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شــركات  إحــدى  هــى  الوطنيــة  بالســتيك  مصنــع  شــركة 
مجموعــة الوطنيــة للصناعــة وهــى شــركة متخصصــة فــي 
إنتــاج األنابيــب البالســتيكية والوصــالت الخاصــة بهــا والتــي 
تســتخدم فــي شــبكات الميــاه الســاخنة والبــاردة وتعمــل 

تحــت الضغــط.

منتجاتنــا الرئيســية هــى مواســير اليــو بــي في ســي – الســي 
بــي فــي ســي – البولــي بروبليــن  والوصــالت الخاصــة بها.

والوصــالت  بروبليــن  البولــي  األنابيــب  جميــع  تصنيــع  يتــم 
األلمانيـــــــة المعاييــر  الخاصـــــة بهــا طبقــــــً للمواصفــــــات و 

.DIN 8077 / 8078  
الســعودية  والمعاييــر  للمواصفــات  مطابقــة  وكذلــك 
التكنولوجيــا  أنــواع  أحــدث  باســتخدام  وذلــك   SASO
المتطــورة كمــا تتحمــل منتجاتنــا ضغــوط الميــاه المختلفــة 

. القاســية  البيئيــة  والظــروف 

يقــدم مصنــع بالســتيك الوطنيــة شــهادة ضمــان للمنتــج 
لمراقبــة  صارمــً  نظامــً  تطبــق  أنهــا  حيــث  عامــً   25 حتــى 
المواســير والوصــالت  لتقــدم   ، المنتجــات  فــي كل  الجــودة 
العيــوب واآلمنــة تمامــً  للتــآكل والخاليــة مــن  القابلــة  غيــر 
والتــي تمكــن التدفــق الســلس للمــاء للمنشــآت الســكنية 
والوصــالت  المواســير  هــذه  تتميــز  حيــث  والصناعيــة  
باإلعتمادعليهــا لنقــل جميــع الكيماويــات الحمضيــة والقلوية 

تتأثــر. أن  دون  للتــآكل  المســببة  التفاعليــة  القاســية 

Al Watania Plastics , is a subsidiary Company 
of Al Watania for  Industries, is specialized in 
Supplying plastic pipes and fittings which are 
using for hot and cold water networks and 
working under pressure.

Our main products are UPVC , CPVC  and  PPR 
pipes and fittings .

All Polypropylene pipes and fittings have 
been manufactured according to German 
Specifications and standards
DIN 8077 / 8078. 
Also Saudi Specifications and standards SASO 
using the latest types of cutting edge technology. 
Our products bear different water pressure and 
extreme environmental conditions.

Al Watania plastics provides a certificate of 
guarantee for 25 years, as they apply a strict 
system for quality control to all products, to 
produce Non-corrosive, free of defects and 
perfectly safe pipes and fittings. This to ensure 
smooth flow of water to Residential and 
industrial facilities, also these pipes and fittings 
characterized by reliability to transfer all acid and 
alkaline chemicals that cause erosion without 
any effects.

مصــــــنع بالســــــتيك الوطـــــنية
Al Watania Plastics Factory

Introductionمقدمة
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تقــدم الشــركة الخدمــات الفنيــة واللوجســتية المتميــزة 
للعمــالء كــي تنــال رضاهــم كمــا تقــدم خدمــات مــا بعــد 
البيــع لمنتجاتهــا لتفــادى حــدوث أي مشــاكل مســتقبال.

The company provides technical and logistic 
distinctive services to satisfy the clients, also 
after selling services for their products to avoid 
any problems in the future.

لخدمــة  والمتطــورة  المتقدمــة  التكنولوجيــا  إســتخدام 
المجتمــع وإيجــاد حلــول فنيــة شــاملة فــي مجــال األنابيــب 
البيئــة  حمايــة  مراعــاة  مــع  العاليــة  الجــودة  ذات  والوصــالت 

اإلنســان. وصحــة 

اإلســتمرار فــي رفــع مســتوى الجــودة واإلنتاجيــة ، والتمســك 

بالقواعــد األخالقيــة وتميــز مواقــع العمــل بالســالمة المهنيــة 

والصحيــة ، مــع مراعــاة الظــروف البيئيــة المحيطــة وتشــجيع 

مواردنــا البشــرية علــى تحقيــق األهــداف الشــخصية واألهــداف 

العامــة.

وتســتمر اإلدارة فــي رفــع الوعــى فــي تلــك المجــاالت وعقــد 
وضــع  لتضمــن  الضروريــة  التدريبيــة  الــدورات  مــن  العديــد 
سياســة واضحــة لصحــة الموظفيــن وســالمتهم وحمايتهــم 
الحــوادث  معــدالت  بخفــض  وذلــك  العمــل  بيئــة  داخــل 

المهنيــة.

ينطبــق ذلــك أيضــً علــى المنتجــات واضعيــن فــي اإلعتبــار 
أقــل  نفايــات  لطــرح  ونســعى   , البيئــة  علــى  التأثيــر  عــدم 
والتكنولوجيــا  الطبيعيــة  للمــوارد  الفعــال  واإلســتخدام 
العامــة  الصحــة  علــى   المخاطــر  تقلــل  التــي  المتطــورة 

المهنيــة. والســالمة 

Using modern and advanced  technology to serve 
the society and finding technical and complete 
solutions in pipes and fittings field, taking into 
account the protection of the environment and 
human health / Safety .

Continue to raise the level of quality and yield 
and adhering to ethical rules and work locations 
should distinguish with occupational health 
,and safety taking into account surrounding 
environmental conditions and encouraging our 
human recourses to achieve personal and public 
goals.

The management continues to raise the 
awareness in these fields and set up many 
important training courses to secure clear policy 
for workers health, safety and protection in work 
environment by reducing occupational accidents 
rates.

This also applied to products taking into account 
no effects on environment. We hope to leave less 
waste and use natural resources effectively so as 
modern technology which reduces the dangers 
over public health and occupational Safety.
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What is the material ?

Why PPR?

The material is Polypropylene Random 
Copolymer and always written (PPR), it is 
material especially for cold and hot water pipes.
PPR pipes was praised by advisory bodies and 
offices and took wide fame due to success 
in supplying hot water networks and heating 
networks.

Polypropylene is a bi-developed plastics 
Compound That gives greater resistance to 
stress and shocks.
The using of PPR in health applications (Such 
as piping for drinking water) is characterized by 
its high resistance to chemical, and resistance 
to high temperature bikes, and the material 
comping with the specifications approved by 
the German Health Association .

ما هي المادة ؟

لماذا البولي بروبلين ؟

المــادة هــي بولــي بروبليــن كوبوليمــر العشــوائي وتكتــب 
خصيصــً  مصنوعــة  مــادة  وهــي    ) آر  بــي  بــي   ( عــادة 

. والبــاردة  الســاخنة  الميــاه  أنابيــب  إلســتخدامات 
أنابيب الـ ) بي بي آر ( أشــادت بها هيئات ومكاتب إستشــارية 
وأخذت شــهرة واســعة بســبب نجاح إســتخدامها في تمديد 

شــبكات المياه الحارة باإلضافة إلى شــبكات التدفئة .

البولــي بروبليــن مركــب بالســتيكي ثنائــي مطــور ليعطــي 
مقاومــة أكبــر للضغــوط والصدمــات.

 إســـــــتخدام مــــــادة ) بــي بــي آر ( فـــــي التطبيـــقـــــات الصحيــــة 
) مثــل األنابيــب لتوصيــل ميــاه الشــرب ( ألنهــا تتميــز بقدرتهــا 
الفائقــة علــى مقاومــة المــواد الكيميائيــة ومقاومــة درجــات 
الحــرارة العاليــة والمــادة تتوافــق مــع المواصفــات  التــي أقرتها 

جمعيــة الصحــة األلمانيــة

?Why Polypropyleneلمـــاذا البولــــي بروبلــــين  ؟

gm / cmDensity 0.895الكثافـــة

CMelting point 150 - 140نقطة االنصهار

500.000Molecular Weightالوزن الجزئي

N / mm2Module 800أى موديول

G / 10 min MFI 0.505 / 19معدل تدفق الذوبان

105x10 - 4CLEمعدل التمدد الطولي

Technical specifications ...
المــــــواصفـــــــات الفـــــنيـــــــة
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Polypropylene is Human Friend Material:

Polypropylene that is used in producing Al 
Watania pipes and fittings considered friendly 
to environment and human, this appears in its 
composition as it does not contain poisonous 
gas, as it is safe to use in food liquids uses. Many 
organization and bodies that care health affairs 
like (German Federal Health Office) completed 
number of tests on this material in many parts 
of the world before approving it as safe material 
and harmless to human health.

مادة البولي بروبلين صديقة لإلنسان 

ووصــالت  أنابيــب  منهــا  المصنعــة  بروبليــن  البولــي  مــادة 

واإلنســان  للبيئــة  صديقــة  المــادة  هــذه  تعتبــر  الوطنيــة 

ويظهــر ذلــك مــن تركيبهــا بعــدم إحتوائهــا علــى )غــازات( 

ســامة فهــي مــادة آمنــه إلســتخدامات الســوائل الغذائيــة، 

المعنيــة  والهيئــات  المنظمــات  مــن  العديــد  أجــرت  وقــد 

بالصحــة _ مثــل مكتــب الصحــة الفيدرالــي األلمانــي _ عــدد 

مــن اإلختبــارات علــى هــذه المــادة فــي أنحــاء العالــم قبــل 

اإلنســان. آمنــه وغيــر ضــارة بصحــة  إعتمادهــا كمــادة 

Polypropylene featuresمميزات البولي بروبلين

1- مقاومة الصدأ:
أنابيــب البولــى بروبليــن لديهــا القــدرة علــى تحمــل أيــة 

عســر ميــاه باإلضافــة إلــى األحمــاض والقلويــات .

1-Corrosion resistance:
Polypropylene pipes have the ability to bear 
any water distress in addition to acids and 
alkalis.

2-  ال تسمح بالتراكم:
وذلك بسبب نعومة سطحها الداخلى.

2-Do not allow to accumulating:
This is because of its soft internal surface.

3- مقاومة التيار الكهربائي المتدفق:
بســبب أن المــادة الخــام ) البولــي بروبليــن( مــادة غيــر 

ــاء .  موصلــة للكهرب

3-Resistance to flowing electrical current:
As polypropylene is Non-electrically 
conductive Material.

4- سهولة التركيب وتمديد األنابيب:
ــوزن ســهلة التركيــب مــع  بســبب أن المــادة خفيفــة ال

توفيــر نطــاق واســع مــن الوصــالت. 

4-Easy Installation and extension the pipes: 
Because the material is light weight and easy 
to install with providing wide scale from 
fittings.

5- المحافظة على الحرارة:
 بســبب أن البولــي بروبليــن شــأنها شــأن بقيــة المــواد 

البالســتيكية تحافــظ علــى الحــرارة بداخلهــا. 

5-Keep the temperature: 
Polypropylene is like all plastic materials 
keep the temperature.
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Polypropylene featuresمميزات البولي بروبلين

6- التقليل من الضوضاء الصوتي:
ــر  ــي بروبليــن تعتب الصــادر  مــن الشــبكة ومــادة البول
مــادة عازلــة للصــوت كذلــك قدرتهــا علــى التمــدد عــادة 
تقلــل مــن األصــوات واإلهتــزازات الصــادرة مــن الشــبكة .

6-Reducing the noise:
Which coming from the network as this material 
is considered sound insulation material, also its 
ability to extension may reduce the noise and 
vibrations that come from the network.

7- المحافظة على الضغط في الشبكة:
وغيــر  جــدًا  ناعــم  الداخلــي  الســطح  أن  وبســبب 
مســامي فــإن هــذا كفيــل بعــدم حــدوث تراكمــات علــى 
الســطوح الداخليــة وتضمــن عــدم إنخفــاض الضغــط 

فــي الشــبكة إال بنســب قليلــة جــدًا.

7-Keep the pressure in the network:
Because it has soft and nonporous internal  
surface, so this is enough to avoid occurring  
accumulations on internal surface and secure 
not to reduce pressure in the network unless 
very few percentages.

8- عمر إفتراضي أطول:
قــد يزيــد عــن 50 عامــً فــي حالــة إســتخدام درجــات   

بهــا. المصــرح  والضغــوط  الحــرارة 

8- Long age and Validity:
May increase to 50 years in case of using the 
authorized temperatures and pressures.

9- مادة غير مضرة بالصحة: 
وهــو متوافــق مــع متطلبــات أنظمــة الصحــة العالميــة 

فــي هــذا الخصــوص.

9- Harmless to health:
that is compatible with World Health Organiza-
tion requirements.

10- مقاومة التجلد:
زيــادة  علــى  القــدرة  لديهــا  بروبليــن  البولــي  أنابيــب 
المتجمــدة  المــادة  وحجــم  لتتناســب  قطاعاتهــا  

. بداخلهــا 

10-Resistance to glaciations:
PPR pipes can increase its sectors and the size of 
the frozen material inside it.

11 – المرونة:
اإلهتــزازات  تحمــل  علــى  والمرونــة  القــدرة  لديهــا 

للمبانــي. المتوقــع  األرضــي  والهبــوط 

11- Flexibility:
PPR pipes have the ability and flexibility to bear 
vibrations and ground landing expected for  
buildings.

12 – المحافظة على الطاقة:
إن إســتخدام مــادة البولــي بروبليــن يوفــر لــك الطاقــة 
بمــا يــوازي 15% مــن معــدل إســتهالك الطاقــة للتدفئــة 

أو الميــاة الحــارة.

12- Save Energy:
using PPR pipes save energy equals15%  from 
energy consumption rate for heating or hot 
water.
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Mechanical & Thermal Properties of  PPRالمواصفات الميكانيكية و الحرارية ألنابيب البولي بروبلين 
 

ValueTEST MethodUNITProperties
0.909ISO 1183g/cm3+23oCDensity at
0.55ISO 1133g/10min MFR 190 /5 

Melt - flow Index 0.30ISO 1133g/10minMFR 130 /2.16 

1.30ISO 1133g/10minMFR 230 /5 

0.38ISO 1133cm3 / 10minMVR 230 / 2,16Volume
25ISO 527 / 1 + 2Mpa(50 mm / min)Yield Stress
13ISO 527 / 1 + 2%(50 mm / min)Yield Extension
850ISO 527 / 1 + 2 Mpa(secant)Tensile E.Modulus
47ISO 2039 / 1( 132 n / 30s ) N mm2Indentaion Hardness
65DIN 53505-(3 sec. value)Shore Hardness
26DIN 53453Kl / m2+ 23oCNotched Bar Test
8DIN 53453Kl / m20 oCToughness at
n.f.ISO 180 / ICKl / m2+ 23 oCIzod Imapact
160ISO 180 / ICKl / m20 oC

Toughness at
28ISO 180 / ICKl / m2- 30 oC

30ISO 180 / 1AKl / m2+ 23 oCIzod Imapact
3ISO 180 / 1AKl / m20 oC

Toughness at
1.8ISO 180 / 1AKl / m2- 30 oC

132ISO 306oCVST / B / 50Vicat Softening
69ISO 306oC VST / A / 50Temperature
49ISO 75 / 1 + 2oCHDT AThermal Dimentional
70ISO 75 / 1 + 2oCHDT BStablity
0.15mm / mkVDE 0304Longitudinal coefficient of extension
0.24W / mkpart 1 § 4Thermal conductiviy at 20 oC
2.0kl / kgkDIN 52612Specific at 20  oC

Drinking water Supply SystemsDIN 1988

Polypropylene Pipes : DimensionsDIN 8077
Polypropylene Pipes : Testing MethodsDIN 8078
Polypropylene Pipes : Quality Controls and ConnectionsDIN 16962
Thermostatic Pipes : Pipe ConnetionsDIN 16928
Sound Insulation in Building ConstructionsDIN 4109
Metal Thread Joints Testing MethodsDIN 8076
Rules for Fitings with Threaded Metallic lnsertsDIN 2999
Regulations for the welding of Thermostatic MaterialDVS 2206
Welding of Thermoplastic Materials by means of Heating ToolsDVS 207

تــم انتـــــاج نظـــام البولـــي بروبلين فــي  شـــركـــة الوطنـــــية
 للبالســـتيك وفق المواصفـــات األلمانية التالـــية

Al-Watania Plastics PP-R System is manufactured
according to the following German Standards

أنابيب بي بي آر  الوطنية
Watania PPR Pipes
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water Content (1/m)Internal Dia. (mm)Wall Thickness (mm)Pipe ( Dimension )

0.13713.23.420 mm
0.21616.64.225 mm
0.35321.25.432 mm
0.55626.66.740 mm
0.86633.28.350 mm
1.38542.010.563 mm
1.96350.012.575 mm
2.82760.015.090 mm
4.20873.218.3110 mm

water Content (1/m)Internal Dia. (mm)Wall Thickness (mm)Pipe ( Dimension )

0.16314.42.820 mm
0.25418.03.525 mm
0.41523.04.432 mm
0.65128.85.540 mm
1.02936.26.950 mm
1.63345.68.663 mm
2.30754.210.375 mm
3.31865.012.390 mm
5.67479.615.1110 mm

   PN 16 Plain PPR Pipes:

   PN 20 Plain PPR Pipes: PN20  مواصفات أنابيب البولي بروبلين    

 PN 16  مواصفات انابيب البولي بروبلين    
PP-R 80:Material
PN 16:Pressure Rating
7.4:SDR
DIN 8077 / DIN 8078:Standard
For heating systems,hot and cold water systems.
Mainly for domestic applications .:Application

PP-R 80:Material
PN 20:Pressure Rating
6:SDR
DIN 8077 / DIN 8078:Standard
For heating systems,hot and cold water systems in  domestic, commercial
and industrial buildings.:Application
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PRESSURE AND TEMPERATURE
Pipe S 2.5Pipe S 3.2Pipe S 5

SERVICE LIFEPROPERTY
Pipe SDR 6Pipe SDR 7.4Pipe SDR 11

Pipe PN 20Pipe PN 16Pipe PN 10

Maximum permissible working pressure

4233.421.11

10oC
38.5-19.310

36.328.818.250

35.428.117.7100

36.028.6181

20oC
32.826.116.410

30.024.515.550

29.923.815100

30.624.315.31

30oC
27.722.013.910

26.120.713.150

26.520.212.8100

25.820.512.91

40oC
23.618.711.810

22.018.71150

21.316.910.7100

22.017.5111

50oC
19.715.79.910

18.514.79.350

17.814.28.9100

18.514.79.31

60oC 16.613.28.310

15.312.17.750

15.612.47.81

70oC 14.011.1710

10.28.15.150

13.110.76.51

80oC 9.67.64.810

7.66.13.825

9.27.34.61

95oC 6.14.83.05

5.14.02.610
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نظام األنابيب الحرارية ) البويل بروبلني (

• Stability in High temperatures

• Electrochemical corrosion resistance 

• Healthy and environment-friendly

• Low thermal conductivity 

• Without deposits

• Electrical currents resistance

• Easy and clean installation by the welding 

• High heat insulation

• High sound insulation

• Shock proof

• Recyclable 

• Low loss of pressure

• Light Weight

•   اإلستقرار في درجات الحرارة العالية

•   المقاومة للتآكل الكهروكيماوي

•   صحية وصديقة للبيئة

•   إنخفاض الموصلية الحرارية

•   بدون ترسيبات

•   المقاومة للتيارات الكهربية الشاردة

•   تركيب سهل ونظيف بواسطة اللحام

•   العزل العالي للحرارة

•   العزل العالي للصوت 

•   ضد الصدمات

•   القابلية إلعادة التدوير

•   الفقدان المنخفض للضغط

•   خفــــــة الـــــــوزن

The Main  Features For The Products
 PPR Pipes and Fittings

 الخصائص الرئيسية لمنتجات انابيب
 الوطنية بي بي ار  و وصالتها
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التطبيقات و اإلستخدامات

شبكات تغذية المياه الحارة والباردة. 1

شبكات توزيع المياة الداخلية. 2

نظام التدفئة تحت األرضيات. 3

نظام التصريف الداخلي و الخارجي. 4

مواسير لتمديد الكهرباء. 5

أنظمة التكييف. 6

Applications and uses

1. Feeding Networks for hot and cool water

2. Internal water distribution networks

3. Underground Heating system

4. Internal and external drainage system

5. Pipes to supply electricity 

6. Air-conditioning systems



12

نظام األنابيب الحرارية ) البويل بروبلني (

نقــدم ضمانــا مدتــه 25 عامــا علــى منتجــات شــبكة  نحــن 
. التركيــب  تاريــخ  مــن  تبــدأ    PPR المواســير  

لمزيد من التفاصيل يرجى التواصل معنا على موقعنا
   www.wp.com.sa  . الرسمى 

We offer you 25 years warranty for PPR network 
products begins from the date of Instollation.

For more details, please Contact us on the 
websit .   www.wp.com.sa               

Warrantyالضــــــــــمان
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توصيل األنابيب بالوصالت 

مكلفــة  للتلحيــم   ) ب   ( الثانيــة  الطريقــة  وتعتبــر 
إقتصاديــً بعكــس التلحيــم عــن طريــق مكائــن اللحــام 
ــر  ــي أكث ــة وه ــر مكلف ــة وغي ــا عملي ــث أنه ــة حي العادي
فإننــا  هــذه  التلحيــم  وبطريقــة  وتطبيقــً.  شــيوعً 
أنبوبــة   ( للتلحيــم  موصــل  جــزء  علــى  ســنحصل 
ووصلــة ( ال يقــل قــوة عــن قــوة األنبــوب نفســها بــل مــن 
الممكــن أن ينكســر األنبــوب نفســه قبــل أن تنفصــل 

اللحــام  منطقــة 

Connecting pipelines relevant links

Way( B) for welding is considered economically 
expensive unlike welding with normal welding 
machines as it is practical and inexpensive 
therefore it is more common and applying. 
By this way we can obtain connected part for 
welding (pipe and fitting) not less than the pipe 
itself in the strength, but it is possible that the 
pipe may damage before welding area separate.

ــل  ــلوب وص ــى أس ــد عل ــبكات تعتم ــة بالش إن الثق
التــي  الخــام  المــادة  وعلــى  بالوصــات  األنابيــب 
تصنــع منهــا الشــبكة . فــي حالــة البولــي بروبليــن 
واألنابيــب  الوصــات  فــإن  العشــوائي  كوبوليمــر 
ــى إتصــال  ــؤدي إل مصنوعتيــن مــن المــادة وهــذا ي

متجانــس بينهمــا )األنابيــب والوصــات (

أ- الوصــات والتــي تنتهــي بقطــع مســننه يتــم 
األنابيــب  األنابيــب بنفــس طريقــة  توصيلهــا مــع 
ــننة  ــات المس ــد الوص ــق ش ــن طري ــة  ) ع المجلفنــ

ببعــض ( 

ب- ألعمــال الصيانــة للخطــوط فــي الشــبكة توجــد 
مكائــن خاصــة للتلحيــم مــع وصاتهــا الضروريــة 
وبإزالــة أقــل قــدر ممكــن مــن التالــف فــي الشــبكة 
بواســطة مكائــن التلحيــم عــن طريــق تســخين 
نهايــات األنابيــب و الوصــات عــن طريــق مســخنات 

ــة . كهربائي

The confidence of networks depends on how 
to connect the pipes with fittings and the 
material that the network made from. In case of 
polypropylene Random Copolymer, both pipes 
and fittings are made from one material and this 
lead to harmonious connection between them.

A- Fittings that ends with tapered pieces is 
connected with the pipes the same way like 
galvanized pipe(with tightening tapered fittings 
with each other).

B- For maintenance works for the network lines, 
there is special machines for  welding with its 
necessary fittings and remove as little as possible 
from the damage with welding machines by 
heating the ends of the pipes and fittings by 
Electric heaters.

طريقة التركيب

Installation
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Welding التلحيم

Connected the welding machine to elec-
tric plug that has the proper electricity and the  
temperature of the machine should be 260 oC. the 
red light should be ON when the machine will be 
under heating, and when the red light turn off, the 
machine is ready to use. Make sure the machine and 
welding accessories should be completely clean from 
dirt and oil.  

Preparation for welding التجهيز للتلحيم

القابــس الكهربائــي  اللحــام علــى  توصيــل ماكينــة 
تكــون  أن  علــى  المناســبة  الكهربائيــة  القــدرة  ذو 
ســتكون  مئويــة.  درجــة   260 الماكينــة  حــرارة  درجــة 
اللمبــة الحمــراء مضــاءة عندمــا تكــون الماكينــة تحــت 
ــة   ــة تكــون الماكين ــا تنطفــىء اللمب التســخين وعندم
تكــون  أن  علــى  التنبيــه  ويجــب  لإلســتعمال  جاهــزة 
ــوت.  ــراب والزي ــً مــن الت ــة تمام ــة واللقــم نظيف الماكين

مدة التبريدمدة الوصولمدة التسخينقطر األنبوب
Pipe DiameterHeating PeriodConnecting PeriodCooling Period

20  mm542

25 mm742

32 mm864

40 mm1264

50 mm1864

52 mm 2486

90 mm40108

110 mm50108

The Times in seconds األزمــنة المبيــنة بالثانية  

يقــص األنبــوب بعــد القيــاس المطلــوب علــى أن يكــون القص 

بزاويــة عموديــة علــى محــور األنبــوب ومــن ثــم وباســتخدام 

الخارجيــة  األنبــوب  زوايــا  تكويــر  يتــم  المناســب  المبــرد 

والداخليــة واألســطح التــي ســتكون معرضــة للحــام ويتــم 

تنظيفهــا بشــكل جيــد بواســطة الكحــول ومــن ثــم توضــع 

عالمــة علــى األنبــوب توضــح عمــق التلحيــم المطلــوب .

Cut the pipe after required measurement but it must 
be in the shape of vertical angle on pipe axis, then 
by using the suitable file pelletizing the internal and 
external pipe angles and the surfaces that confront 
the welding process. Then should be cleaned in good 
way by Alcohol, then remark on the pipe should 
showing the required welding depth.
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Welding Process عملية التلحيم

يتــم دفــع طــرف األنبــوب والكــوع المــراد تثبيتــه فــي 

الماســورة فــي لقمــة ماكينــة التســخين ويجــب أن يتــم 

تســخين األنبــوب والكــوع بنفــس الوقــت ، وبعــد الوقــت 

لقمــة  مــن  والكــوع  األنبــوب  ســحب  يتــم  المناســب 

التســخين وبســرعة يتــم وصلهمــا ببعــض بشــكل 

أفقــي ، وعنــد الوصــل ال يجــب لــف األنبــوب حــول اللقــم .

The beginning of the pipe and the elbow which 
need to fix should push in the accessories of 
the welding machine at the same time, and  
quickly should be connected horizontally. During 
connecting, the pipe and elbow should not be 
wrapped around the horizontal axis of the pipe. 
Timing period for the welding, connecting.
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Network Testاختبارات الشبكة

قبــل  فحصــه  يتــم  أن  يجــب  الشــبكة  مــن  جــزء  كل 
المواصفــات   ، الشــبكة  فــي  لــه  النهائــي  التركيــب 
األلمانيــة رقــم 1988 وضحــت أن الضغــط الــذي يســتخدم 
فــي عمليــة فحــص الشــبكة يكــون  حتــى 20 بــار . ولمــدة 

60 دقيقــة علــى األقــل

Every part of the network should be examined  
before final installation, German Specifications No. 
1988 showed that the pressure which is used in 
network examination process must be up to 20 bar, 
and continues to 60 minutes at least.

اإلختبار األول المدة الزمنية - 30 دقيقة .
وهــذا الوقــت الزمنــي يشــمل ضــخ الهواء في الشــبكة 
وإفراغــه بأعلــى نقطــه فــي الشــبكة. يســتخدم 20 بــار 
لإلختبــار مــع ضــخ الهــواء للضغــط المطلــوب وتفريغــه 
فــي  األخــذ  مــع  االختبــار  فتــرة  15 دقيقــه طــوال  كل 
اإلعتبــار عنــد قــراءة الضغــوط النقــص الطبيعــي فــي 
منهــا  عوامــل  لعــدة  بالشــبكة  المضغــوط  الهــواء 
المســننات النحاســية وهــذا النقــص يعتبــر طبيعــي 

ــار. ومتوقــع والتــي تكــون فــي حــدود 0.3 ب

The first test continues 30minutes:
This time includes pumping air and offloading 
from the highest point of the network. 20 bar are 
used for the test with pumping air to reach the  
required pressure and offload it every 15 minutes 
during test period, taking into consideration while 
reading the pressures - the reduced air pressure 
in the network because many factors one of them 
fittings with brass threaded but this reducing is 
normal and will be about 0.3 bar.

اإلختبار النهائي المدة الزمنية – ساعتان
وهــذه المــدة تشــمل عمليــة الحصــول علــى الضغــط 
المطلــوب 20 بــار بواســطة ماكينــة الضغــط بالمــاء 
بــار   0.3 مــن  بأكثــر  تتغيــر  ال  أن  ويجــب  المضغــوط 

للظــروف التــي شــرحت ســابقا.

Final Test continues two hours 
This period includes obtaining required pressure 
20 bar by pressure water machine and it should 
not change for more than 0.3 bar as the previously 
explained reasons.

اإلعتماد النهائي
مــــن المفيــد جــدًا أن تعطــي شــهادة لــكل شــبكة 
تــم إختبارهــا والموافقــة عليهــا بتوضيــح أن الشــبكة 

إجتــازت اإلختبــارات بواســطة المــاء المضغــوط .

Final Approval
It is very helpful to give certificate to each net-
work tested and approved, to clarify the network 
passed the tests by pressure water.

مالحظات
إن إختــاف درجــات الحــرارة وقــت التجربــة قــد يســبب 
ــال  ــبيل المث ــى س ــوط فعل ــراءة الضغ ــي ق ــاف  ف إخت
ــه  ــار لنهايت ــة اإلختب ــن بداي ــة م ــات مئوي ــاف 10 درج إخت
يــؤدي إلــى إختــاف فــي قــراءة الضغــط يســاوي 0.05 بــار.
ماكينــة الضغــط لإلختبــار يجــب أن توضــع فــي أقــل 
األماكــن إرتفاعــً فــي الشــبكة . وســاعة قيــاس الضغط 
القــدرة علــى  فــي الماكينــة يجــب أن تكــون لديهــا 
قيــاس المتغيــرات بالضغــط 0.01 بــار و مــن الممكــن 
ــدل  ــوط ب ــواء المضغ ــتخدام اله ــارات بإس ــراء اإلختب إج

ــاء.  الم

Remarks:
The difference of temperatures during the tests 
may cause difference in reading pressures, for  
example the difference of 10 c from the beginning 
of the test to its end leads to differences in read-
ing pressure equals 0.05 bar.

During the test period, pressure machine should 
be put in the least height place in the network, 
also the pressure measurement Indicator should 
have the ability to measure changes in pressure 
0.01 bar. In this tests can use pressure air instead 
of water.



أنظمة وصالت أنابيب الـ ) بي بي آر (
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FEMALE THREADED COUPLING

32 x RP1”f20 X RP1/ 2”f

40 x RP1-1/4”f25 X RP1/ 2”f

50 x RP1-1/2”f25 X RP 3/ 4”f

63 x RP 2 ”f32 X RP1/ 2”f

-32 X RP 3/ 4”f

PLASTIC UNION

20 mm

25 mm

32 mm

40 mm

50 mm

MALE THREADED COUPLING

32 X R1”m20 X R1/2”m

40 X R1-1/ 4”m25 X R1/2”m

50 X R1-1/2”m25 X R3/4”m

63 X R2”m32 X R 3/4”m
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Polypropylene Random Piping System

 REDUCING TEE

63/50/63 mm25/20/25 mm

75/32/75 mm32/20/32 mm

74/40/75 mm32/25/32 mm

75/50/75 mm40/20/40 mm

75/63/75 mm40/25/40 mm

90/40/90 mm40/32/40 mm

90/50/90 mm50/20/50 mm

90/63/90 mm50/25/50 mm

90/75/90 mm50/32/50 mm

110/50/110 mm50/40/50 mm

110/63/110 mm63/20/63 mm

110/75/110 mm63/25/63 mm

110/90/110 mm63/32/63 mm

REDUCER

63/32 mm25/20 mm

63/40 mm32/20 mm

63/50 mm32/25 mm

75/40 mm40/20 mm

75/50 mm40/25 mm

75/63 mm40/32 mm

90/50 mm50/20 mm

90/36 mm50/25 mm

90/75 mm50/32 mm

110/36 mm63/40 mm

110/75 mm63/20 mm

110/90 mm63/25 mm
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نظام األنابيب الحرارية ) البويل بروبلني (

90o Elbow

63 mm20 mm

75 mm25 mm

90 mm32 mm

110 mm40 mm

160 mm50 mm

Pipe Caps ( End Caps )

63 mm20 mm

75 mm25 mm

90 mm32 mm

110 mm40 mm

160 mm50 mm

90o MALE THREADED ELBOW

20x R1/2” m

25x R1/2” m

25x R3/4” m

32 x R1”m
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Polypropylene Random Piping System

Coupling

63 mm20 mm

75 mm25 mm

90 mm32 mm

110 mm40 mm

160 mm50 mm

 Equal TEE

63 mm20 mm

75 mm25 mm

90 mm32 mm

110 mm40 mm

160 mm50 mm

45o Elbow

63 mm20 mm

75 mm25 mm

90 mm32 mm

110 mm40 mm

160 mm50 mm
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نظام األنابيب الحرارية ) البويل بروبلني (

  CROSSOVER BEND - SHORT

25 / 20  mm

32 / 20 mm

32 / 25 mm

CROSSOVER BEND - LONG

25 / 20  mm

32 / 20 mm

32 / 25 mm

FEMALE THREADED ELBOW

20 X RP1/ 2”f

25 X RP1/ 2”f

25 X RP3/ 4”f

32 X RP1/ 2”f

32 x RP 3/4 “ f

32 x RP 1 “f
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Polypropylene Random Piping System

90o MALE THREADED ELBOW

20x RP1/2” f

25x RP1/2” f

25x RP3/4” f

32 x RP3/4” f

32 x RP1”f

90o FEMALE THREADED WALL ELBOW

20 x  1/2” f

25 x  1/2” f

25 x  3/4” f

SMALL PLASTIC PIPE CLAMP

20 mm

25 mm

32 mm
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نظام األنابيب الحرارية ) البويل بروبلني (

 STOP VALVE

20 mm

25 mm

32 mm

 WELDING DEVICE

20 - 63 mm

75 x110 mm


