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  مقدمه  
هاي تعمير و نگهداري تاسيسات سـاختمان آشـنا نباشـد. اگـر چـه       امروزه شايد كمتر كسي است كه با هزينه

هـاي فنـي    ها به دليل استفاده از مصالح غير مرغوب است، اما به گمان ما فقدان آموزش اي از اين هزينه بخش عمده
  ها دارد. درست نيز نقش بسيار مهمي در بروز اين هزينه كاربردي، عدم آشنايي با استانداردهاي اجرا و عدم اجراي

گيـرد و   هـاي الزم را فـرا مـي    اي معـين، آمـوزش   در حال حاضر كمتر كسي پيش از اشتغال به كار يـا حرفـه  
نماينـد .   متأسفانه جامعه و كارفرمايان هم او را ملزم به اين فراگيري و دريافت گواهينامه تأييد صالحيت فنـي نمـي  

رود و  شود به هـدر مـي   شود، مواد و مصالح كه سرمايه ملي محسوب مي اين مهم اين است كه زمان تلف مي ي نتيجه
  شود. سرانجام كار به درستي انجام نمي

با كيفيت باال و مطابق با تكنولـوژي روز جهـان توانسـته     اتصاالتشركت سوپرپايپ اينترنشنال با توليد لوله و 
كشي ساختمانها را حل كند و همچنين با آموزشهاي علمـي و كـاربردي  در نظـر     است بخش مهمي از معضالت لوله

  دارد تا شما را با دانش فني اين محصول آشنا نمايد.
هاي علمـي   كشي و نقشه خواني و دانسته از نظر سوپرپايپ يك مجري خوب عالوه بر آشنايي كافي با فن لوله

كيفيت اجرا، سرعت عمل، خوش قولي و انضباط كاري را نيز در نظـر   كشي، بايد مواردي مانند و عملي در زمينه لوله
داشته و احساس مسئوليت و وجدان كاري را سر لوحه كار خود قرار دهد تا در نتيجه از كل مجموعه توليـد و اجـرا   

  نتيجه مطلوب و قابل قبولي حاصل شود.  
آموزشي را براي آموزش تئوري و عملـي اجـراي   هاي  هاي آن دوره شركت سوپرپايپ اينترناشنال و تمامي نمايندگي

هـا   گونه راهنمايي و همكاري بـا شـما هسـتند. مجريـاني كـه در ايـن دوره       ي همه كنند و آماده سوپرپايپ برگزار مي
 (مطابق با فرم شرايط دريافت كارت مجري مجاز در انتهـاي كتـاب)   شركت نمايند در صورت داشتن شرايط مناسب

  د.ننماي ريافت ميكارت مجري مجاز را د

ي اجـراي   كشي سوپرپايپ و اصول اوليـه  هاي آموزشي سوپرپايپ است و شما را با سيستم لوله مكمل دوره باين كتا
ها براي شما ارسال  هاي تكميلي ديگري هم در آينده منتشر خواهد شد. براي اينكه اين جزوه كند. جزوه آن آشنا مي

برهاي مربوط به سوپرپايپ قرار بگيريد، لطفا فرم اطالعـات در انتهـاي ايـن    شود و همينطور براي اينكه در جريان خ
  .ارسال نماييدكتاب را تكميل و به نشاني دفتر سوپرپايپ 

  
  سوپرپايپ اينترناشنال
  واحد پشتيباني فني
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  فصل اول
  انواع لولهآشنائي با 

  
  دهيم: توان به سه نسل تقسيم نمود كه در زير هر سه نسل را مورد بررسي قرار مي ها را مي به طور كلي لوله 

  هاي فلزي لوله  -نسل اول 
هاي فلزي مانند سربي، مسي، فوالدي( گالوانيزه و سياه)، آلومينيومي و استنلس  بيش از نيم قرن است كه در كشورمان با لوله

شود اما به دليل اينكه در ايران  ي مسي استفاده مي آشنايي كامل داريم. در حال حاضر در كشورهاي صنعتي بيشتر از لوله استيل
هاي فوالدي عمده مصرف را بخصوص در ابنيه به خود اختصاص داده است به همين دليل ما در زير مزايا و معايب اين لوله  لوله

  كنيم : ها مقايسه مي ها را با ديگر لوله
  

  هاي فلزي: مزاياي لوله
  

  ارزاني ( در كوتاه مدت ) -1
  تحمل فشار و دماي زياد -2
  مقاومت مكانيكي زياد -3
  عدم نفوذ اكسيژن به طور كامل -4
  ضريب انبساط طولي پايين (ميزان تغيير طول لوله در اثر تغيير دما كم است.)  -5

  
  هاي فلزي: معايب لوله

  
  خوردگي و زنگ زدگي از داخل و خارج  -1
  پذيري  رسوب -2
  وزن زياد -3
  غير اقتصادي بودن ( در دراز مدت ) -4
  طح داخلي ) سزبري باال ( ناصاف بودن  -5
  نصب مشكل و زمان بر -6

حاضر كمتر كشوري است ها امروزه در اكثر نقاط جهان مورد توجه قرار دارد، درحال  با توجه به اينكه افزايش طول عمر ساختمان
سازي استفاده نمايد. علت اين امر غيراقتصادي بودن در درازمدت بدليل خوردگي و رسوب  هاي فوالدي در ساختمان كه از لوله

هاي فوالدي باعث شده است تا اين لوله در تمام  ي لوله باشد. اما در كشور ما سابقه پذيري زياد و در نتيجه طول عمر پايين مي
ران قابل دسترس و شناخته شده باشد و با وجود اين كه استفاده از اين لوله در ابنيه معايب و مشكالت فراواني را در پي نقاط اي

  گيرد. ها مورد استفاده قرار مي داشته است، همچنان به دليل عدم آشنايي با نسل جديد لوله
  
  
  
  
  



 

SBR-075-00 4

  هاي پليمري لوله -نسل دوم 

و پكـس   PBبوتيلن  ، پلي PPپروپيلن هاي پلي هاي پالستيكي در انواع مختلف مانند لوله لولهي اخير دركشورمان  در دهه
PEX  هاي فوالدي عرضه شدند: هاي فلزي با مزاياي زير نسبت به لوله در جهت جايگزيني لوله  

 
  هاي پليمري مزاياي لوله
  عدم خوردگي و پوسيدگي از داخل و خارج -1
  رسوب ناپذيري  -2
  م وزن ك -3
  نصب سريع و آسان -4
 زبري پايين ( افت فشار كم ) -5

 

  ها به نوبه خود معايبي نيز دارند كه به شرح زير است: اما اين لوله
  هاي پليمري: معايب لوله

  ضريب انبساط طولي باال  -1
  عدم تحمل دماي باال  -2
  عدم تحمل فشار باال   -3
  مقاومت مكانيكي پايين   -4
  پذيري  عدم شكل  -5
  نفوذپذيري اكسيژن  -6
  بنفش  ءعبور نور خورشيد و اشعه ماورا  -7

  
شود،  معايب فوق مثل نفوذ اكسيژن كه باعث خوردگي اجزاي فلزي مدار تاسيساتي مانند رادياتورها و منابع ذخيره و غيره مي

ودن شود، و همچنين محدود ب ضريب انبساط طولي زياد كه با تغيير دماي آب باعث تغيير طول لوله به ميزان بسيار زيادي مي
ها در دما و فشارباال در دراز مدت ، مهندسان و دست اندركاران تاسيسات را به اين باور رساند كه  استفاده از بيشتر اين لوله

 اشكال نيست. از ها نيز خالي استفاده از اين لوله

 هاي تلفيقي لوله -نسل سوم 

هاي پليمري به دليل عدم تحمل فشار و دماي  .. ، و لولههاي فوالدي به دليل خوردگي و رسوب پذيري و . اين مطلب كه لوله   
اي كه عاري از  باال و ضريب انبساط طولي زياد و  ... ، داراي نقاط ضعفي هستند، باعث شد تا محققان جهت دستيابي به لوله

هاي چند اليه  اقدام  لوله هاي پليمري و فلزي باشد به ساخت انواع هاي فوق بوده و در عين حال داراي مزاياي لوله معايب لوله
پروپيلن و غيره) بود، كه  اتيلن، پلي هاي دو اليه ساخته شد كه داراي يك اليه فلز به همراه يك اليه پليمر (پلي كنند. در ابتدا لوله

سابق را به همراه اليه پليمر داخل و   يا خارج آن بود. اما باز با اين حال وجود اليه فلز و پليمر در داخل يا خارج همان مشكالت 
هاي سه اليه ساخته شد كه يك لوله فلزي در مركز و دو اليه پليمر در داخل و خارج داشت. اين لوله ها  داشت. بعد از آن لوله

ها دوگانگي جنس پليمر و فلز بود  هاي تك اليه و دو اليه را حل كرد، اما يكي از مشكالت بزرگ اين لوله بسياري از مشكالت لوله
شدند و عمالً توليد و  هاي فلز و پليمر انبساط طولي يكساني نداشته و از يكديگر جدا مي تغيير دماي آب داخل لوله اليهكه با 

هشتاد ميالدي با   ي  هاي چند اليه متوقف نشد و در اواخر دهه ها نيز محدود شد. اما روند پيشرفت توليد لوله كاربرد اين لوله
هاي چند اليه ( تلفيقي ) بوجود آورد.  هاي فلز و پليمر تحول بزرگي در توليد لوله ن اليهاضافه كردن چسب مخصوصي در بي

هاي نسل اول و دوم را حل كرده و توانست كليه  ويژگي منحصر به فرد تلفيق فلز و پليمر با چسب مخصوص تمامي مشكالت لوله
  ه هيچيك از معايب آن دو را به ارث ببرد.هاي پليمري را دارا باشد بدون اينك هاي فلزي و لوله مزاياي لوله
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 مشخصات فني      
قطر خارجي لوله 14 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110
ضخامت جداره 2 2 2.25 2.5 3 4 4.5 6 7.5 8.5 10
قطر داخلي (ميليمتر) 10 12 15,5 20 26 32 41 51 60 73 90
 طول كالف(متر) 200 200 150 100 50 - - - - - -

طول شاخه (متر) - - - - - 5 5 5 5 5 5
وزن بر متر طول (گرم بر متر) 91 105 148 240 323 508 745 1224 1788 2545 3597
سانتيگراد (گرم بر متر)درجه  10وزن با آب  170 218 337 525 854 1310 2065 3267 4615 6730 9959
(كيلو گرم) يا شاخه وزن كالف 18,2 21 22.2 24 16.2 2.54 3.73 6.12 8.94 12.73 17.99
 حجم آب در طول لوله (ليتر بر متر) 0,079 0,113 0,189 0,314 0,531 0,800 1,320 2,040 2,827 4.185 6.362

زبري (ميليمتر)    0,0004      
      0,40     (w/mk)   ضريب انتقال حرارت
      25x10-6    (m/mk)  ضريب انبساط طولي
درجه سانتيگراد)-درجه حرارت كاري (حداكثردر كاركرد بلندمدت    95      
درجه سانتيگراد)-مدت درجه حرارت كاري (حداكثردر كاركرد كوتاه    110      
      10     (Bar)   مدت بلند -فشار كاري

  
   ( 93 

حد گسيختگي 
= 

) 80 (Bar)  فشار اسمي
  - - - - 5xd=160 5xd=125 5xd=100 5xd=80 5xd=70 حداقل شعاع خم با دست (ميليمتر) 
  - - - - 4xd=128 4xd=100 4xd=80 4xd=64 4xd=56 حداقل شعاع خم با فنر (ميليمتر)
كن (ميليمتر)    حداقل شعاع خم با خم 43 49 78 80 128 - - - -  

  
 
 
 
شناسـيم. سـايزهاي توليـد داخـل      هاي سوپرپايپ را با قطر خارجي مي كنيد، لوله همانطور كه در جدول باال مالحظه مي 

ميليمتـر بـه صـورت     110و  90، 75،  63،  50،  40هـاي   باشـند و لولـه   ميليمتر به صورت كالف مي  32و  25،  20، 16يعني 
متر لوله  200شود سوپرپايپ بسيار سبك است. به طور مثال  ر جدول ديده ميشوند. همانطوركه د متري عرضه مي هاي پنج شاخه
توان در جدول باال مشاهده نمود. درجـه   كيلوگرم وزن دارد. زبري بسيار پايين ( صافي سطح داخلي ) را نيز مي 21 فقط 16سايز 

باشـد. يعنـي سـوپرپايپ در     در درازمدت مـي بار  10درجه سانتيگراد و فشار كاري در اين حرارت   95حرارت كاري در درازمدت 
درجـه   110ها حداكثر دمـاي   كند. لوله عمر مي 5/1سال با  ضريب اطمينان  50بار فشار حداقل  10درجه سانتيگراد و 95دماي 

ورت در صـ باشـد ).   بـار مـي   93توانند تحمل كنند ( حد گسيختگي لولـه   بار را در كوتاه مدت مي 80سانتيگراد و حد اكثر فشار 
كنـد، حتمـاً    استفاده از سوپرپايپ براي مصارف خاص كه دما يا فشار باال دارد و يا اگر سيالي به غير از آب از داخل لوله عبور مـي 

قبل از استفاده با بخش پشتيباني فني شركت سوپرپايپ اينترنشنال هماهنگ نموده و فقط پس از تاييـد نسـبت بـه اجـرا اقـدام      
  نماييد.
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  فصل دوم
  سوپرپايپ اتصاالت

  
آن هم از ضريب  اتصاالتي مطمئن،  باشد كه عالوه بر لوله كشي هنگامي قابل اعتماد مي دانيد يك سيستم لوله همانطور كه مي 

بايد حداقل برابر يا بيشتر از لوله دوام داشته باشد تا بتوان براي طول عمر باال از  اتصاالتاطمينان بااليي برخوردار باشد. 
  ي آن سيستم استفاده كرد مجموعه

سوپرپايپ با در اختيار داشتن دانش فني كامل با آخرين تكنولوژي و با كيفيت بسيار بااليي ساخته شده و همانند لوله  اتصاالت 
. برنج در مقابل خوردگي و پوسيدگي باشد مياز نوعي برنج  با روكش نيكل  اتصاالت قديميطول عمر بسيار بااليي دارد. جنس 

پذيري و نيز باال بردن   اقل رساندن رسوب دليل باز هم به حد اين ومت بااليي دارد و رسوب پذيري بسيار پاييني دارد، بهمقا
هاي قليايي و خورنده مقاوم  در محيط نيكلشود.  عرضه مي نيكلسوپرپايپ با روكش  اتصاالتمقاومت در مقابل خوردگي سايشي 

سوپرپايپ از داخل بسيار مقاوم بوده و از خارج در مصالح بنائي  اتصاالتنمايد. بنابراين  تر مي را بسيار صيقلي  اتصالبوده و سطح 
سوپرپايپ دارند مقاومت در مقابل  اتصاالتشود. يكي ديگر از محاسني كه  مثل گچ ، سيمان ، آهك و غيره خورده و پوسيده نمي

تركد ولي از محل  بار لوله مي 93باشد. به طور مثال در فشار بيش از  مل لوله ميفشار و دماي باال است كه حتي بيش از تح
شود و حتي اگر لوله را با دستگاه كشش آنقدر بكشيم تا گسيخته شود، باز از وصاله جدا نشده  هيچگونه نشتي مشاهده نمي  وصاله

  شود.  و از آب بندي خارج نمي
بر روي لوله به نوعي   اتصالدن يا چسب زدن و يا رزوه كردن احتياجي نيست و در واقع به لوله به گرم كر اتصالبراي وصل كردن 

پرسي كه نحوه  اتصاالت اي و ديگر ماسوره مهره اتصاالتشود، يكي  سوپرپايپ در دو نوع ساخته مي اتصاالتشود.  پرس مي
  وجود را بررسي خواهيم كرد. م اتصاالتباشد. در زير هر دو نمونه  بندي آنها در واقع به يك صورت مي آب

  اي: ماسوره مهره اتصاالت -1
پيچي از نوع  اتصالشود اين است كه براي وصل كردن لوله به هر  اي اطالق مي ماسوره مهره اتصاالتدليل اينكه به اين    

ف به لوله متصل ماسوره از يك طر بايستي از يك مهره و يك ماسوره استفاده شود. روش عمل اين است كه مهره سوپرپايپ مي
شود به صورت عدد ميليمتري ارائه  گردد. سمتي كه به لوله متصل مي متصل مي سوپرپايپ پيچي اتصالشده و از طرف ديگر به 

اي با  ماسوره گردد. مثال مهره شود به صورت عدد اينچي مشخص مي پيچي سوپرپايپ متصل مي اتصالشده و سمت ديگر كه   به 
  ي مشخصات زير است:دارا 770044شماره فني 

 
     
  سايز به ميليمتر براي اتصال به لوله                                  سوپرپايپ پيچي شدن به اتصال متصلسايز به اينچ براي   
  

داراي سه  اتصالبينيد اين  سوپرپايپ برخوردار است. همانطور كه در شكل پايين مي اتصاالتاي در  ماسوره از اهميت ويژه مهره
باشد كه جهت جلوگيري از نشتي در فشارهاي ناگهاني مثل ضربه قوچ و فشار تست و غيره تعبيه شده است. يك  اورينگ مي
شود تا مجموعه لوله و  و رفته و باعث ميدر جهت خالف كشش لوله وجود دارد كه به درون گوشت لوله از داخل فر  سري دندانه

گيرد باعث  ي برنجي كه بر روي لوله قرار مي كيلوگرم بر سانتيمتر مربع را تحمل كنند. حلقه 760كششي معادل  ها اتصال
باشد  مي اي كه بر روي ماسوره ها پرس شود. مهره شود تا با سفت كردن مهره بر روي اين حلقه، لوله مابين اين حلقه و دندانه مي

ديگر پيچيده شده و  ويا توپيچ روپيچ اتصال د، كه بر روينباش مي اينچ 1و يا دنده روپيچ  اينچ 1و   4/3،  2/1داراي دنده توپيچ 
بندي  گردد. فرم خاص( سطح شيب دار) قسمت جلوي ماسوره به همراه يك عدد اورينگ آب ي ماسوره مي باعث پرس شدن حلقه

  كند.  پ را تامين ميپيچي سوپرپاي اتصالبا 
ي فلز به سيستم شود. براي اتصال  پيچي سوپرپايپ وصل مي اتصالي سوپرپايپ فقط و فقط به   ماسوره بايد توجه كنيد كه مهره

   .توپيچ استفاده كنيد پيچي سوپرپايپ مانند مغزي يا روپيچ اتصالبايد حتما از يك 

43/16 



 SBR-075-

 حالتي بايد از 
ي و غيره  كه 

-00

  

د. براي چنين
، چپقي ، زانويي

 

 

  ي

   بدار

ها متصل نمود م
راهي ، سه زي ،

 نند شكل زير)

  ره

اورينگ جهت
آب بندي با 

  ها اتصال

مغزي

سطح شيب

  ماسوره هره

ه ديگر سيستم
پايپ مانند مغز

گردند. (ما ل مي

  ماسوره به مهره

ماسور

9

  
مه اتصال

وان مستقيماً به
پيچي سوپرپ ت

ره به لوله متصل

پيچي قابل اتصال به

تو اسوره را نمي
اتصاالتتمامي  .

ماسور وسط مهره

پ اتصاالتانواع    

 رنجي

 

           

                  
  مهره  

ته شد، مهره م
پ استفاده شود

باشد تو وپيچ مي

  

           

حلقه بر

                     

                     

 كه در باال گفته
پيچي سوپرپايپ

روك سمت آنها 

ن 
 

 
  

  

  
   

  

             
 

             

  
ك همانطور
اتصاالت پ

حداقل يك
  
  
  
  

  
  

  
  

 لوله

ها جهت اطمينانگ
 ر آب بندي با لوله

اورينگ
بيشتر



 SBR-075-

ماسوره مختلف  ه
اينچ و هم به  1/

نيز به وسيله  3
تر شده و ميزان 

باشد. ولي براي 

فلون براي اين 

اي لوله  ماسوره ه
به جاي حلقه  ي

   زير)

ت اتصال به لوله 
حلقه استيل كه 

كه حلقه استيل 
ب شيرهاي صي ن
كشي نسبت به  ه

  پرس شده

  ه

-00

توان با دو مهره ي
/2اتصال  هم به 

32ي  شود. لوله ي
ي سوپرپايپ كمتر

ب سب و غيره نمي
  

پيچ) از نوار تفل

مهراتصاالت  در 
قديمي پرسي الت

دد. ( مانند شكل

  

شند كه در قسمت
كند، ح ضمين مي

تمام قسمتهايي ك
هاي كشي يا مكان

سرعت لوله صاالت

راه پر يك نمونه سه 

لوله

  تيل

را مي 16 كه لوله 
ماسوره مختلف ره
اينچ متصل مي 1

كشي سيستم لوله

د نوار تفلون، چس
ف استفاده شود.

روپيچ و توپ 32

با اين تفاوت كه
اتصاالردد ولي در

گرد پرس ميايپ 

باش كش نيكل مي
را تض اتصالوله با 

 راهي يا بوشن) ت
ك تداي مسير لوله

اتصستفاده از اين 
 .  

                      

حلقه است

هند، بدين معني
توان با دو مهر مي

اينچ و هم به  3
صرف تبديلها در س

هايي مانند كننده
 نوار تفلون يا كنف

2*1ره ماسوره 

باشند ب كديگر مي
گر ديگر پرس مي

پرس سوپرپاتگاه

  قديمي سي
دنه برنجي با روك

آب بندي لو ،نگ

كنيم ( مانند سه
پرپايپ (مانند ابت
ستفاده كنيد. با اس

باشد  فوالدي مي

       

  آب بندي با لوله

10

ده اينچ انجام مي
را م 20ود و لوله

3 /4اتصال به م
شود تا مصر ث مي

ك بند  نيازي به آب
ايپ حتما بايد از

اريم ( مثالً مهر

ب بندي مانند يكد
اي د دنده تصاالت

يرد و توسط دست

پرس  اتصال
داراي يك بد يمي

ين دو عدد اورين
  شود.

پرپايپ استفاده ك
كشي سوپ تم لوله

يا روپيچ دارند اس
هاي رابر سيستم

 

ت اطمينان بيشتر آ

ا 1 و 4/3، 2/1ي
اينچ متصل نمو 3

نيز هم  25 لوله
ردد، اين امر باعث

يچي سوپرپايپ
پيچي سوپرپا صال

هت آببندي ندا

اومت و نحوه آب
ات كردن مهره به
گي ي لوله قرار مي

قدي پرسي صاالت
ود دارد و همچني
شو وصي پرس مي

كشي سو ستم لوله
هاي سيست خروجي

 آن رزوه توپيچ ي
 در كل چندين بر

  پرسي قديمي

اورينگها جهت

  
را نيز در سايزهاي

4/3اتصال هم به
مود و همچنين
گر نچ متصل مي

  بد.

يپ اتصالسوره به
اتص يا فوالدي به

 كه اورينگ جه
   م.

  :يم
پرسي از نظر مقا
 به توسط سفت

جود دارد كه برروي

اتصشود   ديده مي
 كشش لوله وجو
سظ دستگاه مخصو

ي در وسط سيس
ها و خ  در ورودي

كه يك سمتت
دو برابر رسيده و

اتصاالتد نمونه از

ها كار تبديل را ره
اينچ و ه  2/1 ال

اينچ متصل نم  3
اين 1 اتصالره به 
نيز كاهش ياب  صال

ماس ل كردن مهره
هاي مسي ن لوله

م: در اتصالتي
تفاده مي كنيم

قدي پرسي الت
اي و پ ماسوره هره

ه برنجي ماسوره
ك حلقه استيل وج

                     

كه در شكل باال
 در جهت عكس

گيرد توسظ قرار مي

پرسي اتصاليم از 
 پرس شوند ولي

تاتصاالل) بايد از 
اي به بيش از د ره

چند  

   

 

ماسور مهره
اتصاهم به 
4/3 اتصال
ماسور مهره

اتصمصرف 

براي وصل 
وصل كردن

توجه مهم
منظور است

اتصاال -2
مه اتصاالت

مابين حلقه
برنجي يك

  
  
  

             
  

همانطور ك 
هاي دندانه

ق  روي لوله

اگر بخواهي 
دارند بايد

قطع و وصل
ماسور مهره

  

بدنه برنجي
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  (ايمني تست فشار):  .R.T.Sمجهز به سيستم  2لوله و اتصاالت سوپرپايپ -3

با مهندسي مجدد و طراحي جديـد اتصـاالت پرسـي، احتمـال خطـر آب بنـد نشـدن سيسـتم لولـه كشـي            RTSاتصاالت مجهز به سيستم 
 رساند. سوپرپايپ را به حداقل مي

  2لوله سوپرپايپ  تغييرات اعمال شده در
استفاده شده است، اين پليمر نسل جديد پليمرهايي است كه  PE-RT TYPE П)از يك پليمر بسيار پيشرفته ( 2تغيير مواد اوليه: در توليد سوپرپايپ 

  منحصراً براي توليد لوله طراحي شده است.
 تغييراتي در خط توليد

  تغيير رنگ

 تغيير چاپ
  بندي تغييرات در بسته

  باشد: به شرح ذيل مي 2ات اعمال شده در اتصاالت سوپرپايپ تغيير
  : در صورتيكه بر اثر خطاي انساني يكي از اتصاالت پرس نشده يا بد پرس شود با كمترين فشار تست اتصال چكه مي كند. RTS تكنولوژي

  آلومينيومي به جاي حلقه استيل ي حلقه-1
  
  
  
  
  
  
  
  
 قلع به جاي آبكاري نيكل آبكاري -2

  
  
  
  

 
  
  مشخص براي فك پرس جاي -3
  
  
  
  
  

 
  شود حلقه پرس مي كل -4
  
  
  
  
  
  
  ها در اورينگ تغيير -5
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خطاي انساني را 

ي در نظر گرفته 
ي باشد). اين كد 

ــــال اشــــتباه 

-00

  رساند. ي

د رنگ احتمال خ

 سايز رنگ خاصي
سبز مي 32سايز 

ســــتفاده از اتصـ

 را به حداقل مي

س، استفاده از كد

عني كه براي هر
قهوه اي و س 25ز 

   را دارد:

د و احتمــــال اس

ي، خطاي انساني

پالس 2سوپرپايپ 

است. به اين مع 
نارنجي، سايز 20

شود و مزاياي زير

شــــود اده مــــي 

12

  )2پرپايپ
يد اتصاالت پرسي

بود. در س 2پايپ

2ي سوپرپايپ
نخودي، سايز 16

پرس تكرار مي ش

ن  تشــــخيص دا
  ل مي رسد.

جايگزين سوپ
دد و طراحي جد

ستاوردهاي سوپرپ
  كند. يتر م ت

 از ويژگيهاي اصلي
6 لوله براي سايز

ين بر روي فك پ

ــــي ســــايز آن
) به حداقل 20×1

               

   ها ي

(ج 2ايپ
س با مهندسي مجد

ي از مهمترين دس
صب را باز هم راح

  

ر سايز لوله يكي
 نوار طولي روي
قه اتصال و همچن

قــــه بــــه راحتـ
6×16به جاي  2

   جاي نشانگرها

سريع زانوديواري

االت سوپرپا
پالس 2سوپرپايپ 

طاي انساني، يكي
دهد و نص هش مي

كد رنگ        

كد رنگ براي هر
(رنگ اتصاالت و 

وي نوار لوله، حلقه

ــدن رنــــگ حلق
0×20×16 راهي 

 
  
  
  

ج تغيير -6  
 

  
  
  

اتصال  -7

  

  

اتصا -4
ساتصاالت 

كاهش خط
باز هم كاه

            

  

  

  

  

اختصاص ك
شده است
رنگ در رو

بــــا ديــــ
( مثالً سه
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فك پرس مناسب هر حلقه به راحتي قابل تشخيص است و احتمال استفاده از فك نامناسب به دليل فراموشـي تعـويض آن تقريبـاً بـه صـفر         
  مي رسد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حتي وقتي با هم مخلوط شده اند به راحتي قابل شناسايي هستند. سهولت تشخيص اتصال، به معني سهولت در اسـتفاده در  اتصاالت مختلف 
  كارگاه، در انبارش و در فروشگاه است.

نگي فك پرس بـه گونـه اي   ، تكيه گاه ر2ايمن تر: اتصال پرس نشده با كنترل چشمي به وضوح قابل تشخيص است. در اتصاالت سوپرپايپ
  طراحي شده كه هنگام پرس كردن از اتصال جدا مي شود.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تشخيص اينكه يك سر اتصال پرس شده يا نه با كنترل چشمي و حتي از چند متري هم براحتي ممكن اسـت. ايـن ويژگـي جديـد در كنـار      
  ، باعث نصب مطمئن تر مي شود. RTSتكنولوژي 

، كنترل صـحت اجـرا از هميشـه    2هنگام پرس، باعث وضوح بيشتر نشانگر جارفتن لوله هم مي شود: با سوپرپايپ جداشدن تكيه گاه فك، 
  راحت تر است.

  در ضمن اين جدا شدن باعث هموارشدن سطح اتصال شده و عايق كاري هم بسيار ساده تر مي شود.
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را  2، عالوه بر اينكه اجراي سيستم را براي مجري راحت تر و سريعتر مي كند، كليه مزاياي اتصاالت سـوپرپايپ  2اتصاالت جديد سوپرپايپ
  هم به همراه دارد. 

  مجهز به تكنولوژيRTS (ايمني تست فشار)  
 سهولت ورود لوله به اتصال 

 با نشانگر جارفتن كامل لوله به اتصال 

 ژ ويژه آلومينيومجنس حلقه از آليا 

 بهره گيري از آبكاري قلع براي تطابق با آخرين استانداردهاي بهداشتي آلمان 

 پرس شدن يكپارچه كل حلقه به لوله 

 وجود شيارهاي حلقه براي هدايت فك پرس براي پرس بدون خطا و در محل درست 

 تكيه گاه فك پرس براي سرعت و سهولت بيشتر 

  ( ثبت اختراع شده)سيستم نصب سريع زانوديواريها 

  

  باشند. تمامي اتصاالت سوپرپايپ داراي شماره فني به صورت جدول ذيل مي

  اي اتصال مهره ماسوره

  شماره فني  بندي بسته  نوع
  I- 770042  عدد 2/1x 16  20"مهره ماسوره

  

  اتصال پرسي
  شماره فني  بندي بسته  نوع

رابط روپيچ پرسي  
"2/1 x  16 

  I- 902220  عدد 20 

  
در كنار اين كد   Iبوده و براي سفارش خريد بايد از اين عدد استفاده شود. عالمت   اتصالكد شناسايي شماره  فني: 

  شوند. كه فاقد اين عالمت هستند از طريق واردات تامين مي اتصاالتيباشد و  در ايران مي  اتصالي توليد اين  نشان دهنده
 موجود در يك جعبه است. اتصاالتاين عدد بيانگر تعداد بندي:   بسته

  شوند. الزم بذكر است كليه اتصاالت سوپرپايپ در جعبه داراي هالوگرام عرضه مي
  باشد. مي اتصال اعداد بكار رفته در اين ستون بيانگر سايز لوله ونوع:  

  
  موارد كاربرد لوله و اتصاالت سوپرپايپ

  
  لوله كشي آب سرد و گرم - 1
 هاي سرمايشي و گرمايشي تمسيس - 2



 SBR-075-

 حمل و نقل و 
كشي   ابزار لوله

ده است. براي 

 ليبراتور و فنر

-00

  پايپ
 حجيم بوده و ح
هاي سوپرپايپ

ر سوپرپايپ آمد

.  

كا -يچي برش 

سوپرپ 
اين ابزار بسيار
ه ي و توليد لوله

يست كامل ابزار
  است:

پ استفاده شود.

  انواع 
پرپايپ شامل قي

  سوم

ه كشي
هاي فلزي ا لوله

شرفت تكنولوژي
 است. در زير لي

يز لوله الزامي اسا
 اصلي سوپرپايپ

ابزار سوپ  

15

فصل س

تم لوله
  

باشد. در ل ب مي
باشد. با پيش  مي
تر و سريعتر ن

راتور براي هر سا
حتماً بايد از ابزار

  نمونه از ابزار

  

 في
  ده

ب سيست
يلي جهت نصب

وقت گير وار و
 آنها بسيار آسا
ي برش و كاليبر
ي سوپرپايپ ح

ندچ  

    
  
  

م گرمايش كف
م هواي فشر

نصبزار
راي ابزار و وساي
 ابزار بسيار دشو
عين حال كار با

پ داشتن قيچي
سيستم لوله كش

 

سيستم - 3
سيستم -4

ابز
كشي دار م لوله

له كشي با اين
تر و در عي حجم

كشي سوپرپايپ ه
م: جهت نصب س

  ش

  ر

  رس 
  عمومي

  
    

  
  
  
  
  
  
  

 

  

هر سيستم
اجراي لول
ح بسيار كم

اجراي لوله
توجه مهم

  
قيچي برش  -1
  لوله بر  -2
كاليبراتور  -3
 فنر  -4

  كن خم  -5
دستگاه پر  -6
ابزارهاي ع  -7

 
  
  
  
  
  
  
  



 

SBR-075-00 16

  مجموعه دستگاه پرس به همراه فكهاي مربوط و دستگاه شارژر
  

  
  اطالعاتي در رابطه با ابزار و نحوه كار با آنها :

  قيچي برش: -1
بر استفاده  شود (براي برش سايزهاي باالتر بايد از لوله ميليمتر استفاده مي 32تا  14هاي سوپرپايپ  از اين وسيله براي برش لوله

  آورد. وجود مي بندي مشكالتي را به بايد توجه كرد كه برش سوپرپايپ با اره اشتباه است و در آبكرد).  

  قيچي برش -2-3شكل 
دهند براي برش لوله بايد ابتدا  دهد. همانطور كه اين اشكال نشان مي هاي زير به ترتيب نحوه برش لوله با قيچي را نشان مي شكل

گيرد. هنگام كار  دسته قيچي را باز كرده لوله را در فك پاييني آن بطور عمودي قرار داده و با فشردن دسته بطور مكرر عمل برش صورت مي
توان همزمان با فشردن دسته متحرك، قيچي را به  . براي برش بهتر ميسطح مقطع لوله بطور قائم بريده شوددقت نمود كه با قيچي بايد 

  درجه چرخاند. هنگام برش بايد دقت كرد كه انگشتان دست در دهانه قيچي قرار نگيرند. 90سمت پايين تا 
                                                                                       

  
                                                 نحوه برش لوله با قيچي 

    

  
  
  بر: لوله -2

است اما  بر سوپرپايپ از نوع مخصوصي شود. لوله ميليمتر استفاده مي 40ها در سايزهاي باالتر از  بر معموال براي بريدن لوله از لوله
نيز به  ليمريهاي پ هاي مخصوص لوله برها با تيغه باشد. از بعضي لوله برهاي معمولي مي ي كاركرد آن مشابه لوله ظاهر و نحوه

هاي مسي براي اين منظور  برهاي مختص لوله هاي سوپرپايپ استفاده نمود اما لوله توان براي برش لوله شرطي كه پليسه ندهد، مي
  ستند. استفاده ني قابل

بر آن را به دور لوله  نحوه برش به اين صورت است كه لوله را در غلتكهاي پاييني قرار داده و همزمان با سفت كردن پيچ لوله
  بر كافيست اهرم مخصوص را فشار دهيم. ي لوله گردانيم. براي بازكردن دهانه مي
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ر سايزلوله بايد 

  25و  ،2

-00

  

 ندارد. براي هر

20، 16سايزهاي 

 

 

 

كشي وجود وله

سه طرفه براي س

            

            

 
  ا آن

ن عمالً امكان لو

كاليبراتور س    

  75تا  40ي

  ر مخصوص

17

               
بر و نحوه كار با ه

ست و بدون آن

                  

ر براي سايزهاي

ا ابزار كاليبراتور

        

 

                  
لوله   

شي سوپرپايپ ا

    32تا  16ي

كاليبراتور        

با 63-110هاي

        

                  
 

كش رين ابزار لوله
  ستفاده شود.

ور براي سايزهاي

                  

ه ليبر كردن لوله

  

            
                  

    
  اتور:

 يكي از مهمتر
ور همان سايز اس

  
كاليبراتو

  

  
                 

  
نحوه كال -3-1

  
  
  

 

  
  

           
           
       

كاليبر -3
كاليبراتور
ازكاليبراتو
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ار دادن آن در
ن اينكه بيشتر 
ح مقطع لوله و 

ن لوله و فشـار  
گهاي آن را بـه  

ي داخلـي لولـه   

  م.

وي لولـه بـراي        

يز لولـه مـورد    
اي)، بايـد   سوره

ر داده و عالمت 

كـاليبر كـردن    
  چرخد. 

-00

هستند كه با قر
گردد، ضمن  مي

گردشدن سطح

 كاليبراتور درون
 به همراه اورينگ

ي بد، تـا از لبـه  

يمكن ه خارج مي

 گـذاري بـر روي

سـاي P و  S از  
ماس رسي يا مهره

ن سايز لوله قرار

سرعت بيشـتر ك
عقربه ساعت بچ

   روي لوله 

اي شكل ه ستوانه
طر داخلي لوله

مل فوق باعث گ

ارد كه با دوران
مل ورود اتصال

  چرخانيم. مي
يا ست، ادامه مي

آنرا از داخل لوله

  دن

 جهـت عالمـت
  .ارد

د ذكر شده بعد ا
متصل كنيم (پر
ي) مربوط به آن

 
جب سهولت و س
وده و در جهت ع

حوه عالمت زدن بر

ي يك ميله اس
باعث افزايش قط

شود. عم رج مي

غه برشي قرار د
زده شود. اين عم

ه ساعت م عقرب
 خزينه كردن اس

 بطور همزمان، آ

حال كاليبره كرد

ج د، اين شـيارها
اليبر، كار برد دا

باشد. اعداد ي مي
يم آنرا به لوله م

اي ماسوره مهره ت
 .يستالزام صال

 كه اين امر موج
ور در دقيقه نبو

نح                    
18

 

كاليبراتورها دارا
 عقربه ساعت با
ز گرد بودن خار

  شود.  مي

يبراتورها سه تيغ
درجه پخ زد 45

  كنيم. ي
مزمان در جهت
يغه برشي براي

ي ساعت، ب عقربه

 نوع كاليبر در ح

ه شيار قرار دارد
از انجام عمل كال

پرسي اتصالي
خواهي كه مي لي
S  اتصاالت(براي
اتصابه درون   وله

ك ريل متصل كرد
دو 500 بيش از

  
  
  

                      

از:كه عبارتست

ك-داخلي لوله
ه آن در جهت
ح مقطع لوله از

به داخل لوله م 

در انتهاي كالي -
ز داخل بصورت

 را انتخاب مي
 فشار داده و هم
تور كه داراي تي

  ه كردن).
اتور در جهت عق

هر سه         

ز كاليبراتورها سه
از رروي لوله پس

به معناي Pوره و
اتصالسته به نوع

Sپرسي) و  الت

ن از جا رفتن لول
توان به در را مي

ب ت كه دور دريل
  
  
  

                     

دهند ك نجام مي

 افزايش قطر د
ي بر روي دسته

سطح با قيچي
اتصالقرارگيري

-ردن سر لوله
ود تا لبه لوله از

  ند.

سايز لوله  ر هم
را به داخل لوله
ا انتهاي كاليبرات
ند. (عمل خزينه
 با دوران كاليبر

                  

ي بدنه بعضي از
و رفتن وصاله بر

ماسو مهره تصال
دهد. يعني بس ي
اتصاال( براي  P            ر 

ل جهت اطمينان
از كاليبراتورها ر
بايد توجه داشت

يله كاليبراتور بوس

ها دو عمل را انج

كردن مقطع و
ه و فشار دوراني
د از برش لوله
 باعث سهولت قر

خزينه كر -2
شو عث مي آن با
كند تر مي ه آسان

  ليبر كردن:
كاليبراتور -1 
كاليبراتور ر -2 

اين عمل تا -3
برداري كن براده

در نهايت -4

                  

:  بر روي1نكته
كردن ميزان فرو

S   اتصبه معناي
نظر را نشان مي
لوله را در شيار

ين عملبزنيم. ا
: بعضي از2نكته
شود. فقط با مي

  
يبركردن با دريل بو

 
  

كاليبراتور

گرد ك -1
داخل لوله

ها بعد وقت
همچنين

به انتهاي
داخل لوله

روش كا 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

           
  

مشخص ك

  
           

نحوه كالي   
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  فنر: -4

شود. استفاده از فنر باعث خم  شود اما خم كردن بيش از اندازه لوله باعث دو پهن شدن آن مي لوله سوپرپايپ با دست خم مي
و فنرهاي رو   60در طول  ي توكند. فنرها شود و از دو پهن شدن لوله نيز جلو گيري مي شدن در شعاع كمتر و زاويه دقيق تر مي

ي  باشند. براي استفاده، ابتدا فنر مربوط به سايز لوله موجود مي 32هاي سوپرپايپ تا سايز  سانتيمتر براي لوله 50در طول 
  كنيم.  د كرده و سپس لوله را به اندازه مورد نياز و تا شعاع خمش مجاز با دست خم ميموردنظر را به داخل لوله وار

  
  

                                                     
  

  فنر سوپرپايپ
   

  
  
  
  

  
  نحوه خم كردن لوله با دست و فنر

  كن: خم -5
كن سوپرپايپ براي خم كردن لوله تا سايز    باشد. دستگاه خم كن مي رود، خم وسيله ديگري كه جهت خم كردن لوله به كار مي

شود. نحوه كار با اين دستگاه به اين صورت است كه دو  كشي روكار، استفاده مي هاي ظريف در لوله ميليمتر و معموال براي خم 32
كنيم. با  ي عقبي را نيز با توجه به سايز لوله انتخاب و نصب مي دايره فك چرخان جلويي را با سايز لوله هماهنگ كرده و فك نيم

شود. براي آزاد كردن لوله و بيرون آوردن  فكها و چند بار فشار برروي دسته متحرك دستگاه لوله خم ميقرار دادن لوله در ميان 
كشيم تا بازوي متحرك خم كن به سمت عقب برگشته و لوله آزاد شود.  آن از ميان فكها، دسته متحرك را به سمت بيرون مي

  دهند. نشان ميكن سوپرپايپ و نحوه كار با آن را  هاي زير دستگاه خم شكل
  فكهاي چرخان               فك نيم دايره متحرك                                                               

   

  دسته متحرك                              ه ثابتدست
  
  كن خم

  نحوه كار با خم كن 
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شعاع خم كمتر 

 )UP 75( دار
ليمتر را پرس 

ساعت  2ژ)، به 
ثانيه  7-3مان 

 از فك مربوط 
آلومينيوم مت 

UP 75-EL( 
 220كه با برق 
اي كه  سايز لوله

 فك را جا زده 
مخصوص جاي 
ستگاه، قسمت 
 حركت بيشتر 

، در  اتصاله از 
 داخل، قسمت 
ستگاه، فك به 

  

-00

دهد. چنانچه ش 

د نوع باطري دور 
ميل 75 تا سايز 

ل باطري (دشارژ
پرس درمدت زم

بايد اتصالسايز 
گي بر روي قسم

Lمدل (  برقي 

ككند،  پرس مي
ق با توجه به س
جلوي دستگاه،

آلومينيومي مت 
دادن  كليد دس
طور خودكار از

دستگاه داسازي
 با فشار آن به

 دور معكوس دس

كن نشان مي خم

32  
160 
128 
128 

 

 اين دستگاه در
U(   اتصالآن

س از تخليه كامل
گيرد. هرعمل پ ي

رس كردن هر س
 اين سه برجستگ

ود. نوعكامل ش
ميليمتر را پر 50

ز اتصال به برق
ن كشيدن پين ج
ه و روي قسمت

. با فشارد شود
نتهاي كار به ط
 دهانه فك و جد

وجود دارد كه
 گرداندن كليد

  دهانه فك
  

 

 دست، فنر و خ

25  
125 
100 
80 

 باشد. مييمتر

شود. ستفاده مي
UP 75( ي دار

را دارد. پس  صاله
وص صورت مي
ض بوده و براي پر

باشد كه ود مي
ك اتصالب بندي 

0تصال تا سايز 
ست كه پس از
و سپس با بيرون
 فك را باز كرده
تصال چسبيده
 از رسيدن به ا
براي باز كردن

 بدنه دستگاه و
UP 50-E( با

  )UP 75ك (

                  د

  ك

20

 را با سه روش
  د:

20  
100 
80 
78 

ق بر حسب ميلي

رپايپ به لوله اس
دارد. نوع باطري

وصا 150يش از
ك شارژر مخصو
 كه قابل تعويض
گي در دهانه خو
پرس شده و آب

UP 50-ELات (
ه اين صورت اس
 انتخاب كرده و

دهانه اتصالس
ط به فك در ات
و دستگاه پس

شود. ب كامل مي
ك كليد برروي

EL( وع برقين

.  
 پرس هيدروليك

گهدارنده فك  

سمت هيدروليك

ايپ به ميليمتر
ن لوله وجود دار

16  
80 
64 
49 

اعداد فوق

پرسي سوپر صال
UP (  وجود د

 قابليت پرس بي
 عمل بوسيله يك

كبا ن فك مي شد
اي سه برجستگ
ه در آن محل پ

Lكند و مدل (

ين دستگاهها به
ك همان سايز را

دهيم. براي پرس
وطبه محل مرب

بندد و م كم مي
در اينجا پرس ك

UP 75-E( يك
شود و در  مي

شود. ي آماده مي
دستگاه

           پين نگ

  
قس      

  
  

  

لوله سوپرپا خم
ل دو پهن شدن

 / سايز لوله
  دست
  فنر
  كن خم

اتصپرس كردن
U و (50-EL)

پس از شارژو  
از دارد كه اين

گاه داراي چندين
شود. هر فك دار

شود كه لوله  مي
ك متر را پرس مي
. نحوه كار با اي
پرس كنيم، فك
د  اوليه قرار مي
طوري كه فك

هايي فك را كم
كند. د گيري مي

EL) و برقي (

شته و فك آزاد
براي پرس بعدي

                  

ر حداقل شعاع
 زير باشد احتمال

روش /
د

خ

  گاه پرس:
ن دستگاه براي پ

 UP 75-EL

شارژ بوده قابل 
ي شارژ كامل نيا
شود. اين دستگا
سايز استفاده ش

نشيند و باعث ي
ميليمت 75سايز 

كند. ي كار مي
آن را پ اتصالم 

 دوباره در جاي
دهيم به ط  مي

ك توسط غلطكه
يدروليك جلو گ

)UP 75( دار ي
ك به عقب برگش
شته و دستگاه بر

رار گيري فك 

ك 

 

 
جدول زير
از مقادير

  

دستگ -6
از اين     

( و برقي
و كند مي

زمان براي
ش انجام مي

به همان س
مي اتصال

اتصال تا س
ولت شهر

هيمخوا مي
و پين را

قرار فك
هيدروليك
قسمت هي
نوع باتري
هيدروليك
عقب برگش

  
محل قر   

كليد برگردداننده هيدروليك



 

SBR-075-00 21

  
  پين                                                                                           

  
  برگرداننده هيدروليك كليد

                                                 
  
  
  
     كليد روشن شدن دستگاه 

  
                                                               

     
                                             نحوه باز كردن دهانه فك

  باتري دستگاه         
  
  
  
  

 
 
 )UP 75-ELدستگاه پرس برقي (
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  )UP 50-ELدستگاه پرس برقي (

                      
 

 هاي مربوط به آن فك دستگاه پرس و

 
 

 
  

  
  نحوه جازدن فك در دستگاه پرس و پرس كردن يك سه راهي پرسي                              

  

  
  75و  63جهت پرس كردن اتصال پرسي  75و  63نحوه استفاده از فك                              

  
  ي:ابزارهاي عموم -7

  گيرند از جمله: كشي سوپرپايپ برخي ابزار عمومي نيز مورد استفاده قرار مي براي اجراي لوله

  
  ماسوره. حداقل دو عدد آچار يا آچار فرانسه : براي سفت كردن مهره -
  ابزار تراز زانو ديواريهاي رادياتور   -
  .صفحاتدريل و مته : جهت سوراخكاري و نصب  -
  و يا بست روكار به ديوار. ها اتصالگوشتي: براي نصب بعضي از  آچارپيچ -
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  گيري مسيرها و طول لوله  متر : جهت اندازه -
 

  
  هاي سرويس و نگهداري دستگاه پرس دستورالعمل

  از اين دستگاه فقط براي پرس كردن اتصاالت سوپرپايپ استفاده كنيد. -1
 دقيقه استراحت كند. 15بار پرس كردن بايد دستگاه به مدت  40در هنگام كار با دستگاه پرس برقي پس از هر  -2

 هاي آن را تميز نموده و آن را در جعبه مخصوص قرار دهيد. پس از اتمام كار با دستگاه پرس، خود دستگاه و فك -3

آن  دستگاه را پس از كار نبايد روي زمين گذاشت زيرا گرد و خاك موجب باال رفتن استهالك دستگاه شده و طول عمر -4
كند. به هنگام استراحت دستگاه و يا هر زمان كه كارتان با دستگاه تمام شد، آن را در جعبه مخصوص خودش  را كم مي

 قرار دهيد.

در صورت مشاهده هر گونه ايراد در دستگاه (نظير بوي سوختگي، جرقه زدن، بد پرس كردن و غيره) آن را به شركت  -5
 سوپرپايپ ارجاع دهيد.

تگاه جداً خودداري نماييد. باز كردن دستگاه توسط افراد غير متخصص بعضاً باعث بوجود آمدن از باز كردن دس -6
 گردد. خسارات جبران ناپذير به دستگاه مي

 ابزار الكتريكي بايد بعد از هر بار استفاده و قبل از قراردادن آن در كيف مخصوص دستگاه تميز و خشك شوند. -7

 كاري شوند. صورت نياز بايد گريس هاي متحرك در ها و قسمت تمام مهره -8

سيكل پرس به  10,000به منظور تضمين كاركرد صحيح، دستگاه پرس بايد براي سرويس، سالي يكبار و بعد از هر  -9
 شركت سوپرپايپ اينترناشنال فرستاده شود.

باشد، بايد آن را از رده بعد از استفاده بسيار زياد از يك دستگاه، حتي اگر ظاهردستگاه كيفيت بسيار بااليي هم داشته  -10
 خارج كرد.

  باتري و شارژر دستگاه بايد در مقابل رطوبت و اجسام خارجي محافظت شوند.  -11
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  فصل چهارم
  ي اجرا نحوه

شود و  ها و از بهترين مواد اوليه توليد مي ترين دستگاه دانيد حتي با وجود اينكه سوپرپايپ توسط مدرن همان طور كه مي
كند، ولي در نهايت اگر در مرحله اجرا بدون  همچنين از مجهزترين تجهيزات براي كنترل كيفيت محصوالت خود استفاده مي

د انجام گردد، در مجموع سيستم قابل قبولي ارائه نشده است. يعني همانگونه كه تر از حد استاندار دقت و سليقه و پايين
ي توليد و كنترل كيفيت سوپرپايپ مهم است، مسئله اجراي سيستم لوله كشي نيز داراي اهميت فراواني  تكنولوژي، نحوه

ريح كرده و قدم به قدم مراحل كاري و ي اجراي يك سيستم لوله كشي سوپرپايپ را به طور كامل تش باشد. در اين فصل نحوه مي
  دهيم.  نكات الزم را شرح مي

  مقدمات قبل از شروع كار: )1
يك مجري قبل از شروع كار بايد ابزار كامل را در اختيار داشته باشد. اين ابزار براي شـروع كـار يـك مجـري سـوپرپايپ      

، دو عـدد آچـار فرانسـه،     32تا  16، يك سري فنراز سايز  32تا 16عبارتند از يك عدد قيچي برش، يك سري كاليبراتور از سايز 
  يل و مته. گوشتي و يك عدد متر و همچنين در يك پيچ

تر بودن نسبت به  پذيري لوله و در عين حال حساس سوپرپايپ به دليل سرعت اجراي باال و همچنين شكل
كاري اسكلت و  كشي برق ، جوش چيني ، اجراي فاضالب ، اجراي لوله ها بعد از اتمام تيغه سيستم فلزي بايد در پروژه

امكان صدمه زدن به لوله سوپرپايپ را دارد، اجرا گردد. براي سقف كاذب و به طور كلي تمامي كارهاي ساختمان كه 
ي سوپرپايپ قرار داده شده  هاي لوله توجيه كارفرماهايي كه با سوپرپايپ آشنايي ندارند توضيحاتي درون جعبه

  توانيد ارايه كنيد. است كه در صورت لزوم مي
اي كه توسط كارفرما يا نمايندگان  سوپرپايپ بايد نقشه ي سوپرپايپ (چه بزرگ و چه كوچك) مجري قبل از اجراي هر پروژه

رسمي و يا شركت سوپرپايپ تهيه شده است را در اختيار داشته و تا حد امكان از كار كردن بدون نقشه و به صورت شفاهي 
را چك كرده و مكان  ها بايد همراه با كارفرما يا نماينده كارفرما در محل پروژه مسيرها پرهيزكند. مجري پس از دريافت نقشه

ها و مواردي از اين قبيل را حتماً هماهنگ نمايد و در صورت مشاهده هرگونه  ها، مكان رايزرها، مصرف كننده نصب زانو ديواري
بودن پروژه اطمينان حاصل كنيد تا در زمان اجرا با مشكلي روبرو  تغيير، مراتب را هماهنگ نماييد. همچنين بايد حتما از آماده

  . نشويد
هايي را كه بايد بر روي ديوار نصب گردد را مشخص كنيد تا قبل از شروع كار سوپرپايپ در صورت  ابتدا محل تمامي زانو ديواري

ها را به ديوار  كاري و يا سيمان كاري اين عمل صورت پذيرد. اين كار به اين دليل است كه بتوان صفحه ديواري احتياج به كنده
پس از اجرا ممكن است از  اتصالمكان  ،پذير بودن لوله نمود، چون در غير اين صورت به دليل شكلبا پيچ و رول پالك نصب 

  حالت عمودي و تنظيم اوليه خارج شده و پس از اتمام كار، نصب شيرآالت بر روي آن دشوار شود.
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 :ساخت و نصب ساپورت )2
 شود.كشي به دليل ذيل بايد انجام  اجراي ساپورت در سيستم لوله

هـا و در   هاي مختلف منجر به ايجاد ضربه قوچ و صداهايي نظير ضربه چكش مي شود. اين امـر لـرزش لولـه    جريان آب با سرعت 
هـا و   كشي در قسمتهاي ضعيف را در پي دارد.  لذا جهت جلوگيري از لرزش لولـه  نتيجه ناراحتي ساكنان ساختمان و نشست لوله

سيستم نصـب تاسيسـات     فاده از ساپورت الزامي است. سوپرپايپ براي ساخت و نصب ساپورت،ها است براي افزايش طول عمر لوله
  كند: سوپرفيكس را پيشنهاد مي

  
  الف)سيستم نصب تاسيسات سوپرفيكس

براي  اي از اقالم مجموعهحلي هوشمندانه براي سيستم نصب تاسيسات است. سيستم نصب تاسيسات سوپرفيكس  سوپرفيكس راه
باشد. تعدادي از دردسرهاي سيستم  كشي) مي اجراي ساپورت به روشي بسيار ساده و بدون دردسرهاي سيستم سنتي (نبشي

  كشي) به شرح ذيل است: سنتي (نبشي
  (نبشي و ميلگرد ) تامين مصالح سالم و بدون عيب و نقص  
  برش و دسته بندي  
 هاي ويژه مانند اپوكسي)  اده از رنگ(ضد زنگ و در مناطق مرطوب حتي استف آميزي   رنگ  
 هاي  ساخت و نصب ( تعدد مراحل تهيه ساپورت از قبيل ساخت در كارگاه بر روي زمين و نصب در داكت و يا كانال

  تاسيساتي)
 هاي متعدد حين ساخت ساپورت و در زمان نصب آن در محل مورد نياز  جوشكاري  
 خاص در كارگاه هاي ويژه براي شرايط سختي ساخت و نصب ساپورت 

 دردسر فراوان در صورت نياز به جابجايي و تغييرات 

 ي زياد هزينه 

توانيد با استفاده از يك تسمه و يك ناوداني (با طراحي خاص مهندسي) و همچنين  تعدادي پيچ و  در سيستم سوپرفيكس، مي
  محل مورد نظر به سادگي نصب نماييد. هرگونه ساپورتي را بسازيد و در ،بدون نياز به جوشكاري) با سرعت زياد مهره (

  كن نياز پيدا خواهيد كرد. هاي سوپرفيكس نيز فقط به ابزار خم دهي تسمه براي فرم
هاي بيشتر به سايت اينترنتي سوپرپايپ مراجعه  بينيد. براي ديدن عكس هاي سيستم سوپرفيكس را مي در زير تعدادي از عكس

  نماييد.
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 كن سوپرفيكس خم

  
 ديوارهاي جديد استفاده از سوپرفيكس در زير سقف استفاده از سوپرفيكس در
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(جهت رعايت فواصل ساپورت به . كشي) استفاده كنيد مراحل زير را انجام دهيد از سيستم سنتي (نبشي ب) در صورتي كه بخواهيد    
  مراجعه نماييد) پيوست ج همين جزوه

  
سانتيمتر بريده و  5هاي عبوري از روي نبشي و با فواصل بين لوله حداقل  را به اندازه تعداد لوله 4و يا  3ابتدا نبشي نمره  -

  .بزنيدسپس نبشي را ضد زنگ 
هاي عبـوري از روي   تعداد لوله و بست سوپرپايپ را به ين آنها يك فاصله ايجاد نماييدبه هم جوش داده و ب 1دو نبشي را به صورت شكل  -

  .و مهره به ساپورت متصل نماييدنبشي، روي فاصله ايجاد شده با پيچ 
را با پيچ و مهـره بـه نبشـي متصـل     هاي عبوري سوراخ نموده و پس از آن بست سوپرپايپ  به تعداد لوله 2روي نبشي را به صورت شكل   -
  .نماييد 

هاي ساخته شده را به صورت كامالً تراز به فواصل مطابق با پيوست ج به  و ساپورت نماييد شخص كشي را م ر بهينه سيستم لولهحال مسي -
  .متصل نماييدسقف و يا ديوار 
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  شروع كار سوپرپايپ: )3
كويل به سمت  ي داخل سرويس و يا آخرين رادياتور يا فن كننده كشي سوپرپايپ را بايد طبق نقشه و از آخرين مصرف لوله

ها را كار نمود و پس از اتمام آن  بايستي ابتدا داخل سرويس كشي مي رايزرهاي اصلي يا موتورخانه انجام داد. يعني براي شروع لوله
  كشي نمود.  ي طبقات و خطوط اصلي را لولهانشعابات فرعي و سپس رايزرها

درجه ) را بنا  180درجه و يا زانو ديواري  90ها ( زانو ديواري ـ زانو ديواري  كشي سوپرپايپ بايد ابتدا زانو ديواري براي شروع لوله
از آن صفحه را به مكان نصب آن مشخص نموده و سپس صفحه ديواري مناسب آن (صفحه دوبل يا صفحه تك) را انتخاب و بعد 

  ها و يا زانوسه راهي را بر روي صفحه نصب نماييد. وده و سپس زانو ديواريپالك بر روي ديوار نصب نم به وسيله پيچ و رول
  
  
  

  

  صفحه ديواري تك و زانو ديوار          درجه       90راه  صفحه ديواري دوبل براي شير مخلوط و يك زانو ديواري تك و يك زانو سه

  
  بر روي صفحات دوبل روش نصب زانوديواري و زانوسه راهي -1

  

  

 

 

 

 

 

 ابتدا صفحه را روي ديوار با پيچ و رولپالك محكم نماييد. -1       زنيم.                  زانو سه راهي را در جاي مخصوص جا مي -2                     كنيم.  زانو سه راهي را تنظيم مي -3        

 

 

 

 

 زنيم. صفحه نگهدارنده زانو سه راهي را بر روي آن جا مي -4كنيم.         پيچ پشت صفحه نگهدارنده زانوسه راهي را محكم مي -5نصب زانو سه راهي و زانو ديواري بر روي صفحه دوبل                 -6 

  
  
  
  
  



 

SBR-075-00 28

  بر روي صفحات تك ها روش نصب زانوديواري -2
 

 

 

 

 

 

 

  ابتدا صفحه را روي ديوار با پيچ و رولپالك محكم نماييد. -1زنيم.                         زانو ديواري را در جاي مخصوص جا مي -2                           كنيم.  ري را تنظيم ميزانو ديوا -3

 

 

 

 

 

 

  زنيم. صفحه نگهدارنده زانو ديواري را بر روي آن جا مي -4كنيم .         پيچ پشت صفحه نگهدارنده زانو ديواري را محكم مي -5                            زانو ديواري نصب شده بر روي صفحه تك -6

 بر روي صفحات ديواري گرد روكار ها روش نصب زانوديواري -3

 

 

 

 

 

 

 

  ابتدا صفحه ديواري گرد را روي ديوار با پيچ و رولپالك محكم نماييد. -1زنيم.       زانو ديواري را در جاي مخصوص جا مي -2                                كنيم.  زانو ديواري را تنظيم مي -3   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 زنيم. ارنده زانو ديواري را بر روي آن جا ميصفحه نگهد -4زانو ديواري نصب شده بر روي صفحه گرد روكار                                            -5
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گيري اقدام به بريدن لوله  كشي كنيم معين كرده و پس از اندازه خواهيم لوله كشي، ابتدا مسيري را كه مي در مرحله شروع لوله

. ) نباشد…كشي در معرض سوراخ شدن (مثال براي نصب آينه، جاي دستمال، كابينت و  بايد دقت كنيم كه مسير لولهكنيم،  مي
براي برش لوله همان طور كه در فصل ابزار توضيح داده شد،  ابتدا آن قسمت از لوله كه بايد بريده شود را به طور عمودي درون 
فك پاييني قيچي قرار دهيد. با چند فشار مكرر بر روي دسته قيچي لوله بريده 

  خواهد شد. 
  
  
  

 
  

روش آن به اين صورت است كه لوله را درون  بايد استفاده نمود.پرپايپ بر سو  لوله از 32هاي باالتر از سايز  ريدن لولهب جهت
  برد.   بر به دور لوله آن را مي بر به صورت عمودي قرار داده و با سفت كردن و گردش همزمان لوله غلطكهاي پاييني لوله

  

   

  

، فشار و دماي تحمل لوله، سايز و ضخامت و هايي وجود دارد مانند كشور سازنده، كد توليد بر روي كويل لوله سوپرپايپ نوشته
است. اين امر به مجري كمك   همچنين متراژ لوله. متراژ لوله از ابتداي لوله تا انتهاي آن در فواصل متناوب يك متري نوشته شده

ول يك روز و يا كشي در ط كند تا برش مسيرهاي طوالني لوله بدون استفاده از متر صورت گيرد و همچنين ميزان متراژ لوله مي
  كشي يك ساختمان را مشخص نمايد.  كل متراژ لوله

10310061618     SUPERPIPE2     PERT/AL/PERT   TYPE2    16X2     P=10bar     

t=95C      MADE IN QFA     125m            

  ي سوپرپايپ  نمونه نوشته برروي يك متر از لوله  
  

    متراژ لوله                  
  ي سوپرپايپ  نمونه كالف لوله
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ايم، در محل شكل  رسد كه در اين مرحله بايد لوله را مطابق با مسيري كه متر كرده پس از برش لوله نوبت به شكل دادن لوله مي
توان با دست در سايزهاي پايين خم كرد، ولي براي زيبايي  دهيم. خم كردن لوله را همان گونه كه در فصل ابزار توضيح داديم مي

شود در داخل سرويسها و انتهاي مسيرها از فنر جهت خم كردن استفاده شود و از  كشي توصيه مي لولهبيشتر و اصولي بودن نحوه 
  كشي در صورت اجبار و يا در لوله كشي روكار استفاده شود.  كن فقط براي فواصل مياني مسير لوله دستگاه خم

  
  خم كردن با فنر

  

    
  
  
    
  

  خم كردن با دستگاه خم كن                                                                    خم كردن با دست      
كنيم. براي  بعد از شكل دادن لوله و كنترل آن ( از لحاظ قرارگيري در مكان مناسب )، اقدام به كاليبركردن دو سر لوله مي

ايز لوله را انتخاب كرده و با فشار وگردش همزمان آن به س كاليبركردن لوله همان گونه كه در مبحث ابزار گفته شد كاليبراتور هم
درجه در داخل لوله ايجاد  45دهيم. بعد از اين عمل حتما لبه داخلي لوله را كنترل كنيد كه پخ  درون لوله كاليبر را انجام مي

  شده باشد.

ره كردن با كاليبراتور سه طرفه                              بكالي                  25اتورهاي تك تا سايزكاليبره كردن با كاليبر       25كاليبره كردن با كاليبراتورهاي باالتر از سايز 

  
  

            
       يبره كردنكال

  
  
  
  
  
  



 

SBR-075-00 31

  
  مقطع لوله بعد و قبل از كاليبركردن                    نگاه كردن درون لوله بعد از كاليبركردن               كاليبركردن به وسيله دريل                    

  
  
  
  
  
  
  

باشد اين است كه هر مجري بايد يك ظرف حاوي مقداري مايع صابون يا شامپو و يا  ي مهمي كه در اينجا شايان ذكر مي نكته
پرسي از آن استفاده  اتصالماسوره و يا  زمان كاليبر كردن و همچنين جا زدن مهره مايع ظرفشويي در اختيار داشته باشد، كه در

كند. به اين صورت كه قبل از كاليبر كردن نوك كاليبراتور را درون مايع زده و سپس عمل كاليبر را انجام دهد و همچنين قبل از 
به درون لوله جا بزند. با اين كار هم كاليبر كردن و هم جا زدن  بايد ماسوره را درون مايع زد و بعد از آن ماسوره را  اتصالجا زدن 

  شود.  ترمي ماسوره آسان
 ها جداً پرهيزكنيد.  هايي مانند انواع روغن وگريس و غيره به دليل آسيب بر روي اورينگ از روان كننده 

  اي يا پرسي:  ماسوره مهره اتصاالتاتصال لوله به  
باشد. براي اين منظور ابتدا بايد قبل از جا زدن ماسوره بر  ماسوره مي لوله پس از برش و كاليبر شدن آماده اتصال به مهره

روي لوله عالمت گذاشته شود تا در موقع جا زدن ماسوره، اطمينان پيدا كنيم كه ماسوره تا انتها درون لوله قرار گرفته است. 
هاي روي كاليبراتور است. بدين ترتيب كه لوله را در كنار عالمت  دارد يك راه استفاده از عالمتبراي اين منظور دو روش وجود 

ي مهره ماسوره را كنار  زنيم. راه ديگر اين است كه خود حلقه و سايز لوله قرار داده و روي لوله عالمت مي  اتصالمربوط به نوع 
المت زدن از اهميت فراواني برخوردار است، به اين معني كه اگر چك نشود كه گذاري كنيم. ع لوله قرار داده و بر روي لوله عالمت

رفته است يا خير، امكان اين كه ماسوره تا انتها داخل لوله جا نرفته باشد و پس از اتمام كار، در زمان  اتصاللوله تا انتها داخل 
  بيرون بزند، وجود دارد.  اتصالتست يا بهره برداري لوله از داخل 

  
  
  
  
  

 
  مكان عالمت زدن جهت لوله در كاليبراتور سه طرفه                  روش عالمت زدن برروي لوله به وسيله كاليبراتور سه طرفه            

  
  
  
  
  

       روش عالمت زدن بر روي لوله به وسيله كاليبراتور              



 SBR-075-

  سته كاليبراتور

پس ماسوره را 

 تصاالت پرسي
مشخص  تصال

-00

گذاري بر روي دس

ه قرار داده و سپ

  سوره
اتدهيم. در   مي
اتبه داخل   لوله

 انتخاب عالمت گ

ره را بر روي لوله

جا زدن ماس      
قرار  اتصالخل 

جا رفتن كامل ل
 

مكان              

ي بايد ابتدا  مهر
.  

                   
له را تا انتها داخ
 و به راحتي ج

 رض ديد باشد.

  پرسي اتصاالت

32

  
  
  

  
  

            ال     

اي مهره ماسوره
ري داخل كنيم.

                   
 روان كننده لول
ت گذاري نيست

س حتماً در معرض

  

اخ نشانه بر روي

  شخص شده

  

  
به باال 40ي سايز

اتصاالته براي
گذار حل عالمت

                    
ي و استفاده از
ياجي به عالمت
ه در هنگام پرس

پرسي اتصالدن
  
  
  
  
  
  
  

سوراخ

ركاليبراتور تك مش

ها ي بر روي لوله

ري بر روي لوله
نده با فشار تا م

جا انداختن حلقه
ز عالمت گذاري

ديگر احتي صال
ه كه سوراخ نشان

جا زد              

ت گذاري در زير
 
 

وش عالمت گذاري
 
 
 
 
 
 

گذار عد از عالمت
كنن تفاده از روان

 
 

ج     
پرسي بعد از ل

لوله در اتص زدن
ك  بايد دقت شود

               
                    

 
مكان عالمت

 
 

رو
 
 
 
 
 
 
بع
بعد از است
 
 

  
     

اتصابراي 
براي جا ز

بگردد. مي
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ز متصل نمود. 
پيچي شده و  ل

 با آچار محكم 
د كارفرما و يا 

پرسي) ديگر  ل
.  

ه سفت كردن 
 به انتها سفت 

گير يا شالقي  ه

                     

-00

ره بر حسب نياز
اتصالمالً داخل 

ا در اين مرحله
ده و مورد تاييد

اتصالس كردن 
باشند جدد نمي

ييد كار، اقدام به
دنده ك الي دو

ولههايي مانند ل

  
  
  

             
    

نو ديواري و غير
 كه اورينگ كام

اسوره رام ي مهره
 به پايان رسيد
 ماسوره (يا پرس
يض يا مصرف مج

و پس از تايي يه،
يكچار حدودا تا 

 شود زيرا آچاره

سه راهي يا زان
 بايد دقت شود
ي ست كه حلقه

ر شكل ظاهري
م ت كردن مهره

تعويض قابل صاالت

رمايشي يا تهوي
ها را با آچ  مهره

ر تخت استفاده

  ي

33

اتصاالتكي از
 استفاده كنيم.

ته شايان ذكر اس
امي كار از نظر
 كه بعد از سفت

اتص ت، برخي از

ي آبرساني و گر
 كرده و تمامي
 فرانسه يا آچار

پرسي اتصالس
 

توان آن را به يك 
ها ز روان كننده

ند. فقط اين نكت
گيرد كه تما مي

ك  داشته باشيد
ر صورت تغييرات

مامي سيستمهاي
) پرسي تصاالت
از آچار تصاالت
  رسانند.

پرس

ها مي ماسوره ره
توانيم از  نيز مي

روي هم بنشينن
 زماني صورت م

توجهفته باشد.
 وجود ندارد و در

كشي تم ن لوله
اتيا پرس كردن
اتي سفت كردن

آسيب بر صاالت

  اي ماسوره ره

 

 
صال لوله به مهر
ولت در اين كار
 اصطالح كامالً ر
 اين عمل در

كارفرما قرار گرف
راحتي و ييرات به

 
 
 
 
 

عد از كامل شدن
ها (يا هره ماسوره

 بهتر است براي
اتصت به آبكاري 

مهر اتصاالتدن 

 
 
 
 
 

 
 

پس از اتص
براي سهو

به  اتصال
كنيم. نمي

نماينده ك
امكان تغيي

 
 
 
 
 

  
  
  
  

بع
تمامي مه

كنيم. مي
ممكن است

  
  
  
  
  
  

سفت كرد
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  پرس شده اتصال                                                         
كنيم. بايد دقت شود كه  ها را هم در صورت لزوم تراز مي ديواري ها (يا پرس) صفحه ماسوره كردن مهره همزمان با سفت

بر روي ديوار بايد تراز شده و  نسبت به ديوار از تمام جهات عمود باشد. سپس درپوشهاي تست را روي زانو  ها اتصالكليه 
قرمز رنگ براي آب گرم مصرفي و رفت رادياتورها و از درپوش آبي براي آب سرد يا برگشت آب  بنديم. از درپوش  ها مي ديواري

بندي آن كامل  شود. اين درپوشها با درپوش سيستم فلزي اين تفاوت را دارد كه اوالً با فشار دست آب گرم رادياتورها استفاده مي
توان آن را به  كاري مي مانند و پس از اتمام نازك ك كاري  داخل كار نميها، در مرحله ناز شود، ثانيا به دليل بلند بودن درپوش مي

  راحتي از روي سيستم باز نمود.  
زانو از قلم نيافتد و تمامي  اتصاليو هيچ  كامالً سفت شده و پرس شوندها  اتصالا و ه ماسوره مهرهدقت كنيد كه تمام 

  تراز باشند.ا  كامالً ه ديواري

  
هاي ورودي يا خروجي سيستم حتما  رسد. بايد دقت شود كه بر روي لوله كشي سوپرپايپ به پايان مي تا اينجا تقريبا كار لوله

  هاي فلزي را به آن متصل نمود. نصب شود تا بتوان سيستم رابط ماسوره و مغزي مهره

باشد. اين مرحله از اهميت فراواني برخوردار است، زيرا به مجري و كارفرما تا حد زيادي اطمينان  سيستم آماده تست ميحاال 
ها خاطرشان آسوده  توانند با خيال راحت روي سيستم را بپوشانند و تا سال دهد كه كار به صورت درست انجام شده و مي مي

ا در انتهاي كار خود تست را با رعايت تمامي نكات موجود در آن اجرا نموده و سپس فرم ه باشد. لذا مجريان بايد در تمام پروژه
هاي  ي لوله آن را نيز به تاييد ناظر ساختمان برسانند. يك نسخه از اين تاييديه را نزد خودتان نگهداريد. فرم تست در داخل جعبه

  سوپرپايپ موجود است.
كشي كنند تا در  ي نرم بريزند يا ترجيحا ماهيچه ها را ماسه ند كه روي لولهبعد از انجام تست، مجري بايد پيگيري ك

  كشي نرسد. جريان اجراي بقيه كار ساختمان آسيبي به لوله
گرمايشي) از  –(آبرساني    كشي  برداري ساختمان بهتر است كل سيستم لوله بعد از اتمام كار نازك كاري و قبل از بهره

ساختماني درون لوله باشد به طرف رايزرهاي اصلي هدايت شده و از  حشو شود تا در صورتيكه مصالباالترين مصرف كننده شست
  سيستم خارج گردد.
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  :الف پيوست
  نكات عمومي 

داراي نام   و هرمتر لوله اتصاالتشود. تمامي   بندي مي هاي مخصوصي بسته هاي سوپرپايپ در كارتن         و لوله اتصاالتكليه  -
SUPERPIPE  ياSPI  بودن آنها مطمئن شوند و از مصرف  از اصلي ها اتصالهستند. مجريان بايد قبل از استفاده از لوله و

  متفرقه و تقلبي جداً پرهيزكنند. اتصاالتها يا  لوله
ي آن به نمايندگان رسمي و  يا لوله معيوب به هيچ عنوان آن را مورد استفاده قرار ندهيد و با ارائه اتصالدر صورت مشاهده   -

  يا  شركت سوپرپايپ آن را تعويض نماييد. 
براي كار با سوپرپايپ حتما از ابزار اصلي سوپرپايپ كه از طريق نمايندگان رسمي و يا شركت سوپرپايپ در اختيار مجريان    -

  شود استفاده كنيد. ميقرار داده 
هاي رسمي يا شركت سوپرپايپ را جهت نظارت، تاييد و انجام  در چند پروژه اول و شروع كار با سوپرپايپ، حتما نمايندگي  -

  هاي الزم در جريان قرار دهيد.  راهنمايي
گازي به غير از هوا ، فشار كاري  اي برخورد كرديد كه درون لوله مثال مايعي به غير از آب ، هاي ويژه  در صورتي كه به پروژه  -

  ها و يا شركت سوپرپايپ مشورت كنيد. باال، دماي كاري باال و از اين قبيل بود حتما با نمايندگي
  .ي هر گونه همكاري است در صورت لزوم دفتر هماهنگي سوپرپايپ در تهران هميشه آماده -

  نكات اجرايي                      
بر فوالدي به هيچ   بر سوپرپايپ استفاده كنيد و از ابزار ديگري مثل كمان اره و لوله قيچي يا لولهدر هنگام برش لوله حتما از  -

  عنوان استفاده نكنيد.
در هنگام خم كردن لوله با دست در صورتي كه لوله دوپهن شد آن تكه لوله بايد حتما تعويض گردد و به هيچ عنوان از    -

  كشي استفاده نكنيد.ي كه دوپهن شده در سيستم لوله  لوله
ها مراقب   ها  اطمينان كامل داشته باشيد و در هنگام محكم كردن وصاله  حتماً از جا رفتن لوله به طور كامل به درون وصاله  -

  ي از قلم نيفتد. باشيد تا وصاله
بوسيله يك مغزي و دو  اگر به هر دليلي وسط لوله سوراخ شد و يا آسيب ديد بايد به اندازه يك مغزي لوله را بريده و سپس -

  ماسوره آن قسمت از لوله را تعويض نمود. عدد مهره
توان استفاده  ها بايد حتماً عايق شوند. براي عايق كردن لوله از عايقهاي معمول مي در سيستمهاي سرمايش و گرمايش لوله  -

  د.نماين نمود ميزان عايق را كارفرما يا نمايندگان رسمي يا شركت سوپرپايپ تعيين مي
است خودداري نماييد. براي جلوگيري   ازعبور لوله بصورت روكار در مكانهايي كه در معرض نور مستقيم خورشيد قرار گرفته -

  اتيلن استفاده شود. و يا پلي PVCگردد از روكشهاي  از تابش مستقيم نور آفتاب پيشنهاد مي
توانيم  له است بخواهيم ديوار را سوراخ كنيم، ميچنانچه بعد از اتمام كار ساختمان در محلي كه مشكوك به عبور لو -

  ي دستگاه فلزياب تاسيساتي از وجود يا عدم وجود لوله مطمئن شويم.  وسيله به
تن وزن را        20اتمسفر فشار وجود داشته باشد، لوله سوپرپايپ امكان تحمل  3چنانچه در داخل لوله سوپرپايپ به اندازه  -

  خواهد داشت.
كاري  ها را سيمان يسها تا ارتفاعي كه بايد عايق كاري انجام شود( قيرگوني يا ايزوگام ) بهتر است روي لولهدر داخل سرو  -

  ي مستقيم آتش بر روي سوپرپايپ بايد پرهيز شود. نمود و مخصوصا از شعله
ماني بر روي لوله در قبل از شروع كار، داخل سرويسها و مسيرهاي عبور لوله را تميز كرده و مراقب ريختن مصالح ساخت  -

  باشيد.  و پس از آن هنگام كار
ها به  سانتيمتر از يكديگر فاصله داشته باشند و از چسباندن لوله 5هاي آب سرد وگرم و برگشت بايد حداقل  كليه لوله  -

 يكديگر جداً پرهيز نماييد.
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  كشي سوپرپايپ عايق در سيستم لوله -پيوست ب
  سوپرپايپ در موارد ذيل بايد انجام گيرد:هاي  عايق كاري روي لوله

توان  ها بايد حتماً عايق شوند. براي عايق كردن لوله از عايقهاي معمول مي در سيستمهاي سرمايش و گرمايش لوله -1
  .استفاده نمود

 بايد حتماً عايق شوند. گيرند قرار مي هاي سوپرپايپ در معرض مستقيم نور خورشيد لوله -2

 گيرند حتماً بايد عايق شود. در معرض يخ زدگي قرار مي هاي سوپرپايپ كه لوله -3

بهتر است عايق لوله كشي آبگرم واحدها و همچنين لوله كشي رادياتورها از پرت حرارتي  جلوگيري به منظور -4
  شوند.

   
  

  جدول ضخامت عايق در سيستم لوله كشي سوپرپايپ
  
  

  
  

درصد مقادير فوق در نظر  50هاي اجرا شده در ديوار و يا سقف كاذب ضخامت عايق بايد  توضيح: براي لوله
  گرفته شود. 

  

      
      
      

ECONOMICAL INSULATION THICKNESS FOR SUPERPIPE   
Type of insulation:PE foam      
Thermal conductivity: 0.042 w/mk      
Thermal conductivity of Superpipe: 0.4 w/mk      
      
      
      
      
SIZE OF SUPERPIPE 16 20 25 32 40 
INNER DIAMETER OF SUPERPIPE 12 15.5 20 26 32 
THICKNESS OF INSULATION(mm) 10 15 20 20 25 
      
      
SIZE OF SUPERPIPE 50 63 75 90 110 
INNER DIAMETER OF SUPERPIPE 41 51 60 73 90 

THICKNESS OF INSULATION(mm) 30 40 50 60 75 
      
For pipes in wall and ceilling ducts,in the crossing sector of pipelines,at pipe 
connection,  
at central pipe system distributors  use 50% of requirements mentioned in above.  
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  سوپرپايپساپورت در سيستم لوله كشي  - پيوست ج 
  در لوله كشي در سقف كاذب ساپورت الزامي است. -1
 در لوله كشي روكار ساپورت و بست الزامي است. -2
 در رايزرها استفاده از ساپورت الزامي است. -3

  
  
  
 

 كشي سوپرپايپ فواصل ساپورت در سيستم لوله جدول
    

ها مجاز بين ساپورت فاصله حداكثر هر متر لوله با وزن لوله ابعاد

 متر حسب بر درجه 10در دماي  آب حسب ميليمتر بر

 يعمود يافق (g/m) خارجي قطر x ضخامت

16x2 218 1/20 1/55 

20x2/25 343 1/30 1/70 

25x2/5 554 1/50 1/95 

32x3 854 1/60 2/10 

40x4 1310 1/70 2/20 

50x4/5 2065 2/00 2/50 

63x6 3267 2/20 2/85 

75x7/5 4615 2/40 3/10 

90x8/5 6730 2/40 3/10 

110x10 9959 2/40 3/10 
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  ارتفاع نصب وسايل بهداشتي - پيوست د
هاي فاضالب  در نصب وسايل بهداشتي تراز بودن و ارتفاع شيرآالت و همچنين فاصله از ديوارهاي  اطراف و فاصله با لوله

كشي  شيرسرويسهاي بهداشتي آمده است اما مجريان بايد قبل از لولهباشد. در زير استاندارد ارتفاع نصب  نقش مهمي را دارا مي
  مكان دقيق نصب شيرها را با كارفرما يا نماينده آن حتماً كنترل كنند.

  سانتيمتر 55ارتفاع نصب شير دستشويي از كف تمام شده  -1
  سانتيمتر 90الي  85ارتفاع نصب شير دوش از كف تمام شده  -2
  سانتيمتر 50الي  45تمام شده ارتفاع نصب شير سينك از كف  -3
  سانتيمتر 110الي  65ارتفاع نصب شير ماشين ظرفشويي از كف تمام شده  -4
  سانتيمتر 50الي  45ارتفاع نصب شير مخلوط توالت فرنگي يا ايراني از كف تمام شده  -5
  سانتيمتر 15ارتفاع نصب شير فالش تانك توالت فرنگي از كف تمام شده  -6
  سانتيمتر 180الي  170ك توالت ايراني از كف تمام شده ارتفاع نصب شير فالش تان -7
  سانتيمتر 20ارتفاع نصب شير مخلوط بيده از كف تمام شده  -8
  سانتيمتر  70ارتفاع نصب شير وان از كف تمام شده  -9

  
  هاي تاسيساتي برخي از نمادهاي وسايل بهداشتي بر روي نقشه

  
  
  
  
  

WH WH
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  هاي سوپرپايپ يك نمونه برآورد نقشه آبرساني با لوله -هپيوست 

  برآورد به روش مهره ماسوره اي  برآورد به روش پرسي

يف
رد

يف  تعداد  كد  فني  سايز  اقالم مورد نياز   
رد

  تعداد  كد  فني  سايز  اقالم مورد نياز  

  I700160  72-  16  لوله سوپرپايپ   I700160  72  1-  16  لوله سوپرپايپ   1

  I700200  15-  20  لوله سوپرپايپ   I700200  15  2-  20  لوله سوپرپايپ   2

  I700250  20-  25  لوله سوپرپايپ   I700250  20  3-  25  لوله سوپرپايپ   3

  I972252  6-  2/1  زانو ديواري مهره ماسوره اي  I970252  6  4-  16×2/1  زانو ديواري پرسي  4

مهره ماسوره  90زانو سه راه  I970255  9  5-  16×2/1×16  پرسي 90زانو سه راه   5
  I972255  9-  2/1  اي

  I970015  3-  م.م 73  صفحه ديواري تك  I970015  3  6-  م.م 73  صفحه ديواري تك  6

صفحه ديواري دوبل قوس   7
  G-I970012  3  م.م 250  صفحه ديواري دوبل قوس دار  G-I970012  3  7  م.م 250  دار

  I970012  3-  م.م 153  ديواري دوبلصفحه   I970012  3  8-  م.م 153  صفحه ديواري دوبل  8

  B-I770202  9  آبي 2/1  درپوش تست   B-I770202  9  9  آبي 2/1  درپوش تست   9

  R-I770202  6  قرمز 2/1  درپوش تست   R-I770202  6  10  قرمز 2/1  درپوش تست   10

  R-I770052  1-  4/3  مغزي رابط  I905230  1  11-  25×4/3  رابط روپيچ پرسي  11

  I770092  5-  4/3  سه راه  I904230  2  12-  20×4/3  رابط روپيچ پرسي   12

  I770076  2-  4/3  زانو چپقي  I935142  1  13-  25 -20 - 16  سه راه   13

  I770042  24-  16×2/1  مهره ماسوره   I935125  2  14-  25 - 16 -25   سه راه   14

  I770044  6-  16×4/3  مهره ماسوره   I934122  1  15-  20 - 16 - 16  سه راه   15

  I770048  6-  20×4/3  مهره ماسوره  I934142  1  16-  20 -20 - 16  سه راه   16
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  :و پيوست 
  

  دو نمونه لوله كشي داخل سرويس:

  I770047  6-  25×4/3  مهره ماسوره  17  ---   ------   -----   -------- ------ ---- --  



 

SBR-075-00 41

  لوله كشي به روش سري                                                   

  كه چند نكته را در اين روش بايد رعايت كرد: باشد كشي داخل سرويسهاي توكار مي اين سيستم مرسوم ترين روش براي لوله  
  شود.  ميليمتر استفاده مي 16در اين روش معموال فقط از لوله سايز  .1
كشي كرد و براي بيش از يك سرويس بايد  توان با اين روش لوله فقط داخل يك سرويس را مي .2

  از سه راهي و لوله سايز باالتر استفاده نمود.
  دد.هاي يكسان اجرا گر هاي عمودي و افقي در يك راستا و با فاصله تمامي لوله .3

  
  

  موازي -لوله كشي به روش سري 
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  :ز 
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 ا
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  نحوه لوله كشي خطوط اصلي آبرساني:
  
  
  
  
  
  
  

DET  `A`

16-16-16

16
16
16

DET  `B`

DET  `C`
16
16
16

20
20
16

25
20
16
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  نقشه گسترده با سايز در روي آن:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  “):د“ي فني اتصاالت در پيوست  كشي داخل سرويسها و اتصاالت مورد نياز آن  (فهرست شماره نحوه لوله
  

  
  كشي رادياتور يك ساختمان :  نقشه و نحوه لوله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 

16-16

16-16

16
16

20
20

32
32

16-16

16
16

20
20

20
20

20
20

25-25

25-25

32
32

25
25

16-16

32-32

16-16

16-16 16-16 16-1616-16

16-16

16-16

16-1620-20



 

SBR-075-00 45

  : طپيوست 
  كنيد. كشي سوپرپايپ را مشاهده مي در اين پيوست چند نمونه از لوله    
  

  هاي نمونه از اجراي سيستم لوله كشي سوپرپايپ عكس                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بر روي ديوار كه زير كار آن سيمان كاري شده و به صورت عمودي بر روي ديوار با پيچ  و زانو سه راهي  نمونه نصب زانو ديواري
  و رول پالك نصب شده است.

    
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                                 
    شير مخلوط بر روي ديوار                                                        
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                                           عايق كاري و خمهاي دقيق در  كنار ديوارها  نمونه
  
  
  
  

  اند هاي رادياتور عايق شده نمونه خطوط اصلي بر روي كف كه لوله                                                                                                        
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  نمونه ساپورتهاي لوله در سقف كاذب                                                               
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  كفها در   لوله ساپورت براي نمونه اجراي                                                            ها در داخل كانال  لوله ساپورت براي اجراينمونه  
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  نمونه اجراهاي روكار و اتصاالت مخصوص آن                                               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  اجرا در موتورخانهنمونه              

   
                                                       

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كوئلهاي سقف كشي فن  نمونه لوله                      
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  پاسخ دهيد:لطفاً پس از خواندن اين دفترچه به موارد زير 
  نام و نام خانوادگي:                                سمت:                                              تاريخ:

  خوانا و مفهوم است؟تا چه حد  كنيد متن براي مجريان آيا فكر مي
  كم                                              خوب                                                     متوسط             

  ها مناسب است؟ آيا تقدم و تاخر فصل
                  خير                                                    بلي

  آيا روش بيان مطالب مناسب است؟
  خير                                                    بلي
  حجم مطالب كافي است؟آيا 

  كمكافي                                                     زياد                                                                
  آيا ميزان توضيحات مطالب كافي است؟

  كم                                                         كافي                                                     زياد       
  آيا عكسهاي درون متن كافي و گويا است؟

  مكافي                                                    زياد                                                                ك 
  

  دانيد در اين برگ نيز توضيح دهيد. انجام دهيد و اگر الزم مي لطفاً تصحيحات خود را در متن
  
  
  
  
  

  هايي بايد از متن حذف شود؟ به نظر شما چه قسمت
  
  
  
  
  

  هايي بايد به متن اضافه شود؟ به نظر شما چه تعاريف، نكات، يا قسمت
  
  
  
  
  

  هاي خود را به طور كلي بيان نماييد؟ لطفاً نظرات و پيشنهاد
  
  
  
  آيا مطالب اين دفترچه از لحاظ علمي مناسب بود؟ 

  است؟ كشي سوپرپايپ به شما كمك نموده آيا مطالب اين دفترچه جهت اجراي سيستم لوله 
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  ايد؟ (لطفاً شماره صفحه را نيز ذكر نماييد.) آيا در حين مطالعه با مطلب مبهمي برخورد نموده

                            

  

  

  ات خود را راجع به مطالب ارايه شده در اين دفترچه بيان نماييد.در مجموع نظر
  
  
  
  
  
  
  
  
 

كشي سوپرپايپ منحصراً توسط مجريان مجاز ( تاييد شده توسط شركت سوپرپايپ اينترناشنال ) انجام  چون اجراي سيستم لوله
ارت مجـري مجاز سوپرپايپ، با گـيرد ، خواهـشمند اسـت جـهت اخذ اطـالعات بيشتر در خصـوص شـرايـط دريافـت ك مي

  سوپرپايپ اينترناشنال تماس حاصل فرماييد.  شركت

  ضمناً جهت ارتباط بيشتر با اين شركت، پس از خواندن دفترچه اين فرم را تكميل و به آدرس زير ارسال فرماييد :
  15766-38511ـ  شركت سوپرپايپ اينترناشنال ـ كدپستي 159شماره ـ  بعد از مفتحـ  مطهري تهران ـ خيابان 

  
  با تشكر و امتنان

  شركت سوپرپايپ اينترنشنال                                                                                             
  
  
  

  تلفن :نام و نام خانوادگي :                                       آدرس و 

  

  سن :                                                        سطح تحصيالت :
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