین لوله نیوپایپ و اتصاالت نیوپایپ: 
بــا توجــه بــه انتخــاب انــواع اتصــال کوپلی، پرســی و مهــره ماســوره ای در سیســتم لولــه کشــی نیوپایــپ، روش اجرای 

ایــن اتصــاالت بــه صــورت ذیــل می باشــد :                   
بایــد توجــه داشــت کــه اســتفاده از روان کننــده هــا از قبیــل گریــس و روغــن، جهــت کاهــش اصطکاک ســطح داخلی 
لولــه بــا اُرینــگ، بــه علــت تأثیــرات غیــر بهداشــتی بــر آب مصرفــی و همچنیــن تأثیــرات مخــرب بــر اُرینگ هــا، مجاز 

ــد. نمی باش

فصل چهارم-روش استفاده از لوله و اتصاالت نیوپایپ
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الف( اجرای اتصاالت کوپلی نیوپایپ: 
بــه منظــور ارتبــاط لولــه پنــج الیــه نیوپایــپ بــا اتصــاالت کوپلــی، ابتــدا بایــد مهــره را روی لولــه وارد کــرده و پــس از 
کالیبــر نمــودن لولــه مطابــق شــرایط اعــالم شــده در ایــن دســتورالعمل، حلقــه برنجــی روی لولــه وارد شــود. الزم بــه 
ذکــر اســت نبایــد حلقــه برنجــی را بــه دلیــل اینکــه راحــت بــرروی لولــه قــرار نمــی گیــرد، از قســمت چاکــدار آن بــا 
فشــار زیــاد از هــم بــاز نمــوده کــه ایــن عمــل منجــر بــه ایجــاد تــرک هایــی بــر روی حلقــه خواهــد شــد کــه ایــن 
مــورد مــی توانــد در آینــده باعــث شکســتگی و خوردگــی حلقــه برنجی)چاکــدار( شــده و اتصــال دچــار نشــتی گــردد. 
در انتهــا بایــد بدنــه اتصــال کوپلــی بــا محلــول رقیــق آب و مایــع ظرفشــویی آغشــته شــده و با فشــار دســت بــه داخل 
لولــه وارد شــود و بــا بســتن مهــره بــر روی بدنــه اتصــال کوپلــی و بــا آچــار متناســب بــا همــان ســایز اتصــال ، عمــل 

آب بنــدی صــورت گیــرد.
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ب( اجرای اتصاالت پرسی  نیوپایپ: 
در اتصــاالت پرســی بــه علــت یکپارچــه بــودن ماســوره و اتصــال، دو اُرینــگ روی ماســوره پــس از پــرس نمــودن، عمل

آب بندی را انجام می دهد.
بایــد توجــه داشــت کــه پــس از جــا زدن اتصــال پرســی بــر روی لولــه، ارتبــاط برقــرار شــده تحمــل فشــار کارکــرد 
بلنــد مــدت را نــدارد، لــذا جهــت تــداوم ایــن ارتبــاط، الزم اســت بــا اعمــال نیرویــی، لولــه بیــن حلقــه و ماســوره ثابــت 

شــود تــا بتوانــد در فشــار bar ۱0 )حداکثــر فشــار سیســتم در عمــر بلنــد مــدت( سیســتم را آب بنــدی نمایــد. 
در اتصــال پرســی، حلقــه مســتقیم بــا اســتفاده از دســتگاه پــرس کننــده کــه 3 خــط پــرس بــر روی حلقــه ایجــاد

می نماید، لوله را بین خود و ماسوره یکپارچه با اتصال، ثابت می کند.

فصل چهارم-روش استفاده از لوله و اتصاالت نیوپایپ
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ج( اجرای اتصاالت دنده ای)رزوه ای( نیوپایپ: 
در صــورت اســتفاده از اتصــاالت دنــده ای نیوپایــپ، ابتــدا مهــره روی لولــه قــرار گرفتــه و ســپس لولــه را کالیبــر کــرده 
و پــس از آن حلقــه ماســوره را وارد لولــه مــی نماییــم )مطابــق شــکل ذیــل(. در اتصــال دنــده ای، الزم اســت تــک 
اُرینــگ ماســوره بــه آرامــی وارد پــخ ۴5 درجــه اتصــال گــردد. بــرای کــم کــردن اصطــکاک بیــن ســطح داخلــی لولــه 
بــا اُرینــگ هــای نصــب شــده بــر روی مهــره ماســوره، مــی توانیــم از محلــول رقیــق آب و مایــع ظرفشــوئی بــه عنــوان 

عامــل کاهــش اصطــکاک اســتفاده گــردد.

در اتصــال دنــده ای، آب بنــدی بــا اســتفاده از نیــروی وارد بــر آچــار و بــر روی مهــره حلقــه ماســوره ایجــاد مــی گــردد 
و بــا بســته شــدن مهــره بــر اتصــال دنــده ای، حلقــه روی لولــه ثابــت شــده و اتصــال آب بنــد مــی شــود.

بــرای ارتبــاط هــر ســایز از لولــه نیوپایــپ بــا رزوه اتصــال مورد نظــر، مهره ماســوره مخصوصی، طراحی و ســاخته شــده 
اســت. در سیســتم لولــه کشــی دنــده ای ، نحــوه انتخــاب مهــره ماســوره مطابــق جدول ذیل اســت:
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فصل پنجم  

دستورالعمل استفاده از دستگاه پرس شارژی- هيدروليكي نيوپایپ

پــرس نیوپایــپ دســتگاهي شــارژی- هیدرولیکــي اســت کــه فقــط جهت پــرس کــردن اتصاالت پرســي نیوپایــپ مورد 
اســتفاده قــرار مــي گیرد.

ایــن دســتگاه داراي بــرد الکترونیکــي و سیســتم هیدرولیکــي پیشــرفته اي اســت کــه دقــت در رعایــت نــکات کاربردي 
و اســتفاده صحیــح از آن عــالوه بــر کیفیــت عملیــات اجرایــي لولــه کشــي، بــر عمــر مفیــد دســتگاه خواهــد افزود.

دستگاه پرس نیوپایپ شامل دو جعبه است:
جعبه پرس شامل: دستگاه پرس- شارژر و باتري

جعبه فک ها شامل: فکهاي سایز ۱۶ الي 32 میلیمتر 
تذکر: فک و قالب سایزهاي ۴0 الي ۶3 میلیمتر باید جداگانه تهیه شود.

بــرروي بدنــه پالســتیکي دو طــرف دســتگاه ، دو برچســب نصــب شــده کــه بــرروي آنهــا مشــخصات دســتگاه دیــده 
مــي شــود.

اطالعات فني دستگاه
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این دستگاه شامل ۱۱ قسمت به شرح ذیل است:

 

فك پرس:
فک پرس، همان نگهدارنده قالب پرس  مي باشد. توجه به نکات ذیل در خصوص فک پرس ضروري مي باشد:

الف: براي پرس نمودن لـوله با سـایزهای ۱۶، 20 ، 25، 32 میـلی متـر بطـور مجـزا از فـک هایي استفاده  مي شود کـه 
قالب پرس با فک مذکور به صورت یکپارچه مي باشد.

ب: بــراي پــرس نمــودن لولــه هــاي ۴0و50 میلــی متــر بــه صــورت مشــترک از یــک فــک اســتفاده مــي شــود. لــذا 
قالــب پــرس هــاي ۴0 و 50 میلــی متــر بــه صــورت مجــزا از فــک تولیــد مــي گــردد و مجــري بایــد قبــل از عملیــات 

پــرس، قالــب پــرس مــورد نیــاز را برفــک مذکــور نصــب نمایــد.
ج: بــراي پــرس نمــودن لولــه ۶3 بطــور اختصاصــي از یــک فــک اســتفاده مــي گــردد کــه قالــب ۶3 بــرروي آن قــرار

مــي گیــرد. تذکــر مهــم ایــن اســت که بــرای پــرس اتصــاالت نیوپایپ فقــط بایــد از فک هــاي پــرس نیوپایپ اســتفاده 
شــود. در ضمــن، اســتفاده از فــک هــاي پــرس مســتهلک یــا صدمــه دیــده مجاز نمي باشــد.

فصل پنجم-دستورالعمل استفاده از دستگاه پرس شارژی-هیدرولیکی نیوپایپ
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فک و قالب سایز 25فک و قالب سایز 20فک و قالب سایز 16

فک و قالب سایز 32

فک سایز 63

فک و قالب سایز 63 فک و قالب های سایز 40 و 50

طریقه نصب فک پرس بر روی هد دستگاهطریقه نصب قالب 63 بر روی فک اختصاصی آن
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هد دستگاه:
قطعــه اي اســت کــه قابلیــت چرخــش 3۶0 درجــه حــول محــور خــود را دارد و فــک هــاي پــرس بــر روي آن نصــب 

مــي گردنــد. ایــن چرخــش 3۶0 درجــه اي، امــکان پــرس اتصــاالت در زوایــا و نقــاط مختلــف را مهیــا مــي ســازد.

تذکر1: از چرخش بیش از حد هد آلومینیومي خودداري نمائید )حد استاندارد یک دور، برابر 3۶0 درجه مي باشد(. در 
غیر اینصورت دستگاه از گارانتي خارج مي شود.

تذکر۲: از باز و بست کردن پیچ هاي دوطرف هد آلومینیومي یا جایگزین نمودن با پیچ هاي دیگر خودداري نمائید.
نحوه کار با دستگاه:

در ابتدا فک پرس مورد نیاز را انتخاب و از لحاظ تمیز بودن، شرایط فک را بررسي کنید.
پس از نصب اتصال روي لوله، دهانه فکهاي پرس با فشار دادن قسمت  انتهائي فک باز مي شود. در ایـن حالت، فـک ها 
روي اتصال قرارخواهد گرفت. با فشار دادن کلـید دستگاه پرس، عمـلیات پرس شـدن شروع شده و غلتک هاي متحرک 
به سمـت جـلو حرکت مي کنند. با رسیدن فشار هیدرولیک دستگاه به حداکثر فشـار الزم، غلتکها بصورت اتومـاتیک به 
موقعیت اول بازگشته و عملیات پرس تکمیل مي گردد. در این حالت کاربر مي تواند فکهاي پرس را براي عـملیات پرس 
دیگر آزاد نماید. مجري بایـد در هنگام قراردادن دهانه قالب پرس برروي حلـقه به این نکتـه توجـه نماید که لبه قالب با 
لبه پالستیکي لبه اتـصال در تمـاس باشد تا سـه دایره پـرس کننده از فک ها، بین اُرینگـها واقع شوند. در غیر اینصورت 

دایـره هاي پـرس کننده روي اُرینگها واقع گشته و با پرس نمودن غیر اصولي اُرینگها اتصـال آب بند نمي باشد.

هد پرس در حالت عادی هد پرس با گردش 360 درجه هد پرس

(C) (B) (A)

(F) (E) (D)

فصل پنجم-دستورالعمل استفاده از دستگاه پرس شارژی-هیدرولیکی نیوپایپ
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نکات مهم :
- کاربر باید اطمینان حاصل کند که پین قفل شونده درست درگیر شده باشد.

- قبل از تعویض فکهاي پرس ، باتري را خارج سازید تا از بروز هرگونه حادثه جلوگیري شود.
-  شــرایط الزم بــراي اینکــه اتصــال کامــاًل آب بنــدي شــود آن اســت کــه ســیکل پــرس کامــل شــود، این بــدان معني 

اســت کــه ســرفکهاي پــرس بــا یکدیگــر تمــاس برقــرار کننــد و کامالً بســته شــوند.
- مجري باید اطمینان حاصل کند کـــه فـــکهاي پـــرس کامـاًل  بســـته شده و هیـچگونه شیي خارجي ) مثل قـطعات 
ســنگ و گــچ ( بیــن آنهــا وجــود ندارد. در صورت اشــتباه و یـــا در مواقــع اضطراري شـــاسي برگرداننده را - فشـــار داده 

تا غلتـــکهاي محـــرکه به موقعیت شروع بـاز گـردد. 
- عـملیات پـرس در هر لحظه با آزاد کردن کلید دستگاه پرس، متوقف مي شود.

- اگــر ســیکل پــرس متوقــف شــده اســت، عملیــات پــرس بــا رعایــت مــوارد فوق، مجــدداً بایســتي تکــرار شــده و دقت 
شــود در انجــام پــرس دوم، زاویــه پــرس دقیقــاً در محــل پــرس قبلــي انجــام گیرد.

شرایط کاربرد دستگاه:
دستگاه برقي- هیدرولیکي نیوپایپ، براي شرایط پـرس بدون وقفه طراحي نشده است. تقریباً پس از هر 50 سیکل پرس 

باید یک استراحت ۱5 دقیقه اي به دستگاه بدهید تا خنک شود.

تذکرات:
- عــدم اســتراحت ۱5 دقیقــه اي دســتگاه پــرس پــس از هــر 50 ســیکل ، موجــب صدمــات حرارتــي به دســتگاه شــده 

و مســئولیت عواقــب  ناشــي از عــدم رعایــت ایــن نکتــه بــر عهــده مجــري مــي باشــد.
- دستگاه پرس برقي – هیدرولیکي نباید در زیر برف و باران مورد استفاده قرار گیرد.

- استفاده از فکهاي پرس خمیده و یا صدمه دیده، مجاز نمي باشد.
- باتري و دستگاه شارژ باید در مقابل رطوبت و اشیاء خارجي محافظت شود.

- فک هاي پرس را باید تمیز نگه داشته و با یک برس، مواد زاید از فک پاک شود.
- بــراي اطمینــان از عملکــرد مطلــوب دســتگاه، مجــري موظــف اســت در طــول بهــره بــرداري، بطــور مرتــب پیــن 
دســتگاه، غلتکهــاي محرکــه و راهنمــاي غلطکهــا را تمیــز و روغنــکاري کنــد و در صــورت بروز هرگونه اشــکال اساســي 

دســتگاه را جهــت ســرویس فنــي بــه نمایندگــي رســمي گیتــی پســند)نیوپایپ( تحویــل نمایــد.
- از بازکــردن دســتگاه و تعمیــر آن توســط مراکــز و افــراد غیــر مجــاز بدلیــل وجــود قطعــات حســاس دســتگاه، جــداً 
ــپ ســرویس و تعویــض گــردد ــوده و بایســتي توســط شــرکت نیوپای خــودداري گردد.روغــن دســتگاه مخصــوص ب

(I) (H) (G)
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 و از پــرس نمــودن بــا دســتگاه بیــش از ده هــزار بــار )حدمجــاز(، خــودداري گــردد. هرگونــه آســیب ناشــي از کارکــرد 
زیــاد بــا دســتگاه متوجــه مجــري مربوطــه خواهــد بــود.

- در صــورت مشــاهده نشــتي روغــن از هــر قســمت اســتفاده از دســتگاه مجــاز نمــي باشــد. در ایــن صــورت دســتگاه 
را جهــت رفــع عیــب بــه نمایندگــي رســمي نیوپایــپ، تحویــل نمائیــد.

- در بدنــه اصلــي دســتگاه قســمتي جهــت تخلیــه هــواي گــرم موتــور در نظــر گرفتــه شــده اســت، لــذا از قــراردادن 
چســب و یــا هــر وســیله اي کــه موجــب عــدم تخلیــه هــوا گــردد، جــداً خــودداري فرمائیــد.

- در صورت نیاز به روغـن کاري دسـتگاه فقط قسـمتهاي مشخـص شده را روغـن کاري نمائید. بدلیـل حسـاسیت زیاد 
قطـعات دستگاه پـرس، استفاده از روغن Shell Tellus T 15  توصیه و استفاده از سـایر روغن ها مجـاز نمي باشد.

باتري و دستگاه شارژ:
باتــري هــا بایــد قبــل از اســتفاده شــارژ شــوند. دســتگاه شــارژ بــا ولتــاژ 220 ولــت و فرکانــس50 هرتــز کارمــي کنــد. 
بــراي شــارژ کــردن باتــري دســتگاه ، شــارژ را بــه منبــع بــرق متصــل نمــوده و باتــري را داخــل دســتگاه شــارژ قــرار 

دهیــد. زمــان الزم بــراي شــارژ یــک ســاعت مــي باشــد.
مقدار شارژ باطري را توسط چراغ کنترل شارژ بدین ترتیب مي توان کنترل کرد:

چراغ سبز:   نشانه کامل بودن شارژ باطري است.
چراغ قرمز:  باتري در حال شارژ بوده و شارژ کامل نشده است.

چراغ چشمك زن:  در این حالت باتري درست درجاي خود قرارنگرفته و یا خیلي داغ است.
پــس از شــارژ کامــل باتــري ، دســتگاه شــارژ بمــدت 5 ثانیــه ســیگنال متنــاوب زده و اتمــام شــارژ را اعــالم مــي کنــد. 
بــه محــض کاهــش محســوس در ســرعت پــرس، باتــري آن بایــد شــارژ شــود. باتــري کــه شــارژ آن تــا نیمــه رســیده 
باشــد نبایــد دوبــاره شــارژ شــود. اگــر یــک باتــري در دفعــات متعــدد، مــورد بهــره بــرداري قرارگرفتــه و یــا بــه مــدت 
زیــاد زیــر نــور خورشــید قرارگرفتــه باشــد، ممکــن اســت چــراغ کنتــرل شــارژ بــا فــالش قرمــز چشــمک بزنــد. در این 

صــورت مدتــي صبــر کنیــد و عملیــات شــارژ را پــس از خنــک شــدن باتــري مجــدداً شــروع نمائیــد.
اگــر چــراغ کنتــرل شــارژ فــالش قرمــز و ســبز بزنــد ، شــارژ باتــري امــکان پذیــر نمــي باشــد. علــت مــي توانــد تمیــز 

نبــودن قطبهــاي باتــري و یــا قطبهــاي شــارژ و یــا کــم شــارژ بــودن باتــري و یــا صدمــه دیــدن آن باشــد. 

باطریشارژر باطری

فصل پنجم-دستورالعمل استفاده از دستگاه پرس شارژی-هیدرولیکی نیوپایپ
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نحوه شارژ باتري :
- استفاده از هرگونه باتري غیر از باتري ارائه شده به همراه دستگاه مجاز نمي باشد.

- از گذاشــتن باتــري در معــرض نوســانات شــدید دمائــي و در دمــاي کمتــر از صفــر درجــه و نیــز باالتــر از ۴0 درجــه 
ســانتیگراد خــودداري شــود. بهتریــن دمــاي کارکــرد دســتگاه ۱5 الــي 25 درجــه ســانتیگراد اســت. 

- اگر مي خواهید دوباتري را پشت سرهم شارژ کنید ، قبل از شارژ باتري دوم، ۱5 دقیقه صبر کنید.
- باتري را نزدیک به گازها و مواد قابل اشتعال شارژ نکنید.

- از سیم دستگاه شارژ، براي حمل و نقل دستگاه یا بیرون کشیدن دوشاخ دیواري از پریز استفاده نکنید.
- از قراردادن اجسام خارجي در حفره دستگاه شارژ خودداري کنید.

- از قــراردادن باتــري داخــل جیــب یــا جعبــه ابــزار کــه ســایر وســایل فلــزي هــادي جریان ماننــد ســکه- کلید ابــزارو... 
باشــد، جــداً خــودداري کنید.

- شارژ باتري باید فقط از طریق شارژرهاي تولیدي شرکت نیوپایپ انجام گیرد.
- پس از شارژ باتري، دوشاخ دستگاه شارژ را از برق خارج نمائید.

- باتري و یا دستگاه شارژ را باز یا دمونتاژ نکنید.
- دستگاه شارژر به بردهاي الکترونیکي خاصي مجهز است که در موارد زیر سیگنال نوري مي زند.

مالحظات:
-اگــر نمایشــگر نــوري یــک ســیگنال را بــراي مــدت 20 ثانیــه بــه صــورت متنــاوب و در انتهــاي ســیکل کارکــرد خــود 
بزنــد )ردیــف 3 از جــدول شــماره 3( ، مجــري موظــف اســت دســتگاه را در اســرع وقــت بــه نمایندگي رســمي نیوپایپ 

جهــت انجــام ســرویس فنــي تحویــل نماید.
-درصــورت بــروز اشــکال، نمایشــگر نــوري بــه صــورت متنــاوب در آخــر هــر ســیکل کاري چشــمک مــي زنــد. جهــت 
رفــع عیــب آن ابتــدا نســبت بــه تعویــض باتــري اقــدام و در صورتیکــه پــس از تعویــض باتــري بازهــم ســیگنال فعــال 
باشــد، دســتگاه را در اســرع وقــت بــه نماینــدگان رســمي نیوپایــپ ، جهــت انجــام ســرویس فنــي تحویــل نمائیــد.

-وقتــي دســتگاه خیلــي داغ شــود، بطــور اتوماتیــک خامــوش شــده و پــس از خنــک شــدن ، بطــور اتوماتیــک روشــن 
مــي شــود.
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نگهداري و حمل و نقل دستگاه پرس:
بــراي حفاظــت دســتگاه پــرس در مقابــل صدمــات بایــد آن را پــس از هربــار اســتفاده بــه دقــت تمیــز و خشــک کــرده 

و ســپس در جعبــه مخصــوص آن نگهــداری نمــود.

استراحت به دستگاه و تمیز نمودن آن:
ایــن دســتگاه بــراي شــرایط پــرس بــدون وقفــه طراحــي نشــده اســت. تقریبــاً پــس از هــر ســیکل )50( پــرس بایــد 

یــک اســتراحت ۱5 دقیقــه اي بــه دســتگاه بدهیــد تــا خنــک شــود.
تذکــر 1: عــدم اســتراحت ۱5 دقیقــه اي دســتگاه پــرس پــس از هــر50 پــرس موجــب صدمــات حرارتــي بــه دســتگاه 

ــود. مي ش
تذکــر۲: بعــد از انجــام هــر پــرس ، زمانــي بیــن ۶ تــا ۱5 ثانیــه توقــف الزم اســت تــا روغــن دســتگاه بطــور کامــل 
برگشــت شــود. در غیــر ایـــنصورت پــرس کـــار نکــرده و حرکــت بــه جـــلو نــدارد ) بســـته بــه شــرایط آب و هـــواي 

هر منطقه متفاوت است(.
دستورالعمل سرویس فني ، تعمیر و نگهداري:

عملکــرد مطمئــن دســتگاه بــه ســرویس فنــي بــه موقــع و اســتفاده دقیــق از آن بســتگي دارد. بــراي حفــظ دســتگاه 
بایــد آن را بــه طــور منظــم و دائمــي تحــت ســرویس فنــي، تعمیــر و نگهــداري قــرارداد.

فصل پنجم-دستورالعمل استفاده از دستگاه پرس شارژی-هیدرولیکی نیوپایپ
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فصل ششم 

آشنایی با سيستم هاي لوله کشی نيوپایپ 
اجــرای سیســتم لولــه کشــی ســاختمان ، مســتلزم درک مفاهیــم اولیــه لولــه کشــی، آگاهــی داشــتن از انواع لولــه ها و 
کاربــرد آنهــا، تســلط بــر امــور نقشــه خوانــی و درنهایــت، در نظرگرفتن مالحظــات خاص طراحی این سیســتم هاســت.

سیستم لوله کشی آبرسانی :
شــبکه لولــه کشــی آبرســانی ، وظیفــه تأمیــن آب ســاختمان را بــر عهــده دارد. این شــبکه لوله کشــی از کنتــور ورودی 
ســاختمان شــروع شــده و بــه مصــرف کننــده هــا ختــم مــی شــود. سیســتم هــاي آبرســاني را مــي تــوان بــه روشــهاي 

مختلــف اجــرا نمــود کــه عمدتــاً بصــورت اجــرا در ســقف کاذب و یــا در کــف ســاختمان مي باشــد.
در حالت کلی دو نوع لوله کشی مختلف خواهیم داشت :

1-لوله کشی روکار -۲- لوله کشی توکار 
دلیل انتخاب لوله کشی روکار ، یکی از دو عامل زیر است :

الف( بدلیل پوسیدگی لوله و اتصاالت فلزی ، برای غلبه بر پوسیدگی خارجی.
ب( در زمان بازسازی بنا و صرفه جویی در هزینه های تخریب.

بــه دلیــل عــدم پوســیدگي لولــه و اتصــاالت نیوپایــپ از داخــل و خــارج فقــط در صورتــي کــه بنــا در حــال نوســازي 
)بازســازی(  باشــد، لولــه کشــي روکار توصیــه مــي گــردد.

بطور کلی می توان به دو روش، سیستم لوله کشی را در ساختمان ها انجام داد :
1-سیستم انشعابی : 

ایــن سیســتم لولــه کشــی، به گونه ای اســت که اندازه لولــه ورودی از رایزر ســاختمان به داخل واحد، بــزرگ تر از تمامی 
لوله ها است و به تدریج سایز لوله ها تا آخرین مصرف کننده در واحد، کوچک می شود.

2 -سیستم کلکتوری :
در سیســتم کلکتــوری، لولــه از رایــزر ســاختمان بــه داخــل کلکتــوری کــه در داخــل واحــد وجــود دارد، رفتــه و پــس 
از آن بــرای هــر واحــد مصــرف کننــده، یــک انشــعاب از کلکتــور خــارج مــی شــود. بــا توجــه بــه همزمانــی مصــرف در 

واحــد هــای مصــرف کننــده، ســایز انشــعابات از کلکتــور، تعییــن خواهــد شــد. 
مزایای سیستم کلکتوری نسبت به سیستم انشعابی عبارت است از :

1-حذف اتصاالت در کف ساختمان :
در ایــن سیســتم، هیــچ گونــه اتصالــی در کــف ســاختمان وجــود نــدارد و همیــن امــر، موجــب باالرفتن ســرعت جریان 

آب در لولــه خواهد شــد.
۲-خروج یکنواخت جریان آب از انشعابات کلکتور :

بــا توجــه بــه ســایزهای انشــعابات خروجــی کلکتــور، خــروج آب از انشــعابات کلکتــور، بصــورت یکنواخت انجــام خواهد 
شــد و مقــدار جریــان خروجــی از هــر انشــعاب کلکتــور، بــا هــم برابر اســت.
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٣-کنترل مستقل هر واحد بهداشتی :
بــا قــرار دادن یــک شــیر بعــد از انشــعاب خروجــی از کلکتورهــا و بــا قطــع و وصــل کــردن شــیر، می تــوان آن انشــعاب 
را کنتــرل نمــود. ایــن امــر در صــورت خرابــی تجهیــزات بهداشــتی و خــارج نمــودن از مــدار لولــه کشــی جهــت تعمیر 

یــا تعویــض، کمــک شــایانی بــه مــا خواهد نمــود .
۴-امکان افزایش تجهیزات بهداشتی بدون تخریب مصالح :

بــا توجــه بــه اینکــه هرواحــد مصــرف کننــده از مصــرف کننــده دیگــر مســتقل مــی شــود، امــکان اضافــه کــردن یــک 
انشــعاب جدیــد بــه کلکتــور، وجــود خواهــد داشــت.

5-سرعت اجرای باال :
بــا توجــه بــه حــذف اتصــاالت و همچنین وجود ســایزهای پاییــن لوله ها، ســرعت اجرای  در سیســتم کلکتوری، بســیار 

باال است.

نکات مهم اجرایي سیستم لوله کشي نیوپایپ :
اجراي سیستم لوله کشي نیوپایپ، باید با رعایت الزامات مندرج در مباحث مقررات ملي ساختمان صورت گیرد.

1-مراقبت از لوله ها:
طبــق اســتاندارد ، لولــه هــاي پلیمــري در زمــان تولیــد، نگهــداري، حمــل و نقــل و بهــره بــرداري نبایــد در مقابــل نــور 

مســتقیم خورشــید قــرار گیرند.
بــه همیــن جهــت بــراي بســته بنــدي لولــه هــاي نیوپایــپ از یــک پوشــش فــوم متاالیــز اســتفاده مــي شــود. ضمــن 
اینکــه در عملیــات لولــه کشــي در فضاهــاي روبــاز، محافظــت از لولــه هــاي نیوپایــپ بــا اســتفاده از یــک پوشــش عایق 

در مقابــل ســرما و خورشــید ضــروري اســت.

فصل ششم - انواع سیستم های آبرسانی
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۲-ارتباط بین سیستم لوله کشي نیوپایپ و سیستم لوله کشي فلزي:
جهــت ارتبــاط بیــن مهــره ماســوره نیوپایــپ بــا اتصــال رزوه ای رابــط و عــدم نشــتی، الزم اســت تــک اُرینــگ ماســوره 
داخــل پــخ ۴5 درجــه اتصــال قــرار گیــرد. بــه علــت اینکــه اتصــاالت فلــزي فاقــد چنیــن شــرایطي هســتند، لــذا مجاز 
بــه ارتبــاط مســتقیم مهــره ماســوره نیوپایــپ و رزوه اتصــاالت سیســتمهاي فلــزي نمــي باشــیم و حتمــاً بایــد از اقالمي 
ماننــد مغــزي و تبدیلهــای مربوطــه کــه از اقــالم دنــده اي نیوپایــپ مــي باشــد، بعنوان واســطه مهــره ماســوره نیوپایپ 

و اتصــال بــا سیســتمهاي فلــزي اســتفاده نماییم.

٣-عدم استفاده از اُرینگهاي متفرقه:
بــا توجــه بــه اینکــه طراحــي اُرینــگ اتصــاالت نیوپایپ بــه گونه اي اســت که تــوان عملکرد بلنــد مدت در سیســتمهاي 
گرمایشــي را دارد، لــذا در صــورت مفقــود شــدن و یــا خرابــي و پارگــي اُرینگهــاي اتصــاالت مختلــف، مجــري مجــاز 
بــه اســتفاده از اُرینگهــاي متفرقــه نمــي باشــد و موظــف اســت اُرینــگ را از نمایندگــي رســمی شــرکت نیوپایــپ، تهیه 

و روي اتصال نصب نماید.

۴-مراقبت از لوله در مقابل نور مستقیم خورشید:
همــه لولــه هــاي پلیمــري در برابــر نــور خورشــید، مقاومــت کمــي از خــود نشــان مــي دهنــد. لــذا ایــن لولــه هــا بایــد 

در برابــر نــور خورشــید عایــق شــوند.
اســتفاه از عایــق فــوم EPE و XPE کــه مخصــوص لولــه مــي باشــد، براي مــدت طوالني بــه صورت مســتقیم جوابگوي 
محافظــت از نــور خورشــید نخواهــد بــود. پــس در مــوارد اجتنــاب ناپذیــر، بایــد از عایــق مناســب بــراي محافظــت از 

ــه اســتفاده کرد. لول
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ضمن اینکه سایر عملیات ساختماني نیز در زمان اجراي لوله کشي ساختمان، انجام مي شود، جهت مراقبت از لوله ها در 
مقابل مصـالح ساختماني، رول لوله، نبـاید مستقیماً روي کـف ساختمان در حال ساخت قرار گیرد و با قراردادن کارتن یا 
مقوا در زیر آن، لوله از آسیب احتمالي محافظت مي شود و مسیر لوله کشي از وجود مصالح مخـتلف ساختماني از جـمله 
پوکه هاي نوک تیز پاک شده و پس از اجـراي هر مسیر لولـه کشي، تست گـردیده و با تأیید مـهندس ناظر، مسیر لـوله 

مذکور با استفاده از مالت سبک پوشانده شود تا از هرگونه آسیب احتمالي، مصون گردد.

5-عدم انتخاب مسیر افقي روي دیوار در سیستم لوله کشي:
درسیســتم لولــه کشــي تــوکار نیوپایــپ، بــه هیــچ وجــه مجــاز بــه انتخــاب مســیر افقــي روي دیــوار نمــي باشــیم، لــذا 
لولــه هــا بایــد مســیر افقــي رادر کــف طــي کــرده و دقیقــاً از زیــر موقعیــت شــیر آالت ســاختماني، وارد اتصــاالت نصب 

شــده در دیــوار گردنــد.

در این شکل ها آب سرد و گرم سینک آشپزخانه  مستقیماً در امتداد شیرهاي مذکور از سقف کاذب به سمت پائین 
هدایت شده اند که مورد تأیید نمي باشد.

در صورت لوله کشي در سقف کاذب، هنگام ورود لوله نیوپایپ از سقف کاذب به سیـستمهاي بهداشتي باید محل تقاطـع 
دو دیوار به عنوان مسیر عمودي انتخاب گردد، چرا کـه هیچ احتمالي براي نصب وسایل رفـاهي یا تزئیني در کنـج دیـوار 
وجود ندارد و در صورت نصب وسایل مذکور در سایر موقعیتهاي دیوار، آسیبي به لوله هاي دفن شـده در کنـج دیوار وارد 
نمي شود. در این لوله کشي لوله هاي آب سرد و گرم سینک آشپزخانه از سقـف کاذب و از گوشه آشپزخانه )کنج دیوار( 
به سمت پائین هدایت شده و حرکت افقي لوله آب سرد از سینک آشپزخانه به طرف ماشین لباسشوئي در کف آشپزخانه 
مي باشـدکه مورد تأیید مي باشـد. اما حرکت افقي لوله آب سرد از سینک آشپزخانه به طرف ماشین لباسشوئي در کـف 

اشپزخانه مي باشد که مورد تأیید است.

فصل ششم - انواع سیستم های آبرسانی
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6-عدم اعمال وزن اضافي به لوله هاي نصب شده:
بــه هیــچ وجــه مجــاز بــه اعمــال وزن اضافــي روي لولــه هــاي نصــب شــده سیســتم لولــه کشــي نیوپایــپ نمي باشــیم. 
لــذا قرارگرفتــن وزن شــیرآالت بهداشــتي، وزن شــیرهاي اصلــي و فرعــي واحدهــا، وزن کلکتورهــا و... روي لولــه هــا 
بــه هیــچ وجــه مجــاز نمــي باشــد و در ایــن مــوارد بایــد از صفحــات نصــب مخصــوص جهــت تحمــل وزن تجهیــزات 
اســتفاده کــرد. همچنیــن از اقــالم زانویــي و چپقــي هــاي نیوپایــپ بدلیــل عــدم داشــتن صفحــه نصــب، نمــي تــوان 

جهــت ارتبــاط سیســتم نیوپایــپ و شــیرآالت بهداشــتي اســتفاده نمــود.

7-ارتباط بین لوله پلیمري و آبگرمکن:
مطابـــق اســتاندارد IAPMO اتصــال مســتقیم لولــه هــاي پلیمـــري بــه 
ــجاز  ــرارتی( مـ ــکیج حـ ــستاده و پـ ــا ایـ ــواري ی ــگرمکن )دی ــروجي آبـ خـ
اینــچ( متــر)۱8  ســانتی   ۴5/7 اســت   الزم  بنابرایــن  باشــد.  نمــي 

 لولــه فلــزي اســـتاندارد به خروجي آبگرمـــکن یا پکیـــج حـــرارتي متصل نموده 
و لولــه نیوپایــپ را بــه انتهــاي لولــه فلــزي متصــل نمــود. 

8-مراقبت از لوله ها :
ــتم          ــراي سیس ــگام اج ــري در هن ــف مج ــه وظای از جمل
لولــه کشــي، مراقبــت از لولــه هاي پوشــانده نشــده اســت. 
مجــري موظف اســت پــس از اجراي سیســتم لوله کشــي 
و انجام تست، آب کل سیستم را تخـلیه نمـاید و لولـه ها 
را در برابــر آسیـــب هــای احتمالــی محافظــت کنــد. لولــه 
هــای کــف اغلــب با ماهیچــه کشــی محافظت می شــوند. 
ضمــن اینکــه عــدم وجــود نخالــه  و مصالــح ســاختمانی 

کمــک زیــادی بــه آســیب هــای احتمالــی مــی کنــد.
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در زمـــستان نیــز لـــوله هــا بایــد از یــخ زدگی محافظت شــوند و یـــا جهت انجام تســت از محلــول کاهنده نقطــه انجماد 
با غلظت معین اســتفاده کند تا در صورتیکـــه آب در قســـمتهایي از لولـــه باقـــي بماند امکان یخ زدگي آن کمتر شــود. 

الزم بــه ذکــر اســت هنــگام نصــب تجهیــزات و شــیرآالت محلول مذکــور از سیســتم خــارج گردد.

- دستورالعمل  استفاده از محلول کاهنده نقطه انجماد)مکنا( :
ایــن مــاده کــه بــا نــام محلــول کاهنــده نقطــه انجماد)مکنــا( در اختیــار شــما قــرار مــي گیــرد. داراي مــواد اولیــه بــا 

گریــد صنایــع غذایــي اســت کــه مخصــوص تســت لولــه هــاي پنــج الیــه  نیوپایــپ تولیــد شــده اســت.
نحوه استفاده:

بــراي انجــام تســت فشــار درلولــه هــاي نیوپایــپ، در شــرایطي کــه احتمــال کاهــش دمــاي محیــط تــا ۱2/5- درجــه 
ســانتي گــراد وجــود دارد، محتــوي هــر ظــرف ۴ یــا 20 لیتــري را باحجــم معــادل آن از آب، رقیــق کــرده و اســتفاده 

یید. نما
بــراي انجــام تســت فشــار در لولــه هــاي نیوپایــپ، در شــرایطي کــه احتمــال کاهــش دمــاي محیــط تــا 25- درجــه 
ســانتي گــراد وجــود دارد هــر ظــرف محتــوي ۴ یــا 20 لیتــري را بــدون آب و رقیــق کــردن مــورد اســتفاده قــرار دهید.

نکات :
- در زمــان بهــره بــرداري، نســبت بــه تخلیــه محلــول کاهنــده نقطــه انجمــاد اقــدام کــرده و مدارهــاي لولــه کشــي را 
در دو مرحلــه آب گیــري نماییــد. ایــن عمــل را بــه گونــه اي انجــام دهیــد کــه آب تــازه و بهداشــتي حداقــل ۱5 دقیقه 

در مدارهــاي لولــه کشــي باقــي مانــده و ســپس تخلیــه گــردد.
- درصورت تماس محلول کاهنده نقطه انجماد با پوست و چشم ، با آب تمیز شستشو دهید.

 تذکرات:
- محلول کاهنده نقطه انجماد در ظرف ۴ یا 20 لیتري قابل عرضه  مي باشد.

- زمان نگهداري این محصول در انبار ۶ ماه پیش بیني شده است و باید دور از نور خورشید قرار گیرد.

- ضد عفوني کردن سیستم لوله کشی :
بــه علــت آلودگــي هــاي احتمالــي ناشــي از محیــط کارگاه ســاختماني و ابــزار آالت الزم اســت بــراي رفــع آلودگي هاي 

ناشــي از اجــراء پــس از تســت و قبــل از بهــره بــرداري عملیــات ضــد عفونــي انجــام گیرد.
۱- ابتدا لوله ها ، با آب آشامیدني کاماًل شستشو داده شود و داخل آن از مواد زائـد و زیان آور کامـاًل پاک شود. شـستشو 

باید تکرار شود تا آب خروجي از دهانه هاي باز کامالً  تمیز و عاري از مواد زائد و آلوده گردد.
ــیرها و  ــه ش ــود و هم ــر ش ــر )PPM 50( پ ــرم در لیت ــي گ ــر 50 میل ــول کل ــا محل ــد ب ــي بای ــه کش ــپس لول 2- س
دهانــه هــاي بــاز بــه مــدت 2۴ ســاعت بســته شــود. مــي تــوان مــدت ضــد عفونــي را 3 ســاعت و غلظــت محلــول کلــر 

را 200 میلــي گــرم در لیتــر )200PPM( تعییــن کــرد.
3- پــس از آن بایــد لولــه کشــي را از محلــول کلــر خالــي کــرد و بــا آب آشــامیدني دوبــاره شستشــو داد تــا زمانــي کــه 

آب خروجــي از دهانــه هــاي بــاز بــدون کلــر باشــد.
۴- پــس از انجــام کامــل عمــل ضــد عفونــي بایــد نمونــه آب بــراي آزمایــش میکــروب شناســي برداشــته شــود. اگــر 
نتیجــه آزمایــش نشــان دهــد کــه هنــوز در لولــه هــا و یــا دیگــر اجــزاء لولــه کشــي آلودگــي باقــي اســت، باید بــا تأیید 

مقــام مســئول امــور ســاختمان عمــل ضــد عفونــي بــه ترتیــب بــاال تکــرار شــود. 
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- دستورالعمل تست سیستم لوله کشی نیوپایپ:
تســت سیســتم لولــه کشــی یکــی ازمــوارد مهــم پــس از نصــب کامــل آن اســت تــا شــما از صحــت ارتبــاط لولــه و 
اتصــاالت اطمینــان حاصــل نمائیــد. بــا توجــه بــه ســاختار لولــه هــای پلیمــری و رفتــار آنهــا در مقابل شــرایط تســت و 
تاثیراتی که اختالف دمای محیط وآب ممکن است روی نتایج تست داشـــته بـاشـــد، انـجـــام تـســـت فـشـــار مطابق 

شــرایــــط زیــر، اطمینــان شـمـــا را نســبت بـــه صحت نصب کامل سیســتم لـولـــه کـــشی دو چندان مــی نماید.
نکات مهم قبل از تست :

- انجام تست فـشـار بــایــد طــبــق دستورالعمل و تایید آن تـوسـط ناظر و یا کارفرما انجام پذیرد.
- از فشار سنجی استفاده کنید که حداکثر فشار آن، حداقل bar ۱2 و دقت آن حداقل bar 0/۱ باشد.

- فشار سنج در پایین ترین نقطه سیستم لوله کشی نصب شود.
- بـــرای اتـصـــال دســتگاه تســت بــــه سیســتم لولــه کشــی از شـــیر قطــع و وصل اســتفاده شــود تــا پس از رســیدن 

فشــار بــه مقــدار مــورد نظــر، دســتگاه تســت ازسیســتم لوله کشــی جـــدا گـــردد.
- دقــــت شــود آب مــــورد مصــرف بــا محیــط هــم دمــا باشــد ) از آب ســرد در فصــل تابســتان یــا آب گــرم در فصــل 

زمســتان اســتفاده نشــده و ســعی شــود محیــط در زمــان تســت در شــرایط ثابــت دمایــی باقــی بمانــد(.
نکات آماده سازی تست :

- از نصب کامل تـمـامـی اتصاالت و بـسـتـه بــودن در پــوش هــا اطـمینان حـاصـل نـمـایـیـد.
- هوای سیستم بطور کامل تخلیه شود. سیستم با آب تمیز، بطور کامل پرشود.

روش تست :
فــشــــار سیســتم را حــداقــــل  به bar ۱0 )مطابق بند شــرایط آزمون مبحث ۱۶ مقررات ملی ســاختمان( برســانید 

و اگــر پــس از 2 ســاعت، افــت فشــار ایجــاد نشــده و هیچگونه نشــتی مشــاهده نگردد، تســت مورد تایید اســت.
نکات مهم پس از تست :

- در طــول مـدت تست، سیستم مورد بازدید قرار گیرد تا از عدم وجود نشتی اطمینان حاصل گردد.
- بــــرای تـســـت فـشـــار در فصــول ســـرد ســـال از محلــول کاهنــده نقطــه انجمــاد ) مکنــا ( و یا ضدیخ هـــای مورد 

تاییــد ناظــر اســتفاده شــود.
- با تخلیه آب مــدار در فصل سـرمـا پـس از تست، از یـخ زدگی آب درون سیستم جلوگیری نمایید.

- بالفاصلــه پــس از انجــام تســت، روی کلیــه لولــه هــا بــا اســتفاده از مــالت ســبک پوشــانده شــود تــا از آســیب دیــدن 
آنهــا جلوگیری شــود.

- در صورت تغییر در سیستم لوله کشی باید تست مجدد انجام شود.
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فصل هفتم

سيستم گرمایش از کف 

 بـــا افـزایـــش روز افـــزون جمـــعیت و همـچنین کاهـــش منابع انرژی، مصـرف بهـینه انـرژی امـــری اجتناب نـاپذیر
ــری  ــود آوردن تفک ــاتی، بوج ــوالت تأسیس ــد محص ــی تولی ــد علم ــه رش ــه ب ــا توج ــتا، ب ــن راس ــد. در ای ــی باش  م
جدیــد در دانــش مهندســی امــری ضــروری بــه نظــر مــی رســد. نقــش سیســتم هــای گرمایشــی بهینــه ســاختمان 
ــد. ــی باش ــل م ــل تأم ــم و قاب ــرژی مه ــرف ان ــازی مص ــه س ــرل و بهین ــکونی در کنت ــای مس ــع ه ــا و مجتم ه

بایــد اذعــان داشــت نــگاه اقتصــادي، نکتــه تعییــن کننــده ای اســت کــه نمــي تــوان بســادگي از آن گذشــت و قیمــت 
تمــام شــده یــک ســاختمان فــارغ از نــوع کاربــري آن، بــراي ســازنده و مصــرف کننــده نقــش اصلــي را تعییــن نمــوده 
و در انتخــاب مصالــح و اجــزاء ) از نــگاه ســازنده ( و انتخــاب ســاختمان ) از نــگاه مصــرف کننــده( بســیار تأثیــر گــذار 
اســت. بنابرایــن انتخــاب شــیوه هــاي اجرایــي ســامانه هــاي کــم حجــم و پــر بــازده مــّد نظــر مهندســین تأسیســات 

قــرار گرفتــه اســت.

هــدف از ایجــاد تأسیســات، کــه بــه نوعــی قلــب ســاختمان تلقــی می گــردد، تامیــن رفاه و آســایش ســاکنین با شــیوه 
هــای نــو و تجهیزاتــی بــه روز اســت. از ایــن رو انتخــاب سیســتمی  که مصــرف انــرژی را در تولید گرمایش و ســرمایش 

یــک ســاختمان کاهــش دهــد، بســیار حائــز اهمیت می باشــد.
در ســالهای اخیــر، سیســتم گرمایــش از کــف در کشــور هــای اروپایــی و آمریــکا بســیار متــداول شــده اســت و دلیــل 

ایــن گســترش روز افــزون، بهینــه ســازی مصــرف انــرژی بــا اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن مــی باشــد.
اســتفاده از روش گرمایــش از کــف جهــت گرمایــش محــل ســکونت از دیربــاز بــه طــرق مختلــف انجــام مــی گرفتــه 
اســت. بطوریکــه رومــی هــا در حــدود ۶0 ســال پــس از میــالد، زیــر کــف را کانــال کشــی کــرده و بــا ســوزاندن چــوب 

و اســتفاده از هــوای گــرم در کانــال هــای تعبیــه شــده، اقــدام بــه گــرم کــردن کــف منــازل خــود مــی نمــوده انــد. 

روشهای مختلف انتقال حرارت عبارتند از:
1-  روش هدایتی
۲-روش جابجایی

٣-روش تابشی
طبــق اســناد منــدرج در اســتاندارد ASHRAE مـــبحث آســـایش حرارتــی )Thermal Comfort( ، پارامتــر 
هــای مـــوثر در آســایش دمایــی انســان هــا، عواملــی هســتند کــه بایــد در روش هــای مختلــف طراحــی سیســتم های 
گرمایشــی در نظــر گـــرفت و بـــهترین وایــده آل ترین شـــرایط راحتي آســایش دمـــایی زمانی حـــاصل مــی گردد که 
بیش از 50 درصد انـــتقال حـــرارت بـــه صـــورت تابشــی باشــد و حــدود 25 درصد آن بصــورت جابجایــی و مابقی آن 
با تنـــفس و تعرق انســـان ها صورت پذیرد و هـــمچنین بیـــن دمـــاي محیط اطـــراف پـــا و سر و گـــردن بین 2 الي 3 
درجــه اختــالف دمایــي داشــته باشــیم و دمــا در کــف پــا گـــرم تــر از محیــط ســر و گــردن باشــد و ایــن شــرایط تنهــا 

در مــدل حرارتــي گرمایــش از کــف امــکان پذیــر مــي باشــد.
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روش های مختلف گرمایش عبارتند از :
1.گرمایش با انواع بخاری ها

۲.گرمایش با سیستم های رادیاتوری و فن کویل و هیت پمپ ها
٣.گرمایش از کف تابشی

در روش اول درصــد زیــادی از گرمایــش بــه صــورت جابجایــی اســت و بــا وجــود شــعله و دود کــه خطــرات خــود را بــه 
دنبــال دارد ، همــراه مــی باشــد.

در روش دوم بخش اعظم گرمایش به صورت جابجایی هوا با اتالف انرژی بسیار در زیر سقف ها همراه است.
در ایــن دو روش، بــرای گرمایــش، ابتــدا هــوای محیــط را گــرم نمــوده و ســپس انســان هــا از آنهــا متأثــر شــده و گــرم    

مــی شــوند کــه در ایــن مــدل هــدف اولیــه انســان نبــوده، بلکــه هــوای ســاختمان و جــرم آن مــد نظــر مــی باشــد.
همچنیــن در سیســتمهاي متــداول و ســنتي معمــول، چــون قســمت اعظــم انتقــال حــرارت از طریــق جابجائــي و گرم 
کـــردن هــوا صــورت مــي گیــرد و هــواي گــرم بــه ســمت بــاال حرکــت مي کنــد، تجمــــع هــواي گــرم در زیر سقـــف 
)جایــي کــه محســوس و مــورد نیــاز  نیســت( مــی باشــد و در حقیقــت گــرم نمــودن اجبــاری فضــاي بــاالی مصــارف 
انســانی منجــر بــه انتقــال مقــداری از آن بــه ســمت پاییــن شــده و ایــن در حالی اســت کــه در نزدیکی کف ســاختمان 

هــوای ســرد و نامطبــوع وجــود دارد.

 معرفی سیستم گرمایش از کف
سیســتم حرارتــی گرمایــش از کــف کــه انتقال حرارت بصورت تشعشــعی )تابشــی( ســهم زیــادی در فرآیند گرمایشــی 
آن دارد   ، درمقایســه بــا ســایر سیســتمهای حرارتــی نــه تنهــا در صرفــه جویــی و بهینــه ســازی مصــرف انــرژی بلکــه 
در مقولــه رفــاه و آســایش ســاکنان ســاختمان هــا دارای نقــاط قــوت بســیاری مــی باشــد. سیســتم گرمایــش از کــف 
بــه دلیــل گســترش تفکــر بهینــه ســازی مصــرف انــرژی، توزیــع یکســان گرمــا در تمامــی ســطح و فضــا و دوری از 
مشــکالت موجــود در ســایر روش هــا، بــه عنــوان مثــال ســیاه شــدن دیوارهــا، گرفتگــی و پوســیدگی لولــه هــا و… 

مــورد توجــه مــی باشــد.

فصل هفتم - سیستم گرمایش ار کف
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به طور کلي سه نوع روش گرمایش از کف  موجود است:
1- گرمایش با هواي گرم

۲- گرمایش با جریان الکتریسیته
٣- گرمایش با آب گرم

بــه دلیــل اینکــه هــوا نمــي توانــد گرمــاي زیــادي را درخــود نــگاه دارد، روش هــواي گــرم درموارد مســکوني چنــدان به 
صرفــه نیســت و روش الکتریکــي نیــز فقــط زمانــي مقــرون بــه صرفــه اســت کــه قیمــت انــرژي الکتریکــي کــم باشــد. 
درمقایســه بــا دو روش ذکــر شــده، سیســتم گرمایــش بــا آب گــرم  )هیدرولیــک( مقــرون بــه صرفــه تــر و خوشــایندتر    

مــي باشــد. بدیــن علــت ســالهاي متوالــي در سراســر دنیــا مــورد اســتفاده قــرار گرفته اســت. 
سیســتم گرمایــش از کــف بــا چرخــش آب گــرم از میــان شــبکه اي از لولــه هایــي کــه در کــف نصــب گردیــده انــد، به 
آرامــي، حــرارت را در تمامــي ســطح توزیــع مــي کنــد. در سیســتم گرمایــش از کــف شــبکه لولــه تمــام کف را پوشــش   

مــي دهــد و بدیــن ترتیــب توزیــع حــرارت بــه صــورت یکنواخــت مي باشــد. 
روش گرمایــش از کــف بــه عنــوان راحــت تریــن، ســالم تریــن وطبیعــی تریــن روش بــرای گرمایــش شــناخته شــده 
اســت. در ایــن سیســتم، آب بــا دمــاي متوســط ۴0 الــي ۴5 درجــه ســانتي گــراد در سیســتم گــردش مــي کنــد و 
حداکثــر دمــاي کــف 2۹ درجــه ســانتي گــراد اســت و بیــش از ۶0 درصــد انــرژي بــه صــورت تابشــي به محیــط انتقال 

ــد. ــدا مي کن پی
همـانطور که افراد دریک روز سرد زمستـانی توسـط تشعشع خورشید احساس گرما می نمایند، درایـن روش نیـز گرمـا 
را بوسیـله انتقال حـرارت تشعشعی )تابشی( از کف دریافت می کنند و یقیناً احسـاس آسـایش بیشتری خـواهند نـمود. 
در این سیستم گرمایشی معموالً دمای آب گرم موجود در لوله های کف بین 30 تا55 درجه سـانتی گـراد می باشد کـه 
درمقایسه با سایر روشهای موجود، که دمای آب بین 55 تا 75 درجه سانتی گراد است، 20 تا۴0 درصد در مصرف انرژی 
صرفه جوئی می شود. در ساختمان هائی که دارای سقف بلند می باشند استفاده از سیستم گرمایش از کف باعث کاهش 
مصرف انرژی و صرفه جوئی در مـصرف سوخت می شود، به این دلیل که در سایر روشها )مانند رادیاتور و بخاری( هـوای 
گرم در اثر کاهش چگالی سبک شده و به سمـت سقف رفته و اولین جائی را که گـرم می کند، سقف می باشد. به عـلت 
باال بودن دمای هوا در کنار سقف ، میزان انتقال حرارت آن به سقف از هرجای دیگر بیشتر است و این عامل باعث اتـالف 
مقدار زیادی انرژی می شود. در روش گرمایش از کف ، ابتدا قسمت پائین که مورد نیاز ساکنین است گرم شده و هـوا بـا 

دمای کمتری به سقف  می رسد، که این یکی از مزایای اصلی این سیستم می باشد.
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گرمایش از کف می تواند در همه مکان ها با کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد:
1-ساختمان های مسکونی اعم از ویالئی و آپارتمانی

۲-سالن های ورزشی و محوطه های استخرها و زمین های چمن
٣-اماکن تاریخی، مذهبی و تفریحی 

۴-ساختمانهای اداری و تجاری 
5-رمپ پارکینگها، پشت بام ساختمانها، پیاده روها و باند فرودگاهها )ذوب برف و ذوب یخ(

مزایای سیستم گرمایش از کف عبارتند از:

- آسایش و آرامش در باالترین حد ممکن :
ــاق ــک ات ــما دری ــدن ش ــه ب ــود دارد. بطوریک ــی وج ــه محدودیت ــدون هیچگون ــکونت ب ــل س ــرد در مح ــایش ف آس

بگونــه ای گــرم مــی شــود کــه در هنگام اســتراحت هــوای گرمــی را را استنشــاق نکرده و تنفس بســیار مـــالیم صورت 
مــی گیــرد، لــذا بهتریــن حالــت گرمایــش بــدن انســان آن اســت کــه محیــط اطــراف پــا کــه بیشــترین فاصلــه را تــا 

قلــب دارد گــرم بــوده دمــای قســمت فوقانــی بــدن پائیــن تــر باشــد.

- یکنواخت بودن حرارت :
 بــا توجــه بــه آنکــه تمــام ســطح فضــای مــورد نظــر تحــت پوشــش لولــه هــای گرمایــش از کــف قرارگرفتــه اســت 
دمــای همگــن، متعــادل و یکنواخــت درکل ســطح ایجادمــی گــردد و از جابجائــی اجبــاری هــوا در سیســتم جلوگیــری          

مــی شــود و ایــن یکنواختــی در ســطوح مختلــف بــه آســایش انســانها کمــک مــی کنــد.
- صرفه جویی در مصرف سوخت :

 بعلــت تمــاس مســتقیم افــراد بــا منبــع گرمایش )ســطوح تحت پوشــش گرمایش از کــف ( ، دمــای فضاهــا در درجات 
پائیــن تــری تنظیــم مــی گــردد. ایــن امــر موجــب کاهــش دمــای کارکــرد منبــع حرارتــی مولــد آب گــرم شــده و

صرفه جویی 25 الی ۴0 درصد در مصرف سوخت را خواهد شد. 

- ماندگاری بیشتر انرژی در محیط : 
بعلت جرم بیشتر کـف ساختمان، در صورت هـر گونه قـطع برق و یا عوامل دیگر که باعث توقف حـرارت دهـی مرکـزی 
باشد، مـدت زمان سرد شدن آپارتمان، بسیار طوالنی تـر از سایر روشها می باشد. در ایـن سیستم ابتدا مدت زمانی طول 
می کشد تا کف زمین به درجه حرارت مطلوب برسد، ولی پس از گرم شدن این حرارت با ثبات بیشتری در طـول مدت 
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زمستان، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
- آزادی عمل در دکوراسیون داخلی :

 بعلــت قرارگرفتــن ایــن سیســتم در کــف، هیچگونــه وســیله اضافــی درمحیط وجــود نداشــته و قابلیت بیشــتری جهت 
تغیــرات دکوراســیون داخلــی واســتفاده ازفضاهــای مختلــف ســاختمان وجودخواهــد داشــت. ایــن امــر بخصــوص در 
واحدهــای کوچکتــر و اتــاق خوابهــا بافضــای محــدود، ملمــوس تــر خواهــد بــود و تــا حــدود 2 درصــد فضــای داخــل 

محیــط را افزایــش مــی دهــد.
- تمیزی فضاهای داخلی و اثاثیه منزل : 

بــا توجــه بــه نارضایتــی اکثــر مــردم از کثیــف شــدن محیــط داخــل و پــرده هــا در اثــر اســتفاده از بخــاری و رادیاتــور، 
در سیســتم گرمایــش از کــف بــا توجــه بــه انتقــال حــرارت بصــورت تابشــی از ســطح کــف و بــه دلیــل ســیکل گردش 

هــوای گــرم، ایــن مشــکل برطــرف شــده و دیوارهــا و ســایر لــوازم در طــول زمــان ســیاه نخواهــد شــد. 

- هوای پاکیزه تر و حفظ رطوبت محیط :
در سیســتم گرمایــش رادیاتــوری یــا بخــاری، عمومــاً هــوای اتــاق خشــک مــی شــود. در بســیاری از مــوارد بــا قــرار 
دادن کتــری آب بــه روی رادیاتــور، ســعی در افزایــش رطوبــت اتــاق مــی شــود. ایــن مشــکل درسیســتم گرمایــش از 
کــف نمــودی نخواهــد داشــت. لــذا ایــن هــوای پاکیــزه تــر بــه افــراد دارای آلــرژی تنفســی،کمک شــایانی مــی نمایــد.

- خشك ماندن سطوح مرطوب:
استفاده از این سیستم در مکان هایی مانند آشپزخانه و حمام که کـف آنها مـرطوب است، مـناسب بوده و باعث خـشک 
شدن آنها می گردد و به همین دلیل نیز از رطوبت زدن دیوارها و کپک و تکثیر حشرات موزی جلوگیری می شود و نـیز 

در آسایش بیماران مبتال به روماتیسم پا موثر خواهد بود.
همچنیــن یکــی از کاربردهــا در کــف ســطوح مرطــوب اســتخر یــا حمــام اســت کــه باعــث خشــک شــدن قطــرات آب 

ــد. خواهد ش

- استفاده از منابع حرارتی مختلف :
سیســتم گرمایــش از کــف مــی توانــد بــا انــواع مختلــف منابــع حرارتــی از قبیــل: موتورخانــه مرکــزی، پکیــج حرارتــی 

و حتــی سیســتم هــای انــرژی خورشــیدی را اســتفاده کــرد.

ضمنــاً ازفوایــد دیگــر آن مــی تــوان بــه حــذف صداهــای اضافــی ناشــی از بکاربــری فــن یــا دمنــده هــا، اســتفاده از 
پوششــهای مختلــف کــف ازجملــه ســنگ، ســرامیک، موزائیــک، پارکت و فــرش به دلخــواه مصــرف کننده اشــاره نمود.

 ضمــن اینکــه آســایش بیشــتری بــرای کــودکان عزیــز کــه در ارتفــاع پائیــن منــازل زندگــی مــی کننــد، مهیــا نمــوده، 
بطوریکــه بــا کاهــش البســه آنهــا میتــوان از بیمــاری و عــدم آزادی عمــل کودکانــه جلوگیــری نمود.
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در مجمــوع سیســتم گرمایــش از کــف، باعــث صرفــه جویــي اقتصــادي مي شــود. در این سیســتم هیچ هزینــه اي بابت 
صــرف انــرژي بــراي گــرم کــردن فضــاي زیرســقف و بــاالي ســر افــراد تعلــق نمــي گیــرد. در ایــن روش تمــام حــرارت 
در زیــر پــا ایجــاد شــده و در بــاال، حــرارت خیلــي کــم مــي باشــد. در سیســتم گرمایــش از کــف حــدود 50 درصــد از 
انــرژي بــه صــورت تابشــي بــوده و افــراد و اشــیاء گــرم مــي شــوند نــه فضــاي اطــراف. در ایــن سیســتم کــف بــه عنوان 
یــک المنــت بــزرگ عمــل مــي کنــد ، دمــاي آب در گــردش نســبت بــه ســایر سیســتم هــاي حرارتــي بســیار پائیــن 
تــر اســت کــه ایــن مســأله بــراي دیگهــاي نســل جدیــد بــا راندمــان بســیار بــاال کــه بــا دمــاي برگشــت پائیــن عمــل

مي کنند و در کاهش مصرف انرژي موثر هستند، مناسب است وصرفه جوئی حدود ۴0درصد را بدنبال دارد.
همچنیــن باتوجــه بــه شــرایط لولــه هــاي PEX-AL-PEX و اتصــاالت آن و بدلیــل اینکــه لولــه هــای داخــل کــف 
یکپارچــه و بــدون اتصــال مــی باشــد، ایــن سیســتم گرمایشــي نیــازي بــه تعمیــر و نگهــداري بخصوصــي نــدارد. ایــن 
لولــه هــا بــا طــول عمــر بیــش از صدســال در برابــر هرگونــه خوردگــي، زنــگ زدگي و رســوب گرفتگــي مقاوم هســتند. 
دراســتفاده از چنیــن سیســتمي دیگــر احتیــاج بــه خریــد رادیاتــور و بخــاري و در ادامــه تعمیــر و نگهــداري آنهــا نبوده 

و از همــه مهمتــر خطــرات ناشــي ازایــن وســایل دیگــر وجــود نخواهــد داشــت.

فصل هفتم - سیستم گرمایش ار کف



Giti Pasand Industrial Group
65

	 	 	 																						 	 	 	
نیوپایپدستورالعمل	اجرای	تاسیسات	ساختمان	با	لوله	های

اجرای سیستم گرمایش از کف:
اجــرای سیســتم گرمایــش از کــف، نهایــی تریــن کارهــای ســاختمان بــوده و قبــل ازهــر چیــز کــف محــل اجــرا بایــد 

ســطحی صــاف و تــراز داشــته و وجــود هــر گونــه برآمدگــی در ســطح تمــام شــده مجــاز نیســت.
درصورت اجـرای سیستـم هـای بـرق و مـکانیک روی کـف ساختمان، کلیه تاسیسات بـرق ومکانیک )اعم از آبـرسانی و 
فاضالب( قبل از اجرای سیستم گرمایش از کف، اجرا و تست گـردیده و پس از تست، اجزا وقطعات سیستم های مـذکور 
پوشانده شود. ضمن اینکه بهترین روش اجـرا در سیستـم های آبـرسانی، روش آبـرسانی کلکتوری می باشد.محل نصـب 
کلکتور باید قبل از اجرای سیستم گرمایش از کف انتخاب شود و کـلیه عملیات گچ کاری از قبیل گچ کاری سقف، نصب 

درها، گچ کاری دیوارها )تا 0/5متر مانده به کف(قبل از اجرای سیستم گرمایش از کف صورت پذیرد.
بــا توجــه بــه هماهنگــی کلیــه تاسیســات لولــه کشــی از جهــت طــول عمــر, اســتفاده از لولــه هــای فلــزی و لولــه های 
پلــی پروپیلــن جهــت لولــه کشــی آب ســرد و گــرم مصرفی درکــف ســاختمانهایی کــه دارای سیســتم گرمایــش ازکف 

نیوپایــپ مــی باشــند، توصیــه نمی شــود.
پــس از آمــاده ســازی کــف، کل کــف تحــت پوشــش بایــد عایــق کاری شــود. ایــن عایــق، بایــد پیرامــون دیوارهــا 
چارچــوب درهــا، ســتون هــا و دیگــر اجــزای ســاختمان کــه در الیــه بتــن نفــوذ مــی کنــد، نصــب گــردد. بــرای نصــب 

عایــق حرارتــی، کــف بایــد ســطحی تــراز بــوده و وجــود هــر نــوع برآمدگــی درســطح تــراز مجــاز نمــی باشــد. 

عایــق بایــد از جنــس XPE یــا پلــی اســتایرن بــا چگالــی حداقــل 30 کیلوگــرم بــر متــر مکعــب و 
ضخامــت حداقــل 2 ســانتیمتر باشــد. ضمــن اینکــه در دیــوار پیرامونــی محــل اجــرای گرمایــش از کــف 
بایــد عایقــی از همــان جنــس کــف و در سیســتم گرمایــش از کــف متناســب بــا کــف ســاختمان )نــوع 
ــود. ــب نم ــانتیمتر نص ــدود 8 س ــاع ح ــانتیمتر و ارتف ــی 2 س ــت ۱ ال ــا ضخام ــاختمان (، ب ــف س ــر ک ــای زی فض

قبــل ار اجــرای سیســتم گرمایــش از کــف، بایــد کلیــه ســطوحی کــه عایــق کاری رطوبتــی بــرای آنهــا پیــش بینــی 
شــده اســت، بــه عایــق رطوبتــی مناســب مجهــز گــردد.
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: XPE عایق های حرارتی -
عایــق هــای حرارتــی پلــی اتیلن مشــبک شــده )XPE( نســل جدید عایــق های حرارتی اســت کــه به دلیــل ویژگیهای 

منحصــر بــه فــرد خــود نســبت به ســایر عایــق های معمولــی )پلی اتیلــن و پلــی اســتایرن ( متمایز مــی گردد. 
مقاومــت حرارتــی بــاال، مقاومــت شــیمیایی بــاال، نفــوذ ناپذیــری آب و مقاومــت بــاال در مقابــل تخریــب از مشــخصات 

بــارز ایــن نــوع عایــق هــا مــی باشــد. 
عایقهای XPE در دو نوع زیر تولید می شوند: 

1-لوله ای : جهت عایق بندی لوله های آب سرد و گرم مصرفی و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی. 
عایق های XPE برای لوله با قطر های داخلی ۱۶، 20، 25 ،32 ، ۴0 ، 50 و ۶3 میلی متر تولید و با کد های ۱30۱0 

الی ۱3022 مشخص می شوند.

۲-ورقه ای : جهت عایق برای سیستم های گرمایش از کف و همچنین عایق بندی دیوار هاو مخازن.

فصل هفتم - سیستم گرمایش ار کف
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اجرای سیستم گرمایش از کف نیوپایپ در ساختمان های مسکونی طبق الیه بندی زیر انجام می گیرد :

پس از آن، اجرای سیستم لوله کشی گرمایش از کف باید طبق نقشه طراحی شده از طریق دپارتمان پشتیبانی فنی گروه 
صنایع گیتی پسند اجرا شود.

لوله ها با فواصل مشخص شده و بوسیله بست خاردار در فوم نگه داشته می شود.

جهــت ســهولت در بــاز کــردن رول هــای لولــه نیوپایــپ، مــی تــوان از دســتگاه رول بــاز کــن نیوپایــپ، بــا کــد ۱70۱0 
ــتفاده نمود. اس
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ضمــن اینکــه بــرای تســریع در نصــب بســت هــای خــاردار درلولــه کشــی سیســتم گرمایــش از کــف نیــز مــی تــوان از 
دســتگاه پانــچ بســت خــاردار لولــه نیوپایــپ بــا کــد ۱۶0۱0 اســتفاده کــرد.

 

مطابــق بــا نقشــه طراحــی شــده، سیســتم هــای گرمایــش ازکــف، درزهــای انبســاط )Expansion Joint( قبــل از 
بتــن ریــزی در محــل هــای مشــخص شــده در نقشــه، نصــب مــی گردنــد.

اجرای عملیات بتن ریزی تحت نظارت مهندس ناظر ساختمان، انجام می شود.
محل اجرای گرمایش از کف را با استفاده از بتن سبک با ضخامت 3 تا 5 سانتیمتر روی عایق می پوشانیم.

مجمــوع ضخامــت بتــن، از روی عایــق تــا زیــر کــف پــوش ) اعــم از ســنگ، ســرامیک، کاشــی و ... ( نبایــد کمتــر از
 3 سانتی متر باشد.

الزم بذکــر اســت بــرای ســاخت بتــن، بایــد از مــالت بــا دانــه بنــدی ریــز اســتفاده نمود.)حداکثــر دانــه هــای مصرفــی 
نبایــد بیشــتر از ۱ ســانتی متــر باشــد(.

 
ضمن اینکه در 2 تا 3 روز اول پس از نصب ورقه بتنی ، باید از خشک شدن آن محافظت گردد.                               

در سـطوحی که اخـتالف ارتـفاع آن بـیش از 2سانتی متـر است مـی توان ابتدا از پـوکه ساختمانی سبک زیر عایق کف 
استفاده نمود و سـپس روی کـلیه سـطوح را با استفاده از بتن سبک ساختمانی باحدود  2سانتی متر ضخامت تراز نمود.

فصل هفتم - سیستم گرمایش ار کف
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پس از اجرای سیستم گرمایش از کف، نکات زیر را باید رعایت نمود:
-درز انبساط در محل های مشخص شده موجود در نقشه، باید حتماً نصب گردد.

-نصب هر گونه اتصال در کف مجاز نمی باشد.
-عایق کاری لوله های اصلی ورودی به کلکتور الزامی است.

-عایق کاری لوله های انشعابات خروجی از کلکتور رفت در ابتدای هر مدار، بطول مقطع فشردگی، الزامی است. 
-استفاده از لوله های پلی پروپیلن جهت لوله های اصلی ورودی به کلکتورهای رفت وبرگشت ، مجاز نمی باشد.

-نصب پمپ فقط در مسیر رفت مجاز است.
-حداکثر دمای مجازآب ورودی ۶0 درجه سانتیگراد می باشد.

-نصب شیر هواگیر اتوماتیک بر روی کلکتورهای برگشت، الزامی است.
-جهــت انشــعابات حولــه خشــک کــن  اســتفاده از مــدار گرمایــش از کــف توصیــه نمــی گــردد، ولــی مــی تــوان جهت 
حولــه خشــک کــن، قبــل از ورود بــه کلکتــور انشــعاب گرفتــه شــود و گرمــای مالیمــی را درحمــام هــا تامیــن نمــود 
) زیــرا حولــه خشــک کــن بــرای عملکــرد مطلــوب احتیــاج بــه آب بادمــای حداقــل ۶5 درجــه دارد کــه درسیســتم 
گرمایــش از کــف حــدوداً 50 درجــه ســانتی گــراد مــی باشــد لــذا توصیــه مــی گــردد حمــام هــا را نیــز مجهــز بــه 
سیســتم گرمایــش از کــف مجهــز نمــود تــا بــا افزایــش ســطح موثــر گرمایــش بــه نحــو مطلــوب تــری تامیــن شــود(. 

-افزایش ضخامت ورقه بتونی تا 50 میلیمتر، مشکلی برای سیستم گرمایش از کف ایجاد نمی کند.
-پس از اتمام لوله کشی باید سیستم کاماًل تست شود و در هنگام بتن ریزی لوله ها تحت فشار و درشرایط تست باشند.

 -ضخامــت ورقــه بتــون نبایــد کمتــر از 3 ســانتیمتر باشــد . همچنیــن جهــت ســاخت مــالت بتــن بایــد از مصالــح بــا 
دانــه بنــدی ریــز اســتفاده نمــود بطوریکــه حداکثــر انــدازه دانــه هــای مصرفــی نبایــد از یــک ســانتیمتر بیشــتر باشــد.

-درهنگام اجرای ورقه بتونی و حداقل به مدت 2 روز ، نباید دمای محیط از 5 درجه سانتیگراد کمتر باشد.
-در سه روز اول پس از نصب ورقه بتونی باید از خشک شدن آن محافظت گردد.

-در طی هفت روز پس از بتون ریزی ، ورقه بتونی نباید تحت بارهای بیشتر از وزن انسان قرار گیرد.
-پس از اتمام کار باید سیستم کامال تست شود .

-شــروع گرمایــش بایــد حداقــل 2۱روز بعــد ازبتــون ریــزی باکنتــرل دمــای آب ورودی بــه کلکتورهــا )Ts( بشــرح ذیل 
ــردد: انجام گ

Ts = 20  C                    ) اولین روز راه اندازی ) 21روزپس ازبتون ریزی  
Ts = 20  C                           دومین روز راه اندازی  
Ts = 20   C                        سومین روز راه اندازی  
Ts = 25   C                          چهارمین روز راه اندازی  
Ts = 30   C                        پنجمین روز راه اندازی  
Ts = 35   C                        ششمین روز راه اندازی  
Ts = 40  C                               هفتمین روز راه اندازی  

پس ازهفت روز، می توان دمای آب ورودی راحداکثر تا۶0 درجه ویا هردمائی که تامین کننده آسایش ساکنان می باشد 
تنظیم نمود.

O

O

O

O

O

O

O
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نصب کلکتور :
کار کلکتور این است که مدارهای مختلف از طریق کلکتور باالنس و کنترل می شوند.

بــرای نصــب کلکتــور هــای رفــت و برگشــت، الزامــی اســت کــه جعبــه کلکتــور اســتفاده شــود. بــه دلیــل مشــکل در 
هواگیــری مدارهــا، نصــب کلکتــور رفــت در پاییــن و کلکتــور برگشــت در بــاال الزامــی اســت.

جعبه کلکتور های تولیدی در اندازه های مختلف در نظر گرفته شده است.

کنترل دما در سیستم گرمایش ازکف : 
 ▪ سیستم کنترل دما بصورت دستي 

ــه  ــور، در جعب ــه خروجی هــای هــر کلکت ــا اســتفاده از شــیرآالت قطــع و وصــل متصــل شــده ب ــن سیســتم ب در ای
ــا  ــد ب ــر مــی توان ــر می گــردد و کارب ــه صــورت دســتی امــکان پذی ــی ب مربوطــه، امــکان کنتــرل منطقه هــای حرارت
احســاس گرمــا تنظیــم آن را انجــام دهــد. از مزایــای ایــن سیســتم، اقتصــادی بــودن و ســاده بــودن سیســتم کنترلــی 
مــی باشــد و بیشــتر جهــت فضاهــای مســکونی کوچــک ویــا اداری کــه مــی تــوان دمــای یکســانی را بــرای همــه اتاقها 

درنظرگرفــت مناســب اســت. 

  

▪ سیستم کنترل دمای اتوماتیك بصورت ترموستاتیك برقی 
در این سیستم شـیرهای برقی که به حـسگرهای الکتریکی )ترموستات های اتاقی( در هر محیط به طـور جداگانه وصل 

شده اند، فرمان قطع و وصل هرمدار حرارتی را دریافت نموده و عملیات تنظیم خودکار هر محیط را انجام می دهند. 
امکان دیگری همانند دبی سنج و یا دماسنج نصب شده بر روی هر خروجی و ورودی کلکتور امکان کنترل های مختلف و 
متنوعی را برای کاربر ممکن می سازد و مهمتر آنکه دریک فضـای مسکونی امکان استقالل دمائی را با نظر کاربر هر فضـا 

ایجاد نموده که خود سهم مهمی در  بهینه سازی مصرف سوخت دارد. 

فصل هفتم - سیستم گرمایش ار کف
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شیر کنارگذر )بای پس( :
ــا اختــالف فشــار جریــان آب بــاز شــده و جهــت جلوگیــری از فشــار مضاعــف  نوعــی شــیر مخصــوص اســت کــه ب
ــادل  ــه تع ــرای ب ــان آب ب ــی جری ــث یکنواخت ــن باع ــود. همچنی ــی ش ــتفاده م ــپ اس ــب پم ــتهالک و تخری ــه اس ب
ــه تعــادل رســیدن  ــن صــورت اســت کــه در صــورت ب رســیدن مدارهــای گرمایشــی مــی گــردد. طــرز کار آن بدی
مدارهــای گرمایــش از کــف در سیســتم کنتــرل ترموســتاتیک و بســته شــدن تمامــی مدارهــای رفــت، شــیر بــای پس 

بــاز شــده و آب بعــد از ورود بــه کلکتــور رفــت، از طریــق شــیر بــای پــس بــه کلکتــور برگشــت مــی رود.

انواع منابع حرارتی جهت سیستم گرمایش از کف: 
در سیســتم گرمایــش از کــف مــی تــوان از منابــع مختلفــی بــرای تامیــن گرمایــش اســتفاده کــرد. موتــور خانــه، پکیچ 

و حتــی حــرارت خورشــیدی مــی تواننــد در ایــن سیســتم مــورد اســتفاده قــرار گیرند. 
سیســتم های گرمایــش از کــف هماننــد سیســتم رادیاتــور قابلیــت اتصــال بــه انــواع منابــع تأمیــن کننــده حرارتــی 
را دارا می باشــند ، ولــی بــا توجــه بــه راندمــان بــاالی گرمایــش از کــف ، دمــای مــورد نیــاز بــه بیشــتر از 50 درجــه 
نمی رســد. از طــرف دیگــر دمــای مــورد نیــاز سیســتم آبرســانی حداقــل ۶0 درجــه می باشــد. در نتیجــه در ســاختمانی 
کــه از گرمایــش ازکــف اســتفاده می کنــد، نیــاز بــه دو مــدار بــا درجــه حــرارت متفــاوت دارد کــه بــه روش هــای ذیــل 

ــن می باشــد:  ممک
ـ استفاده از پکیج 

ـ استفاده از موتورخانه با 2 دیگ کوچک 
ـ استفاده از موتورخانه با یک دیگ و مبدل حرارتی 

ـ استفاده از موتورخانه با یک دیگ و الکترو ولو با مدار بای پاس 
کــه در کنــار همــه مــوارد فــوق، مــی تــوان از پانــل هــای خورشــیدی نیــز جهــت تامیــن آب گــرم سیســتم اســتفاده 
ــر 50 درجــه در ــرم زی ــاز آبگ ــای 50درجــه در سیســتمهای خورشــیدی و نی ــا دم ــرم ت ــد آبگ ــل تولی ــود و بدلی نم

سیستم گرمایش ازکف ، صرفه جوئی بسیارمناسبی در مصرف سوخت صورت خواهد گرفت.
حرف آخر : 

در خانــه هــای مدرنــی کــه بــا سیســتم گرمایــش از کــف تجهیــز شــده اســت ، گــردش آب در شــبکه ای از لولــه هــا 
کــه در کــف نصــب شــده اســت ،حــرارت را بــه آرامــی و بــه صــورت یکنواخــت توزیــع کــرده و بــا موازنــه ۴ عامــل 
اصلــی راحتــی یعنــی دمــای محیط/گرمایــش تابشــی/جریان هوا/رطوبــت نســبی، آسایشــی را بــه وجــود مــی آورد کــه 

فقــط بــا تجربــه کــردن مــی توانیــد آن را حــس کنیــد.
در نهایت آنکه این سیستم قابلیت ارائه سرمایش ازکف ترکیبی را هم دارد.
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