
 آموزش لوله کشی با لوله سفید
یا پلیمری از جنس پلی پروپلین بوسیله یک دستگاه اتو لوله کشی به همدیگر و بوسیله اتصاالت از جنس خود  سفید لوله های

متصل میشوند.در این مقاله درباره لوله کشی با لوله سفید صحبت خواهیم کرد. لوله های تک الیه سفید یا سبز پلی پروپلین 
رد و گرم و لوله کشی پکیج شوفاژ ساختمان مناسب بوده و برای لوله کشی برای مصارفی مانند آبرسانی , لوله کشی آب س

گاز حتی در متراژ کم غیرقانونی و خطرناک میباشند. اندازه و برش لوله, درجه حرارت , زاویه و جهت جوش و مدت 
میباشد.به دلیل گستردگی  لوله کشی با لوله سفید زمان داغ کردن و بالفاصله اتصال و جوش دادن از پارامترهای مهم آموزش

ی لوله آب و شوفاژ یادگیری استفاده از لوله کشی ساختمان با لوله سفید در اجرای لوله کشی ساختمان, تعمیرات و رفع نشت
 .و آموزش کار با اتو لوله کشی میتواند, راهگشای خوبی در امور فنی تاسیساتی ساختمان باشد

  در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟

 لوله کشی با لوله سفید 
 هر آنچه درباره لوله کشی با لوله سفید باید بدانیم 
 تجهیزات مورد نیاز لوله سفید 
 کاربرد لوله سفید 
 مزایای استفاده از لوله سفید 
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 لوله کشی با لوله سفید

نیز شناخته  pp پروپیلن که در بیشتر اوقات با نام مخففهای پلی یا به عبارتی دیگر لوله دلوله کشی با لوله سفی

ز جنس می شود، یکی از بهترین محصوالت پلیمری می باشد که با بهترین مواد اولیه تولید می شود و ا

های  ها به عنوان بهترین جایگزین برای لولهپالستیک است. از زمانی که مواد پلیمری تولید شدند، این لوله 

از  دهای سفیلوله  اند.از آنجایی کهشناخته شده  خرید لوله و اتصاالت فوالدی و گالوانیزه و مسی در زمان

اند با جنس پالستیکی خود بسیار سبک و مقاوم هستند. به همین راندوم کوپلیمر ساخته شده پلی پروپیلن مواد

ها در بسیاری از جاهای دیگر  بسیار رواج پیدا کرده است و همچنین از این لوله لوله کشی با لوله سفید دلیل

 .نیز استفاده می شود

های سفید  ورد پسند واقع شده است این است که لولهبسیار م” لوله کشی با لوله سفید“یکی دیگر از دالیلی که 

گراد یسانت 85بار در دمای مثبت  10گراد و درجه سانتی 20بار با دمای منفی  20قادر هستند فشار آب را 

ال ها و حتی در مصارف کشاورزی با دمای با تحمل کنند، از این رو برای مصارف آب گرم و سرد ساختمان

 .نیز کاربرد دارد

نیز باعث محبوبیت بیشتر آن ها  قیمت لوله پلیکا این لوله های سفید مانند قیمت لوله و اتصاالت ناسب بودنم

 .شده است
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 هر آنچه درباره لوله کشی با لوله سفید باید بدانیم
 تجهیزات مورد نیاز لوله سفید

 می شود، یک سری لوازم و ابزارآالت و تجهیزات لوله کشی با لوله سفید ممکن است زمانی که صحبت از
یازی به ابزارهای ن های سفیدگیری لوله به کار بزرگ و خاص در ذهنتان بیاید، اما باید بدانید که برای اتصال و

ت داشته باشید. ها مهار کشی این لوله باید در لوله دکشی با لوله سفی لوله پر حجم و سنگین نیست. برای اجرای
قت ها از شما وقت کمتری می گیرد و حتی شاید نصب برخی از اتصاالت تنها چند لحظه و اجرای این لوله

 .شما را بگیرد

ریزی دارد. درست است که لوله کشی با لوله سفید چندان کار مشکلی نیست، اما مانند هر کاری نیاز به برنامه 
ها را مشخص کنید و سپس برای خرید  و سایز لوله انواع لوله کشی کشی و به همین دلیل باید محل دقیق لوله

های سفید  لوله و اتصاالت مورد نیاز اقدام نمایید. از جمله تجهیزات و اتصاالت مورد نیاز در لوله کشی لوله
 :به این صورت است
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  هاسه راهی 
 ها زانویی 
 ها رابط 
  هاتبدیل 

وش ک ابزار مخصوص یا به عبارتی دیگر دستگاه جآالت مورد نیاز یک اتو است. اتو یترین ابزاراز مهم
ی ها ترین بخش لوله کشی با لولهمخصوصی است که بسیار الزمتان می شود. شاید کار کردن با اتو سخت

لوله را  اش قرار دهید، سپس لقمه متناسب با سایزسفید باشد. در ابتدا اتو را باید بر روی سه پایه مخصوص
 .هید و از تماس کامل صفحه، المنت و لقمه با یکدیگر مطمئن شویدبر روی راکت اتو قرار د

ست در مرحله بعد باید لقمه را به کمک آچار مخصوص در جای خود محکم کنید. حواستان باشد که از انبرد
که بدانید و دیگر وسایل این چنینی استفاده نکنید، چرا که ممکن است سبب آسیب رسیدن به لوله شود. برای این

ه ندارید می ای در این زمین لقمه در چه قسمتی از اتو نصب شود تنها به سایز لقمه بستگی دارد. اگر تجربهکه 
ا بر روی توانید از دفتر چه راهنمای اتو استفاده کنید. حال باید اتو را به برق متصل کنید و حرارت اتو ر

 .دگراد تنظیم کنید تا کار خود را شروع کن درجه سانتی 260درجه 

و به  ها پیدا می کنید. برای این کار کافی است از قیچی مخصوص کمک بگیرید کاری لولهسپس نیاز به برش
وله را بدون ابتدا باید ل ها را به سایز دلخواه برش دهید و قیچی کنید. برای جوش دادن لوله،راحتی هر لوله 

ه صبر ز اطمینان از اتصاالت و لوله وارد شدهیچ زاویه و چرخشی به داخل لقمه جوشکاری فشار دهید. بعد ا
 .کنید تا گرم شود و عملیات جوش انجام شود

از داخل  ای باشد باید یکبار اتصاالت را برسی کنید و مطمئن شوید کهو در آخر هم برای آنکه کارتان حرفه 
 ن آب و جمع شدنپلیسه نداده باشد، چرا که این موضوع سبب گرفتگی در آن قسمت و تنگ شدن مسیر جریا

 .رسوبات می شود

  

 



 کاربرد لوله سفید

به دلیل  اشاره کردیم، این دسته از لوله ها” های سفیدهای لوله  ویژگی“همانطور که در باال به برخی از 
ها لوله  ترین کاربرد اینهایی که دارد، کاربرد گسترده و بی شماری در صنایع مختلف دارند. که مهم ویژگی

 :به این صورت است

 فیه آبکاربرد بسیار زیاد در منابع ذخیره آب و تص 
 انتقال آب بهداشتی و آشامیدنی 
 کارایی در انشعاب شهری و روستایی 
 ها ها و هتل ها، بیمارستان استفاده در لوله کشی ساختمان 
 کشی یونیت دندانپزشکی و دامپزشکیگیری در لوله به کار 
 استفاده شده در شبکه های آّبرسانی شهری و آبیاری تحت فشار 
 های مسکونی و اداری و تجاری، مجتمع کاربرد فراوان در منازل 
 های صنعتی و محیط های اسیدی و قلیایی مورد استفاده از فاضالب 

 مزایای استفاده از لوله سفید

فید رواج پیدا کشی با لوله س ها مزایای بسیاری دارد و به همین دلیل است که روز به روز بیشتر لولهاین لوله 
 :ها می توان به این موارد اشاره کرد می کند. از جمله مزایای این لوله

 امکان نصب آسان در پروژه ها 
 وزن کم و سبک بودن لوله ها 
 بسیار بهداشتی 
 مطبوعفاقد طعم و بوی نا 
 زدگیمقاوم در برابر زنگ 
 مقاوم در برابر پوسیدگی 
 های آلیها و مواد اسیدی و حالل  مقاومت باال در برابر مواد اسیدی، انواع نمک 
 مقاوم در مقابل سایش 
 مقاوم در مقابل جوشکاری 
  گراد برای مدت طوالنیدرجه سانتی 90تحمل حرارتی باال تا 
  گراد برای مدت کوتاهسانتیدرجه  110تحمل حرارتی باال تا 
  سال 50دارای طول عمر باالی 
 ها میباشدهای این لوله های سفید از دیگر مزیت  بودن قیمت لوله و اتصاالت لوله مناسب. 
 دارای سطح داخلی و خارجی صاف و صیقلی 
 های روکارزیبایی نصب در پروژه 
 ها عدم رشد باکتری و جلبک در داخل لوله 
 بری پاییندارای ضریب ز 
 کشی ساختمان بین لوله و اتصال کاهش افت فشار در سیستم لوله 

 



 

 


