
با توجه به هزینه های کالن ساختمان های امروزی ، برنامه ریزی برای افزایش طول عمر 
ساختمان ها امری ضروری به نظر می رسد. یکی از مهم ترین عوامل جهت افزایش طول عمر 

 .ساختمان ، سیستم تاسیسات و لوله کشی آن است
در صنعت ساختمان ، لوله های بکار همزمان با پیشرفت های اخیر و کاربرد تکنولوژی های جدید 

رفته در ساختمان نیز دچار تحولی شگرف شده است. این تحول با عرضه لوله های تلفیقی پنج 

درجه سانتیگراد  05سال و با دمای کاربردی حداکثر  05با طول عمر بیش از  PEX-AL-PEX الیه

  PEX-AL-PEXمعرفی شده است   وله های پنج الیه 

 

نسل جدید لوله ها که اصطالحا به لوله های پنج الیه معروف می باشند به دلیل مواردی 

 همچون:

 استحکام و دوام طوالنی مدت         -1

  رعایت کامل استانداردهای بهداشتی -2

            نصب سریع و آسان                         -3

 قیمت مناسب                                  -4

-PEXبه سرعت در سراسر جهان جایگزین لوله های فلزی و پلیمری گردیدند.این لوله ها درکالس 

AL-PEX.تولید و مورد استفاده قرار می گیرد  

ساختار مولکولی الیه های نگهدارنده:الیه آلومینیومی در مجموع به نحوی در کنار همدیگر 

قرارگرفته اند که در سیستمهایی نظیر آبرسانی سرد وگرم.آب آشامیدنی.رادیاتور.گرمایش از 

 کف.هوای فشرده و انتقال مایعات از کارایی حداکثر بر خوردار می باشند.

 نه تنها کلیه خواص و ویژگیهای خود PEXدر این لوله ها مایعات و سیاالت بدلیل عبور از درون الیه 

را حفظ می نماید بلکه بدلیل ساختار صیقلی و صاف مواد الیه درونی هیچگونه رسوب و خوردگی 

 بر جای نخواهد ماند.

 بیرونی نیز هر گونه فشار.خورندگی و ضربات افتعالی را به هنگام نصب و PEXدر عین حال الیه 

پس از آن در طول زمان تحمل و دفع می نماید.الیه آلومینیومی نیز به عنوان الیه میانی در 

 از یک سو مانع از نفوذ اکسیژن ultrqsonicسراسر طول لوله با استفاده از تکنولوژی پیشرفته 

گردیده و از سوی دیگر با حفظ حالت لوله در زمان خمش نیاز به مصرف اتصاالت گوناگون را در 

 حجم وسیعی کاهش میدهد.

در مجموع رعایت کلیه استانداردهای اجباری سالمت و بهداشت مربوط به آب آشامیدنی و 

نوشیدنیها در کنار مزیتهای فوق الذکر میتواند آرامش و آسایش خاطر را برای مصرف کنندگان به 

 همراه دارد.

تاییدیه های صادر شده از سوی مراجع ذیصالح و انجام آزمایشات گوناگون علمی تحت 

 ( شامل تستهای:BRITISH STANDARD)BS69Z O و ASTMF 1287استانداردهای 

 (PRESSURE TESTتحمل فشار در دما های مختلف )

 (RING STRENGTHکشش )

خوردگی)در مقابل آب نمک دریا 0% .سودسوزآوراشباع.اسید استیک 00%.اسید سولفوریک 

 88% و اتانول %09(

 ضخامت الیه آلومینیوم و کلیه الیه ها

 (OUT OF ROUNDNESS( عدم کرویت)BURSTترکیدن)



نیز فی الواقع تائیدی هایی  G.G.I بیمه نامه معتبر از سوی شرکت قادر قطعه بین الملل در لوله

 نظیر نیترات و جی پایپ میزان کارایی و بهاستانداردهای مورد استفاده در تولید لوله پنج الیه

 
در حال حاضر جهت تولید لوله های تلفیقی یا همان لوله های پنج الیه مرجع استاندارد ملی 

 .تدوین شده است 
می باشد ولی اکثر تولید کنندگان بر اساس  iso 21003این استاندارد بر اساس استاندارد جهانی 

  اقدام به تولید می نمایند ASTMاستاندارد 
 

ایتالیا , گوست روسیه و . . . موجود  Uni ,آلمان  DVGWاما در سطح دنیا استانداردهای معتبری  
 می باشد

 
 

 


