
 Pex کاربرد لوله
از جمله خانواده های پلیمرهای سنگین که دارای ساختمان مشبک یا شبکه   Pex پلیمر

یا همان   Pex لوله. ای بوده و در دسته پلیمرهای گرما سخت یا ترموست قرار می گیرد
گرما سخت همانطورکه از نامش پیداست بر اثر حرارت حالت پذیر و نرم نمی باشد و به  
علت مقاومت باال در مقابل حرارت دارای بازیافت نمی باشد. با توجه به این مشخصات  

صنایع پلیمر به طالی پلیمر معروف شده است. توان تحمل حرارت بلند    نام این پلیمر در
 .درجه سانتی گراد را دارا می باشد 90مدت 

است که در تولید آن از روش پراکسید اما به روشی متفاوت   Pex-a از نوع ”Pex لوله“
و   استاتیکی  مراحل  آن  در  که  جدید  بسیار  است  روشی  شیوه  این  شود.  می  استفاده 
دینامیکی امتزاج و اختالط مواد جامد و مایع، شکل گیری لوله و نهایتا اعمال حرارت با  
بهره گیری از تجهیزات فوق پیشرفته با درصد ایمنی و اطمینان باال به صورت یکنواختن،  
مستمر و متوالی صورت می گیرد. از این رو این لوله در مقایسه با دیگر انواع مشابه بسیار  

 .وب است معروف و محب
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  در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟

  Pexموارد مصرف لوله •

  pexویژگی های لوله •

 
 

 

 

 اتصاالت   و   لوله   خرید 

 .اتصاالت با بهترین قیمت به لینک زیر مراجعه کنیدبرای خرید لوله و 

 اتصاالت  و لوله  خرید

 لوله و اتصاالت
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 Pex موارد مصرف لوله
کاربردهای   Pex لوله دارای  این مجموعه  در  لوله های موجود  این  اتصاالت سیستم  و 

 :متنوعی است مانند 

سیستم های لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان های جدید و یا در دست در   .1
 .نوسازی به کار می رود

گرمایش از کف در ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری و بیمارستان ها نیز از   .2
 استفاده می شود Pex لوله

همچنین از این لوله ها در لوله کشی سیستم های گرمایشی و تهویه مناسب مانند   .3
 .شوفاژ و فن کوئل و غیره استفاده می شود

از دیگر کاربرد های این لوله ها در سیستم های ذوب یخ در پارکینگ ها، پیاده   .4
 .روها و معابر می باشد

برای گرمایش از کف در گلخانه ها و زمین های ورزشی مانند چمن و گلف و فوتبال   .5
 .نیز به کار می رود

اطف  .6 و  آب  بخش  های  و  سیستم  اداری  مسکونی،  های  ساختمان  در  حریق  اء 
 .خدماتی و صنعتی نیز به کار می رود

به راحتی می تواند جایگزین لوله های مشابه از جنس سخت شوند.   pex لوله .7
سبب تعادل در   Pex استفاده از متیوفیلد چند راهه در سیستم لوله کشی با

کم شدن تعداد اتصاالت  فشار خروجی، کاهش زمان انتظار برای رسیدن آب گرم، 
 .شودو طول لوله، افزایش سرعت نصب و صرفه جویی در مصرف انرژی می 

 



 pex ویژگی های لوله
 گرمایش از کف 

استفاده می شود که دارای   Pex از کف از مجموعه هایی است که در آن از لوله  گرمایش
برای پیشگیری از صدمه دیدن اجزاء فلزی   (EVOH) الیه ی ضد نفوذ اکسیژن با پوشش 

اتصاالت گرمایشی،  سیستم  دیگر PPSU در  همچنین  و  پیشرفته  بسیار  منیفولدهای   ،
گرمایش   روش  میشود.  استفاده  ضروری  های  تجهیزات  مزیت  دلیل  به  امروزه  کف  از 

خرید لوله و   بسیاری که دارد بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفته اند و افرادی که قصد
جایگزین دیگر روش های قدیمی می کنند. این   دارند به سرعت این روش را االتاتص

  .سیستم به دلیل این مزیت ها بسیار محبوبیت پیدا کرده است

 یک نواختی دمای محیط و آسایش گرمایی  •

 .درصدی در مصرف انرژی از دالیل محبوبیت این سیستم شده است 30صرفه جویی  •

دیوارها • ماندن  دیگر   پاکیزه  از  ساختمان  داخلی  فضاهای  در  غبار  و  دوده  نبود  و 
 .های این سیستم می باشند مزیت

های  -فضای بیشتر و آزادی عمل در طراحی و چیدمان دکوراسیون داخلی نیز از مزیت •
 .استفاده از گرمایش از کف می باشد

 وضعیت ظاهری زیباتر •

  نیاز نداشتن به تعمیرات سنگین و پر هزینه •

 

 

 

 

 

https://hares-group.com/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/
https://hares-group.com/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/
https://hares-group.com/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/
https://hares-group.com/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/


 Pex تری لوله هایبر
 

 :می توان به این موارد اشاره کرد Pex از برتری های لوله

در مقایسه با لوله های تلفیقی و دیگر لوله های مشابه از انعطاف پذیری   Pex لوله .1
 و استحکام بیشتری برخوردار است

 این لوله دارای مقاومت حرارتی بیشتری می باشد .2
  اولیهبازگشت کامل به حالت  .3
 همچنین این لوله ها در برابر یخ زدگی نیز مقاومت می کند  .4
 در مقابل سایش و خوردگی نیز مقاومت باالیی دارد  Pex لوله .5
 طریقه نصب این لوله ها بسیار ساده، سریع و آسان است  .6
 .دارای دوام همیشگی می باشد .7
 .و سبب کم شدن هزینه های جاری و آتی می شود .8

وجود این همه مزیت شما می توانید برای گرمایش از کف ساختمان با خرید لوله و  با  
اتصاالت Pex اتصاالت و  لوله  خرید  از  پیش  کنید.  خرید  اطمینان  با  حتما   Pex کامال 

مطلع شوید تا بتوانید با کمترین   قیمت لوله پلیکا  و همینطور قیمت لوله و اتصاالت  از
  .یازتان را خریداری نماییدهزینه لوازم مورد ن
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 Pex مشخصات فنی لوله
با وجود مشکالت بسیاری که پس از گذشت چند سال برای لوله های فلزی پیش می  
آمد از این رو مهندسان برای ساخت لوله های اقدام کردند که لوله های پلیمری مشابه  

سرانجام آنها با فرمول  مقاوم باشد.     لوله های فلزی تولید کنند تا در برابر خوردگی نیز
یا همان لوله پنج الیه دست یافتند. این لوله ها از یک الیه بیرونی و   Pex لوله ساخت

 .یک الیه درونی و دو الیه چسب و یک الیه میانی تشکیل شده اند

در جهان می باشد که دارای   ترموپالست یکی از پرمصرف ترین مواد (Pex)  اتیلنپلی  
می    خواص برجسته ای مانند عایق الکتریکی، خاصیت فیلم شدن و مقاومت شیمیایی

باشند. همچنین این پلیمر ضعف هایی از جلمه عدم مقاومت در مقابل حالل ها، رد دمای  
باال، ترک زایی تنشی در مواردی که سطح پلیمر با مایع تماس داشته باشد را به همراه  

 .دارد

دانشمندان جهت برطرف کردن این ضعف از عملیات مشبک سازی طی چندین مرحله  
یایی بهره جسته اند. این فرایند مقاومت پلیمر مشبک شده را فرایند های پیچیده شیم

درمقابل فشار و دمای باال افزایش می دهد و تاثیر بسیاری بر افزایش مقاومت شیمیایی  
 :آن نیز دارد. سایر مزایای این پلیمر نیز در ادامه بیان شده اند 

 .می باشد مقاومت بیشتر در برابر فشار و دما از جمله مزایای این پلیمر •
  همچنین مقاومت در برابر رسوب گذاری و سایش •
 مقاومت شیمیایی زیاد  •
 انعطاف پذیری بیشتر  •
 .مقاومت در مقابل ضربه نیز از مزایای آن به شمار می رود •
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