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Vision, Mission & Valuesالرؤیة والرسالة والقیم

:Visionالرؤیة : 

:Missionالرسالة :

To be an outstanding employer.

To work for the well-being of the society at large.

To attain a lucrative and sustainable growth and 
return for our shareholders.

.العمل من أجل رفاھیة المجتمع ككل

.تحقیق نمو مستدام و عائد مربح لمساھمینا

الحصول على اقصى درجات الرضا من العمالء بتوفیر
. منتجات وخدمات وقیمة عالیة الجودة 

.أن نكون اصحاب عمل ممیزین

Leading Quali ty and echo fr iendly Vitr ified 
clay Pipes and fittings for sewerage solutions 

“ H i g h - q u a l i t y  p r o d u c t s  a n d  c o m p e t i t i v e 
strength make Ceramic Pipes Company one of 
t h e  o u t s t a n d i n g  g l o b a l  m a n u f a c t u r e r s  a n d 
marketers of Vitrified clay pipes and fittings.”

الریادة في جودة صناعة االنابیب  الفخاریة وملحقاتھا وحلواللصرف الصحي.

منتجات عالیة الجودة ومنافســة في قوتھا ستقود شركة الخزفلالنابیب لتصـــبح 
واحدة من الشـركات العالمیة في صناعة وتسـویق منتجات االنابیب الفخاریة و 

ملحقاتھا.

To produce high quality Vitrified Clay Pipes
&  F i t t i n g s  a c c o r d i n g  t o  t h e  c u s t o m e r s ' 
r e q u i r e m e n t s  u n d e r  a p p l i c a b l e 
codes/standards. 

إنتاج االنابیب  الفخاریة وملحقاتھا حســـــــــــــب متطلبات العمالء مع تطبیق 
المواصفات والمقاییس.

To go beyond customer satisfaction by providing 
high-quality products, services and value..

CPC also looking forward to expand the production 
capacity to reach 100,000 tons per year and pipe sizes 
up to 1200 mm diameter in due course of time.

تتطلع شركة الخزف لالنابیب لتوسیع انتاجھا لیصـــــل إلى ١٠٠٬٠٠٠ طن / 
سنویا و بأقطار تصل إلى ١٢٠٠ مم في الوقت المناسب.ً
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Values: القیم

·  CPC values the relationship with its Partnership:
employees, as well as with its customers and 
suppliers.

·  Employees are real assets for any Employees:
organization. CPC believes in this philosophy and 
continuously looks for the best qualitied 
professionals, providing them with a clear and 
candid career path that satisfies both their personal 
and professional goals.

· To help communities where the company Society: 
works by supporting their various social, cultural 
and charitable obligations thereby refraining from 
all activities and actions that may harm them 
socially or environmentally. 

·  Personal development is very Development:
necessary to bring a change, adopting the most 
advanced and the recent technical and management 
techniques, CPC is continuously in process to 
spreading this awareness. 

·  CPC does not encourage individual Teamwork:
initiatives at the expense of teamwork, believing 
that where there is a team spirit to achieve common 
goals, success comes naturally. 

·  To reach the highest possible Excellence:
performance levels through in-depth innovation, 
thorough planning, informative acquisition, 
flawless procedures, rapid implementations and 
goal achievements. 

·   CPC is constantly in search for Opportunities:
promising opportunities through methodical 
analysis and market research.  

·  CPC is interconnected via Communication:
various communication means that allow direct and 
clear moment of documented information, 
constructive ideas, suggestions, problems and 
obstacles for a definite appraisal and address.

الشــــــراكة: شركة الخزف لالنابیب تقدر العالقة مع موظفیھا ، جنبا إلى ً
جنب مع العمالء والموردین

الموظفین: الموظفین ھم األصل االھم ألي شركة ، وتؤمن الشــركة بھذه 
النظریة مع االسـتمرار في اسـتقطاب الكفاءات المؤھلة ، واعطائھم مھام 

واضحة لتحقیق الرضا في حیاتھم الشخصیة والعملیة

المجتمع: مسـاعدة مجتمعنا الذي تعمل فیھ الشـركة من خالل دعم مختلف 
التــزاماتھا االجتماعیة والثقافیة والخیــریة وبالتالـــي االمتناع عن جمیع 

االنشطة واإلجراءات التي قد تضر بھم اجتماعیا أو بیئیا

التطویر : من الضروري جدا االھتمام بالتطویر الشخصي للحصول على 
التغییر االیجابي باالعتماد على التقنیات المتقدمة ســـواء االداریة منھا أو 

الفنیة ، و الشركة تعمل بإستمرار لنشر التوعیة بذلك

فریق العمل : الشركة ال تشـجع المبادارت الشـخصـیة على حسـاب العمل 
الجماعـي ، بل تؤمن بــروح العمل الجماعــي لتحقیق االھداف وبالتالــي 

تحقیق النجاح

التفوق : للوصول إلى أعلى مسـتویات األداء الممكنة من خالل االبتكار ، 
والتخطیط الشـــــامل، واكتســـــاب المعلومات، وإجراءات عمل سلیمة، 

والتنفیذ السریع وتحقیق اإلنجازات

الفرص : تبحث الشـــــركة باستمرار عن فرص واعدة من خالل التحلیل 
المنھجي و دراسات السوق

التواصل : شركة الخزف لالنابیب مربوطة بعدة طرق للتواصـل ما یعني 
امكانیة الحصـــــــــــول على معلومات موثقة ، افكار بناءة ، اقتراحات ، 

التواصل لحل المشاكل و العقبات من خالل عنوان موثق.

Vision, Mission & Valuesالرؤیة والرسالة والقیم
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The company continued to develop and establish the 
future and beyond the current stage and enhance its role in 
achieving the vision of the Kingdom 2030, which will 
provide the national industry a lot of opportunities and 
seeks to benefit from the company through the 
development of its products and services. The company 
emphasizes its support and support to achieve the vision 
of 2030 and benefit from the great support it provides to 
the Saudi industry to maximize local content, and the 
company seeks to develop its exports to contribute to the 
role of industry in increasing the income of the non-oil 
economy.

استمرت الشـــركة في التطویر والتاسیس للمســــتقبل وما بعد المرحلة الحالیة 

وتعزیز دورھا في تحقیق رؤیة المملكة ٢٠٣٠ والتي ستوفر للصناعة الوطنیة 

الكثیر من الفرص وتســعى الشـــركة لالستفادة منھا من خالل تطویر منتجاتھا 

وخدماتھا. وتؤكد الشــركة دعمھا ومســاندتھا لتحقیق رؤیة ٢٠٣٠ واالستفادة 

مما توفره من دعم كبیر للصـناعة الســعودیة لتعظیم المحتوى المحلي، وسعي 

الشركة إلى تنمیة صادراتھا لتساھم في دور الصناعة في زیادة دخل القطاعات 

غیر النفطیة

:Ceramic Pipes Company and Vision 2030شركة الخزف أنابیب و رؤیة ٢٠٣٠

Vision, Mission & Valuesالرؤیة والرسالة والقیم
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Quality Policy
سیاسة الجودة
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Statement of Intent: شرح األھداف :

· Ceramic Pipes Company pledges to provide its 
products and services that not only meet but exceed 
the expectations of the customers.

تتعھد شركة الخزف لالنابیب بتقدیم منتجاتھا وخدماتھا التي ال تلبي 
توقعات العمالء بل تتجاوزھا إلى ابعد من ذلك فقط

Policy Objectives: أھداف سیاسة الشركة :

The company shall actively seek to fulfill the policy : تسعى الشركة بجدیة لتحقیق ھذه السیاسة عبر النقاط التالیة

· Promoting commitment to quality and improvement 
throughout the organization.

 Continually improve the performance by setting 
objectives at relevant levels and functions.

 Providing required resources in achieving the 
objectives.

 Identify the needs of the employees and provide 
necessary training to improving their competency.

 Creating a culture to involve employees in seeking 
opportunities and adopting innovative methods for 
continually improving the efficiency and effectiveness 
of organization's process.

 Implement and maintain the quality management 
(QMS) of ISO 9001:2015.

تعزیز االلتزام بالجودة والتحسین في كل أنحاء المنظمة.

تحسین األداء باستمرار من خالل تحدید األھداف على المستویات 
والوظائف ذات الصلة.

توفیر الموارد الالزمة لتحقیق تلك األھداف.

تحدید احتیاجات الموظفین وتوفیر التدریب الالزم لتحسین كفاءتھم.

 خلق ثقافة مشاركة الموظفین في البحث عن الفرص واعتماد 
سالیبمبتكرة لتحسین كفاءة المنظمة باستمرار.

ISO 9001:2015   الحفاظ على تطبیق ادارة الجودة
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QUALITY POLICYسياسة الجودة

Quality of CPC Products: جودة منتجات شركة الخزف لالنابیب :

CPC stands for quality. Our quality Means safety & 
reliability that you can trust. We do all necessary 
researches, designs, preparations, production and testing 
to ensure full compliance of our products to international 
standards like GSO EN 295-1 :2008, EN 295, ASTM C-
700  etc.
CPC products are under stringent internal Quality control 
in addition to certification by independent Quality 
Inspection programs.

الجودة ھي أولویتنا ، الجودة بالنسـبة لنا تعني السـالمة واالعتمادیة  التي یمكنك 
الوثوق بھا ، ونحن نقوم بكل  ما یلزم من البحوث والتصـــــــامیم واالختبارات 
 GSO EN 295-1 لمنتجاتنا لضــــــمان مطابقتھا التامة للمعاییر الدولیة مثل

 EN 295, ASTM C-700 ,2008:الخ... 

تخضــع منتجات الشــركة إلى رقابة داخلیة صارمة من ادارة الجودة باإلضافة 

إلى شھادة طرف محاید مختص في الجودة.

CPC products are certified for compliance by:           : منتجات شركة الخزف لالنابیب معتمدة من قبل الجھات التالیة

 SASO: Quality Mark Program الھیئة الســــعودیة للمواصفات والمقاییس 
 - SASOوالجودة

 MPA NRW- Germany  - MPA NRWالمانیا
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Clay has been used for sewage and drainage since 
thousands of years due to its high mechanical strength, 
unique in corrosion, impermeability, abrasion resistance.

The Vitrified Clay pipes are manufactured from natural 
elements and completely recyclable, surpasses 
performance offered by all pope materials and promote 
cleaner and greener earth when seen from the bio-
ecological point of view.

Vitrified Clay pipes are used for house, town and 
industrial sewage systems as well as for storm water 
disposal. The reason for using only clay pipes for these 
systems is their strength and resistance against chemicals 
which are usually present in sewage and drainage water.

The main reason for using vitrified clay pipes in sewage 
systems is its unlimited long life. In certain cities around 
the world, there are vitrified clay pipes installed over 150 
years ago still performing as efficiently as the day they 
were installed.

تم استخدام الفخار إلستخدامات الصرف الصحي منذ آالف السنین بسبب قوتھ 
المیكانیكیة العالیة ، والفریدة من نوعھا في مقاومة التآكل.

A glazed pipe used in the transfer of waste water was 
excavated in good condition from the State of Georgia 

th
(USA) and believed that it was installed in the mid of 18  
century.  

تم اكتشـــاف انابیب فخاریة في والیة جورجیا بالوالیات المتحدة األمریكیة 
تســـــــــــتخدم في نقل میاه المجاري وھي ال تزال بحالة جیدة ویعتقد أنھ تم 
تركیبھا في منتصف القرن ١٨.

والســـبب الرئیســـي الستخدام أنابیب الطین المزجج في شبكات الصــــرف 
الصــــحي ھو عمرھا الطویل غیر المحدود. في بعض المدن في بعض أنحاء 
عاما التــزال  150أنابیب فخاریة مــزججة مثبتة منذ أكثــر من  العالم، ھناك
تؤدي عملھا بكفاءة كما في الیوم الذي تم تثبیتھا فیھ

وتستخدم أنابیب الطین المزجج في أنظمة الصـرف الصـحي المنزلیة والبلدیة 
والصـــناعیة فضــــال عن التخلص من میاه األمطار .والســــبب في استخدام 
األنابیب الطینیة الوحیدة لھذه األنظمة ھو قوتھا ومقاومـتھا للمواد الكـیمـیائـیة 

الموجودة عادة في میاه المجاري والصرف الصحي

یتم تصــــــــــــنیع االنابیب الفخاریة من عناصر طبیعیة تماما و قابلة إلعادة ً
التصـنیع بشـكل كامل ، متجاوزة األداء الذي توفره باقي المكونات األخرى ، 

و تعزز نظافة البیئة و اخضرار األرض من وجھة نظر بیولوجیة 

Introductionالمقدمة 

11



Ceramic Pipes Company (CPC) was established in 2007 
as Saudi jointed venture limited co. in accordance with 
the ministry of commerce & Industrial decision 
no.257/Q dated, commercial registration1010241426 
dated 9/12/2007 and Industrial license no.1038 dated 
23/3/2008 to produce the Vitrified Clay pipes and fittings 
of sizes 150 mm up to 600 mm dia. of capacity of 60,000 
ton /year.

The major shareholders are as below:

Saudi Ceramics Company

General Organization for Social Insurance

Al-Mojil for Trading and Contracting

Al-Rashed bin Abdul Rahman Al-Rashed & Sons 
Co.

Al-harbi Holding Company

Khaled Saleh Abdul-Aziz  Al-Rajhi

2 
The factory located on area 100,000 m at the new 
industrial city, Al-Kharj road south of Riyadh. The near 
future plan to expand the production capacity to reach 
100,000 Ton/year and pipe sizes up to 1200 mm in 
vitrified clay pipes.

Products of Ceramic Pipes Company are made by latest 
modern manufacturing technology which are controlled 
by fully automated computer systems, satisfying the local 
and international markets with demands of pipes and 
fittings.

تأسســت شركة الخزف لألنابیب (CPC( في عام ٢٠٠٧م كشــركة مســاھمة 
مقفلة سعودیة ، وفقا لقرار وزارة التجارة و الصــــــناعة رقم ٢٥٧/ق وبتاریخ ً

٣٠/١٠/٢٠٠٧ ، السـجل التجاري رقم ١٠١٠٢٤١٤٢٦ و ترخیص صناعي 
رقم ١٠٣٨ بـتاریخ ٢٣/٠٣/٢٠٠٨ إلنــتاج االنابــیب الفخاریة و ملحقاتھا من 

االحجام ١٠٠ ملم حتى ٦٠٠ ملم مع قدرة انتاجیة تبلغ ٦٠٬٠٠٠ طن / سنوي .

كبار المساھمین ھم كما یلي

 شركة الخزف لألنابیب

 المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة

المعجلشركة  للتجارة والمقاوالت  

شركة راشد  بن عبد الرحمن الراشد وأوالده

 شركة الحربي القابضة

خالد صالح عبد العزیز الراجحي

متر مربع في المدینة الصـناعیة الجدیدة،   100,000 یقع المصـنع على مسـاحة

طریق الخرج جنوب الریاضمع خطة مسـتقبلیة لتوسیع الطاقة االنتاجیة لتصـل 

إلى ١٠٠٬٠٠٠ طن / سنة و زیادة احجام االنابیب لتصــــل إلى ١٬٢٠٠ مم من 

األنابیب الفخاریة ..

تصنع منتجات شركة الخزف لألنابیب بأحدث تقنیات التصنیع الحدیثة التي ً
تتحكم فیھا األنظمة اآللیة بالكامل ، وذلك تلبیة لطلب األسواق المحلیة 

والدولیة على األنابیب الفخاریة و تجھیزاتھا و ملحقاتھا .

Ceramic Pipes Company (CPC):  شركة الخزف أنابیب
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مراحل التصنیع
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Raw Materials: مواد أولیة

The vitrified clay pipes & fittings are produced from 
three major raw materials in which two Red Clay and 
White Clay are quarried from the parent company 
quarries whereas the third component 

  is recycled from in-house broken pipes.“Chamotte”

یتم إنتاج األنابیب والتجھیزات من الطین المزجج من ثالث مواد خام رئیســـیة 
یتم تورید نوعین من المواد الخام (الطین األحمر والطین األبیض) من محاجـر 
الشـــــركة األم ، بینما یمكن اعادة تدویر المكون الثالث (شاموت) من االنابیب 

المكسورة داخلیا .ً
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شركة الخزف لالنابیب تملك تكنولوجیا تصنیع آلیة متطورة و عالیة الكفاءة تم 
اســـــــتیرادھا من ایطالیا و المانیا لعمل خلیط من ثالثة مواد (الطین األحمر ، 

الطین األبیض والشاموت) بمقادیر و احجام محددة ومتناسقة.

 ولتحقیق اللدونة الالزمة لتشــكیل األنابیب، یتم إضافة الماء حســـب النســـبة 
المطلوبة

CPC have highly technological automated process 
developed and supplied by Italian and German suppliers 
to blend all the three types of raw materials (Red Clay, 
White Clay & Chamotte) in suitable particles sizes and 
mixed up in appreciate proportions.

To achieve the plasticity necessary for the shaping of 
pipes, water is added as per required percentage. 

الخطوة التالیة ، یتم ارسال الطین المخلوط  إلى المكابس لتشــــكیل األنابیب من 
خالل التكنولوجیا المتقدمة للمكابس اآللیة والمصــــــنوعة في ألمانیا وبریطانیا 
لتشـكیل أحجام مختلفة باقطار متعددة  .بعد ذلك یتم وضع األنابیب على العربات 

ونقلھا إلى المجففات

Subsequently, the mixed clay sent to extrusion process 
for shaping of pipes through highly technological 
developed automated extrusions machines made in 
Germany and Britannia to extrude different sizes of 
nominal diameters. The extruded pipes are placed on 
dryer cars.

Raw Materials Preparation: إعداد المواد الخام

Shaping of Pipes: إعداد المواد الخام
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Drying:

Glazing & Setting:

Subsequently, the dried pipes are inspected for quality 
and the good pipes dipped into the glaze tank for glazing 
and loaded on Kiln Cars. The load cares moved to the 
pre-kiln dryers to remove the moisture content of glaze.

الخطوة التالیة ،  یـتم فحص األنابـیب المجففة للـتأكد من جودتھا واالنابـیب 
الجیدة منھا یتم غمســــھا في خزان التزجیج ومن ثم تحمیلھا على العربات. 
لتنقل الحمولة  إلـى المجففات قبل الفـرن إلزالة محتوى الــرطوبة من مادة 

التزجیج 

 التجفیف

Subsequently, the shaped pipes are pushed into the 
dedicated fully automated Italian dryer channels for 
drying process where temperature ranges from 70-100 
degrees.

الخطوة  التالیة ، یتم دفع األنابیب  فـي قنوات المجففات األوتوماتیكیة  بالكامل 
، ذات التكنولوجیا اإلیطالیة لعملیة التجفیف حیث تتـراوح درجة الحــرارة من 

 100-70 درجة

 عملیة التزجیج 
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Firing: عملیة الحرق

The kilns cars pushed into the fully automated Shuttle 
Kiln or Tunnel kiln for the process of vitrification where 
firing temperature of gradually increases until it reaches 
it's maximum of 1,200 degrees and then gradually 
decreases which resulted totally a new material 
consisting of high degree of glass and other ceramic 
materials.

یتم دفع عـربات األفـران إلـى الفـرن النفقـي األوتوماتیكـي بالكامل حیث تـزداد 
درجة حرارة النار تدریجیا حتى تصـــل إلى حدھا األقصــــى ١٢٠٠ درجة ثم 
تنخفض تدریجیا مما یؤدي للحصـــول على مادة جدیدة متكونة في درجة عالیة 

من مادة التزجیج وغیرھا من المواد الفخاریة
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The pipes which are coming out from Kilns are 
unloaded and inspected to ensure compliance with the 
standards 

The pipes which do not comply with the standards are 
sent for crushing to use a Schamotte as major 
component of raw materials.

Various quality tests are done after final inspection to 
ensure the quality and specifications compliance 
according to the required standards. 

یتم استخراج األنابیب  من األفران و فحصـــــھا لضــــــمان مطابقتھا للمعاییر 
المطلوبة

أمااالنابیب التي لم تطابق المعاییر فیتم ســـــحقھا وإعادة اســـــتخدامھا كمادة 
رئیسیة في التصنیع (مادة الشاموت)

یتم إجراء اختبارات الجودة المختلفة بعد الفحص النھائي لضـــــــــمان الجودة 
والمواصفات وفقا للمعاییر المطلوبة

Final Inspection:  الفحص النھائي 

CPC Pipes and fittings comply in all ways with the  
stringent requirements of SASO/GSO/EN 295-2008 
& EN295.

تتوافق منتجات شــــــركة الخزف لألنابیب وملحقاتھا من جمیع النواحي مع 
المتطلبات الصـــــارمة لھیئة المواصفات والمقاییس والجودة الســـــعودیة 

 SASO/GSO/EN 295-2008 & EN295(ساسو)
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Sealing / Joints:  األكواع / السدادات

تسـتخدم الشــركة مادة ذات جودة عالیة مســتوردة من ألمانیا وھي مادة البولي 
یوریثین األلمانیة لألكواع والسدادات

CPC used highly developed technology supplied by 
Germany and the imported German polyurethane 
materials for the sealings of K (C) joints System
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Packing:

یتم تجھیز األنابیب للعمیل باستخدام قاعدة خشـبیة  مع فواصل خشــبیة بین كل 
طبقة من األنابیب لجعلھا منفصلة ، ولضمان أن نھایة االنبوب ال تلمس بعضھا 

البعض وبعیدة عن سطح األرض 

The Vitrified Clay Pipes are packed in bundles or pallets 
by using a wooden base and spacers to make up separated 
layers of pipes, held together by steel bands, ensuring that 
socket spigot ends do not touch each other or the ground 
surface.

The fittings packaging depends on its weight and shape. 
They are usually delivered on wooden flat pallets or in 
wooden box containers.

والتعبئة والتجھیزات تعتمد على الوزن والشــكل. وعادة ما یتم تســـلیمھا على 
منصات مسطحة خشبیة أو في صندوق خشبي

التعبئة والتغلیف

The packaging for exports are made different than 
the local supplies according to the container 
requirements

الطلبیات المعدة للتصـــــــــدیر الخارجي یختلف تغلیفھا عن المعدة للتوزیع 
محلیا وذلك حسب متطلبات الحاویة الناقلةً

Note مالحظة
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Technical 
Specifications
المواصفات الفنیة
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Standards: المعاییر:

The standards that specify the vitrified clay pipes and 
fittings specifications and their listing methods are as 
follows:

1. Saudi Arabian Standard SASO 235/236:

The Saudi Arabian standards SASO 235/236 (GSO EN 
295-1:2008) specify the tests to be applied to the vitrified 
clay pipes which are used for the disposal of sewage 
water under the influence of gravity in order to ensure the 
compliance of VCP products. 

2. British Standard EN 295-2013

The series of EN 295 (1-7) specify the requirements for 
Vitrified clay pipe systems for drains and sewers. 

a.BS EN 295-1:2013: Requirements for pipes, fittings 
and joints

b.BS EN 295-2:2013: Evaluation of conformity and 
sampling.

c.BS EN 295-3:2013: Specify the test methods that are 
applied to test the pipes and fittings.

d.BS EN 295-4:2013: Requirements for adaptors, 
connectors and flexible couplings.

e.BS EN 295-5:2013: Requirements for perforated 
pipes and fittings.

f. BS EN 295-6:2013: Requirements for components of 
manholes and inspection chambers.

 g.BS EN 295-7:2013: Requirements for pipes and joints 
for pipe jacking

المعاییر التي تحدد االنابیب الفخاریة المزججة ومواصـــــــــفات التجھیزات 
وطرق إدراجھا ھي كما یلي:

 المواصفة السعودیة السعودیة ساسو ٢٣٥/٢٣٦:

تحدد المعاییر الســـعودیة الســـعودیة ساسو ٢٣٥/٢٣٦ االختبارات الواجب 
تطبیقھا على األنابیب الطینیة المزججة التي تســــــــــــتخدم للتخلص من میاه 

المجاري تحت تأثیر الجاذبیة من أجل ضمان مطابقة منتجات الشـــــركة 

معھا .

 المعیار البریطاني إن ٢٩٥-٢٠١٣

تحدد سلســـــــلة إن ٢٩٥ (٧-١) متطلبات أنظمة األنابیب الفخاریة المزججة 
للمصارف والمجاري.

ا.س إن ٢٩٥-١: ٢٠١٣: متطلبات األنابیب والتجھیزات والمفاصل

ب.س إن ٢٩٥-٢: ٢٠١٣: تقییم المطابقة وأخذ العینات.

ج.س إن ٢٩٥-٣: ٢٠١٣: تحدید طـــرق االختبار التـــي یتم تطبیقھا الختبار 
األنابیب والتجھیزات.

د.س إن ٢٩٥-٤: ٢٠١٣: متطلبات المحوالت والموصــــــــــالت والروابط 
المرنة.

ه.س إن ٢٩٥-٥: ٢٠١٣: متطلبات األنابیب والتجھیزات المثقبة

و. ب س إن ٢٩٥-٦: ٢٠١٣: متطلبات مكونات غــــرف التفتیش وغــــرف 

ز.س إن ٢٩٥-٧: ٢٠١٣: متطلبات األنابیب والمفاصل لرفع األنابیب

Chemical Properties: الخواص الكیمیائیة:
CPC Vitrified Clay Pipes and Fittings are immune to 
attack by all alkalis or acids contained in waste water, 
ground water and in the earth which is determined in 
SASO 235/236 & BS EN 295-1 (Clause 2.15).

انابیب شــركة الخزف لالنابیب في مأمن من تأثیر جمیع القلویات أو االحماض 
من خالل میاه الصـــرف الصــــحي والمیاه الجوفیة حســــب ما تم تحدیدھا في 

مواصفة  في ساسو ٢٣٥/٢٣٦ و بس إن ٢٩٥-١ (الفقرة ٢٫١٥)
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The length of CPC Vitrified Clay Pipes will not be less 
than 1% or more than 4 % than its nominal length which is 
determined in SASO 235/236 & BS EN 295-1 (Clause 
2.3)

ال یقل طول انابیب الشـــركة عن ١٪ أو أكثر من ٤٪ عن طولھ االسمى المحدد 
فى المادتین ٢٣٥/٢٣٦ وب س إن ٢٩٥-١ (البند 3.2).

The deviation from Squareness of CPC Vitrified Clay 
Pipes measured at the pipes shall not be greater than 6.0 
mm up and including DN 300.

Greater than DN 300, the deviation shall not be exceed 
2% of relevant nominal diameter which is determined in 
SASO 235/236 & BS EN 295-1 (Clause 2.4)

ال یجب أن یكون االنحراف عن اســتقامة أنابیب الفخار المزجج المقاســة على 
األنابیب أكبر من ٦٫٠ مم بما في ذلك دن ٣٠٠.

أكثر من دن ٣٠٠، یجب أال یتجاوز االنحراف ٢٪ من القطر االســــــــمي ذي 
الصلة الذي یتم تحدیده في المادتین ٢٣٥/٢٣٦ و بس إن ٢٩٥-١ (الفقرة ٢٫٤)

Length: الخصائص الفیزیائیة

Squareness of Ends: االستقامة

Deviation from Straightness: االنحراف عن االستقامة 

The maximum permissible deviation from straightness 
CPC Vitrified Clay Pipes barrel of the pipe shall measure 
to the nearest millimeter in mm and will not be greater 
than the values given in below table # 03 which is 
determined in SASO 235/236 & BS EN 295-1 (Clause 
2.5)

الحد األقصــــى المســــموح بھ لالنحراف عن االستقامة یجب أن یقاس أنبوب 
أنابیب الطین المـزجج كیك من األنابیب إلـى أقـرب مللیمتـر بالمللیمتـر مم ولن 
یكون أكبر من القیم الواردة في الجدول رقم ٠٣ المحدد في المادتین ســـاســــو 

٢٣٥/٢٣٦ و بس إن ٢٩٥-١ (الفقرة ٢٫٥)
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Physical Properties: الخصائص الفیزیائیة

The most important properties of CPC Vitrified Clay 
Pipes & fittings which might be required for calculating 
purposes are listed in the following 

وترد أھم الخصــــائص التي قد تكون مطلوبة ألغراض الحســــاب في الجدول 
التالي.

The minimum permissible bore size of CPC Vitrified 
Clay Pipes is not less than 2.5 % less than the nominal 
size which is determined in SASO 235/236 & BS EN 
295-1 (Clause 2.2,  Table-1)

إن الحد األدنى  المســــموح بھ في تقلص تجویف االنابیب الفخاریة لشــــركة 
الخزف لألنابیب (CPC( ال یزید عن ٢٬٥٪ عن الحجم االســـــمي المحدد في 

SASO 235/236 & BS EN المواصفتین
1-295 )الفقرة ٢٬٢ ، الجدول ١)

Minimum Bore: الحد األدنى للتجویف :

 

Nominal Diameter 
(mm) 

Internal Dia (min 
Value) mm 

Nominal Diameter 
(mm) 

Internal Dia (min 
Value) mm 

100 96 450 439 

150 146 500 487 

200 195 600 585 

250 244 700 682 

300 293 800 780 

350 341 1000 975 

400 390 1200 1170 
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Crushing Strength (FN): قوة التھشم (ف ن)

The crushing strength (FN) of CPC Vitrified Clay Pipes 
will not be less than the values given in below table # 04 
which is determined in SASO 235/236 & BS EN 295-1 
(Clause 2.9)

لن تكون قوة التھشم (ف ن) من أنابیب الفخار المزججة أقل من القیم الواردة في 
الجدول رقم ٠٤/٠٥ الذي تم تحدیده في المواصفة ساسـو ٢٣٥/٢٣٦ و ط؎ ب 

س إن ٢٩٥-١ (الفقرة 2.9)

 
N o m in al D iam eter 

(mm ) 
C ru sh in g  S tren gth  (K N /m ) 

C lass-B  (S S ) C lass-A  (E S ) 

100 34  

150 40  

200 45 60 

250 50 60 

300 55 72 

350 55 70 

400 64 96 

450 55 80 

500 65 80 

600 65 96 

700 60 90 

800 60 96 

900 60 95 

1000 60 100 

1200 60 110 
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The degree of roughness has a decisive influence on the 
hydraulic behavior. Natural roughness K values varied 
between:

K = 0.02 mm for straight pipe lines

K = 0.15 mm for pipe lines with close succession of 
branches.

The CPC Vitrified Clay Pipes with internal glazing shall 
meet these requirements which is determined in SASO 
235/236 & BS EN 295-1 (Clause 2.16)

درجة الخشونة لھا تأثیر حاسم على السـلوك الھیدرولیكي. تختلف قیم الخشـونة 
الطبیعیة K بین:

 K = 0.02مم لخطوط األنابیب المستقیمة

 K = 0.15مم لخطوط األنابیب مع سلسلة متتالیة من الفروع.

یجب أن تفـــي أنابیبالفخار المطلیة بمادة التــــزجیج من الداخل بھذه المتطلبات 
المحددة في المادتین ساسو ٢٣٥/٢٣٦ و بس إن ٢٩٥-١ (الفقرة  2.16)

Hydraulic Roughness:  خشونة الھیدرولیكیة 

Abrasion Resistance: مقاومة التآكل

The abrasion resistance of pipe depends on the strength 
of the pipe material, the smoothness of its internal 
surface and the wall thickness.

CPC paid special attention to these factors in the 
manufacture of Vitrified Clay Pipes which ensures a very 
high resistance to abrasion which is determined in SASO 
235/236 & BS EN 295-1 (Clause 2.17)

مقاومة التآكل من األنابیب یعتمد على قوة المواد األنابیب، نعومة السطح 
الداخلي و سمك الجدار.

وقد أولت شــركة الخزف لالنابیب اھتماما خاصـــا لھذه العوامل في صـــناعة 
أنابیبالفخاریة التي تضـمن مقاومة عالیة جدا للتآكل المحدد في المواصفة ساسو 

٢٣٥/٢٣٦ و بس إن ٢٩٥-١ (الفقرة 2.17)

Ring Bending Tensile Strength:  حلقة االنحناء قوة الشد

The pipelines are exposed only to an insignificant internal 
pressure since operating as gravity lines.

They do have to withstand loads arising from backfilling 
or surcharge and traffic loads. This results in bending 
moments in the pipe wall and is known as "ring bending 
tensile strength". The ring bending tensile strength can be 
calculated from the ultimate crushing load.

CPC Vitrified Clay Pipe lines ensures significant Ring 
Bending Tensile strength which is determined in SASO 
235/236 & BS EN 295-1 (Clause 2.10)

وتتعرض خطوط األنابیب فقط لضـــغوط داخلیة غیر ھامة منذ العمل كخطوط 
جاذبیة

ویتعین علیھا تحمل األحمال الناجمة عن الــردم أو الثقل واألحمال المــروریة. 
وھذا یؤدي إلى االنحناء في جدار األنابیب ویعرف باسم "عصـابة االنحناء قوة 

الشد". ویمكن حساب قوة االنحناء حلقة االنحناء من تحمیل سحق النھائي
.

كیك خطوط أنابیب الطین المزجج یضمن كبیر حلقة االنحناء قوة الشـد التي یتم 
تحدیدھا في ساسو ٢٣٥/٢٣٦ و بس إن ٢٩٥-١ (الفقرة ٢٫١٠)

 

Nominal Diameter 
(mm) 

Deflection/meter of deflected pipe 
Defection (mm) Approx. Equal angular deflection 

100 - 200 80 
4 . 6  ˚  

250 - 500 30 1.72  ̊

700 - 800 20 1.15  ̊

 >800 10 0.6 ̊  
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The impermeability to water is tested on each CPC 
vitrified clay pipes and fittings according to the required 
standards. The permissible water addition during the test 
period of 15 minutes is 0.07 liters/m². 

The EN295-1 (Clause 2.14) call for vitrified clay pipes 
and fittings to withstand an internal pressure of 0.5 bar 
without any leakage.

CPC Vitrified Clay Pipe and fittings are guaranteed to 
withstand an internal and external pressure without any 
leakage which is determined 

یتم اختبار كمیة نفاذ المیاه على كل انبوب من االنابیب الفخاریة 
والتجھیزات وفقا للمعاییر المطلوبة. وتبلغ كمیة الماء المسموح بھ خالل 

فترة االختبار ١٥ دقیقة ٠٫٠٧ لتر / متر مربع

.

إن المواصفة رقم  EN295-1 (الفقرة ٢٫١٤) تشیر إلى وجوب تحمل 
االنابیب الفخاریة و ملحقاتھا لتحمل الضغط الداخلي من ٠٫٥ بار دون أي 

تضـمن شركة الخزف لالنابیب ان تتحمل االنابیب الفخاریة وملحقاتھا الضـغط 
الداخلي والخارجي بدون تســـــریبات حســـــب ما ھو موضح في المواصفات 

المحددة

Impermeability to Water: نفاذیة المیاه

Water Tightness of Joints: اختبارات األكواع

The CPC vitrified clay pipes and fittings are tested for 
joint assemblies under pressure 0.5 bar according to the 
required standards without any leakage from joints.

CPC Vitrified Clay Pipe and fittings are guaranteed to 
withstand an internal and external pressure without any 
leakage which is determined in SASO 235/236 & BS EN 
295-1 (Clause 3.2)

یتم اختبار انابیب الشركة وملحقاتھا من خالل تجمیع األكواع  تحت 
.الضغط ٠٫٥ بار وفقا للمعاییر المطلوبة دون أى تسرب من المفاصل

تضـمن شركة الخزف لالنابیب ان تتحمل االنابیب الفخاریة وملحقاتھا الضـغط 
الداخلي والخارجي بدون تســـــریبات حســـــب ما ھو موضح في المواصفات 

المحددة في ساسو ٢٣٥/٢٣٦ و ب س إن ٢٩٥-١ (الفقرة ٣٫٢)

Angular Deflection: االنحراف الزاوي

The CPC vitrified clay pipes and fittings are tested for 
angular deflection under pressure 0.5 bar according to the 
required standards without any leakage from joints.

CPC Vitrified Clay Pipe and fittings are guaranteed to 
withstand the required deflection as given in table # 05 
without any leakage which is determined in SASO 
235/236 & BS EN 295-1 (Clause 3.3)

یتم اختبار األنابیب الطینیة المزججة للحزب الشیوعى الصینى من أجل 
انحراف الزاوي تحت ضغط ٠٫٥ بار وفقا للمعاییر المطلوبة دون أى 

تسرب من المفاصل.

ضـمن شـركة الخزف لالنابیب ان تتحمل االنابیب الفخاریة وملحقاتھا  مقاومة 
اإلنحراف المطلوب كما ھو مبین في الجدول رقم ٠٥الضــــــــــــــغط الداخلي 
والخارجي بدون تسریبات حسب ما ھو موضح في المواصفات المحددة  ساسو 

٢٣٥/٢٣٦ و ب س إن ٢٩٥-١ (البند ٣٫٣)

29

Technical Specifications المواصفات الفنية



Joint Systems انظمة الملحقات

Joint assemblies on vitrified Clay pipes and fittings:

All CPC Clay pipes and fittings are supplied with built-in 
flexible joints. These joints will provide a completely 
tight sealing and are specifically designed to comply with 
the same requirements as of SASO 235/236 & BS EN 
295-1 (Clause 3.1.1/3.1.2). 

The (L) joints system as well as the (K) system are 
guaranteed to comply to all requirements with regard to 
chemical resistance on the pH range 2 to 12), ageing, 
flexibility and physical strength.

تركیب الملحقات على االنابیب الفخاریة و ملحقاتھا :

یتم تزوید جمیع أنابیب الشركة و ملحقاتھا مع مفاصل مرنة مدمجة. ستوفر ھذه 
ً المفاصل اغالقا محمكا تماما وھي مصممة خصیصـا لالمتثال لنفس المتطلبات ً

الواردة في المواصـفة سـاسـو ٢٣٥/٢٣٦ وب س إن ٢٩٥-١ (الفقرة ٣٫١٫١ / 
.(٣٫١٫٢

ویضـــمن نظام الفواصل (L) وكذلك نظام (K) االمتثال لجمیع المتطلبات فیما 
یتعلق بالمقاومة الكیمیائیة على مدى درجة الحموضة ٢ إلى ١٢)، طول العمر، 

والمرونة والقوة البدنیة.
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“L” - Joint assembly (The socket side 
sealing only): (Jointing System “F”)

All CPC Clay pipes and fittings up to nominal diameter 
(DN) 150 are supplied with a sealing element (L-Ring) as 
per requirements of SASO 235/236 & BS EN 295-1 
(Clause 3.1.1) with accordance of EN 681.1.

 The L-Ring is flatted into the socket and fixed with a 
specially designed resin. The jointless spigot has just to 
be pushed into the socket after applying some of the 
special lubricant.

 - "L" تركیب الملحقات (قفل المقبس و السدادة بشكل محكم)
(" "Fنظام الربط) :

یتم تزوید جمیع االنابیب الفخاریة و ملحقاتھا التي تصـــــــل إلى القطر االسمي 
(١٥٠)بسـدادة قفل  وفقا لمتطلبات ساسو ٢٣٥/٢٣٦ و بس إن ٢٩٥-١ (الفقرة 

٣٫١٫١) وفقا للمواصفة إن ٦٨١٫١. 

 االنبوب في المقبس وثابتة مع الجھة المصممة خصیصـا. البد من دفع السـدادة 
إلى المقبس بعدتشحیمھا بزیت التشحیم الخاص بذلك.
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“K” - Joint assembly (The socket & spigot 
side sealing): (Jointing System “C”)

All CPC Clay pipes and fittings nominal diameter (DN) of 
200 and above are supplied with a sealing element made 
of polyurethane which are casted inside the socket and at 
spigot side as per requirements of SASO 235/236 & BS 
EN 295-1 (Clause 3.1.2).

 The spigot side pushed into the socket after applying 
some lubricant and makes completely tight joint.

(" "Cنظام الربط) تركیب الملحقات قفل المقبس و السدادة بشكل محكم"K" - 

یتم تزوید جمیع أنابیب كاي الطینیة والتجھیزات القطر االســـــمي (دن)  ٢٠٠ 
وما فوق بســــدادات قفل مصـــــنوعة من البولي یوریثین التي یتم صبھا داخل 
المقبس وحافة الســـــــدادة وفقا لمتطلبات ساسو ٢٣٥/٢٣٦ و بس إن ٢٩٥-١ 

(الفقرة ٣٫١٫٢).

یتم دفع نھایة السـدادة داخل المقبس بعد تشـحیمھا بمواد التشــحیم الخاصة بذلك 
المقبس بعد تطبیق بعض مواد التشحیم ویجعل مشترك ضیق تماما.
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Logo Marking:

All CPC Clay pipes and fittings are marked around the 
socket with the standard Logo marking as per 
requirements of SASO 235/236 & BS EN 295-1 (Clause 
6.0).

Standard reference. (SASO GSO EN 295-1)

Nominal size in mm. (e.g. DN 400)

Crushing Strength in kN/m. (e.g. FN 96)

Product Class (e.g SS=B, ES = A)

Jointing System (e.g F/C)

Manufacturer country (e.g. KSA)

Manufacturer Mark (e.g. CPC)

Date of manufacture. (e.g. 07/07/17)

عالمة الشعار:

یوضع شعار الشــركة على كل انابیب الشــركة و ملحقاتھا حول حلقة االنبوب 
مع شـعار المواصـفة القیاسـیة وفقا لمتطلبات ســاســو ٢٣٥/٢٣٦ و ب س إن 

١-٢٩٥ (البند ٦٫٠).

المرجعیة القیاسیة. (ساسو  إن ٢٩٥-١)

 الحجم االسمي مم. (على سبیل المثال ٤٠٠  دن)

 قوة  التھشیم ك ن / م  مثال ف ن ٩٦(

) = Aإس ، = Bفئة المنتج )على سبیل المثال سس 

) F / Cنظام الربط )على سبیل المثال 

 البلد المصنع (مثل المملكة العربیة السعودیة)

(CPC ،على سبیل المثال) عالمة الشركة المصنعة 

 تاریخ الصنع. (على سبیل المثال ٠٧/٠٧/١٧)
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Product Range
حدود المنتج
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CPC Product Range:

CPC produced all of its products according to GSO EN 
295-1:2008 Standard, fully complying with BS EN 295 
Standard series.

CPC produces the following different systems of 
vitrified clay Pipes and fittings along accessories:

1.Small Pipes and Fittings Range: (DN 150 mm)

CPC Small Vitrified Pipes & fittings are glazed internally 
and externally for use in property and town drainage with 
joint (L) in accordance with jointing System (F).

2. Standard Pipes and Fittings Range:

CPC standard Vitrified Pipes & fittings are glazed 
internally and externally for use in town and industrial 
drainage in 2 meters long (DN 200 SS available in 1.75 
meters long), with joint (K) in accordance with Jointing 
system (C).

3.Perforated Pipes (DN 200 – 600 mm):

CPC perforated up to 270˚ Vitrified Pipes & fittings are 
produced accordingly BS EN 295-5 and are glazed 
internally and externally for use in land drainage.

4.Jacking Pipes (DN 200 – 600 mm):

CPC Jacking Pipes range will be launched soon.

5.Special Fittings Range:

CPC also offered some special kind of fittings to be used 
within the lines of vitrified clay pipes in all sewer and 
drainage construction applications.

6.The Original accessories range:

The complete range of accessories and tools required for 
the use of vitrified clay products in all sewer construction 
applications.

كیك مجموعة المنتجات:

تقوم شركة الخزف لألنابیب بإنتاج جمیع منتجاتھا وفقا للمواصفة القیاسیة  إن 

١-٢٩٥: ٢٠٠٨، والتي تتوافق تماما مع بس إن ٢٩٥ ستاندارد سیریز.

كذلك تقوم الشـــــــركة بإنتاج االنابیب الفخاریة وملحقاتھا عبر انظمة مختلفة 

كالتالي :

 مجموعة أنابیب صغیرة (دن ١٥٠ مم):

یتم تزجیج المواسیر وملحقاتھا الصـــــــــــغیرة و المزججةة داخلیا وخارجیا 

الستخدامھا في تصـریف المیاه في المدن او الممتلكات الخاصة عبر المفصـل 

 (F).وفقا لنظام الربط(L) 

 األنابیب القیاسیة (دن ٢٠٠ إلى ٦٠٠ مم):

یتم تزجیج االنابیب الفخاریة و ملحقاتھا لشــــــــــركة الخزف لألنابیب داخلیا 

وخارجیا لالستخدام فى المدن والمشـاریع الصــناعیة بطول ٢ متر (دن ٢٠٠ 

 (C).وفقا لنظام الربط (K) متوفرة بطول ١٫٧٥ متر) مع مفصل SS

 أنابیب مثقبة (دن ١٥٠ - ٦٠٠ مم):

انابیب مثقوبة تصـــــل إلى ٢٧٠˚ یتم إنتاج األنابیب وملحقاتھا المزججة وفقا 

للمواصـفة ب س إن ٢٩٥-٥، وھي مزججة داخلیا وخارجیا الســتخدامھا في 

تصریف األراضي.

 أنابیب الصب (دن ١٥٠ - ٦٠٠ مم):

وسیتم إطالق مجموعة انابیب الصب الخاصة بالشركة  قریبا

نطاق التجھیزات الخاصة :

كما عرضت شركة الخزف لالنابیب نوعا خاصا من التجھیزات السـتخدامھا 

في خطوط أنابیب الفخار المزجج في جمیع تطبیقات البناء والصــــــــــــرف 

الصحي.

نطاق الملحقات األصلیة : 

مجموعة كاملة من الملحقات واألدوات الالزمة الســـــــتخدام منتجات الطین 

المزجج في جمیع مشاریع الصرف الصحي.

(DN 200 to 600 mm):
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1.Small Pipes and Fittings Range: (SS150)

CPC Vitrified Clay pipes and fittings with joint (L) 
according to jointing system (F).

CPC Vitrified Clay pipes and fittings are internally and 
externally glazed in nominal sizes DN 150 with joint (L) 
jointing system (F).

Since the spigot end has no sealing element, pipes can be 
shortened economically to any length required, which is 
particularly important in the case of house drainage, 
house connections and connecting lines to street gullies 
since the need for frequent cuts is a feature of these lines. 

(SS 150) : نطاق االنابیب الصغیرة والملحقات

انابیب شركة الخزف لالنابیب المزججة و ملحقاتھا مع الوصلة (L) وفقا لنظام 

 (F).الربط

جمیع انابیب شــــــــــركة الخزف لالنابیب مطلیة داخلیا وخارجیا من األحجام 

 (F).نظام الربط (L) االسمیة دن ١٥٠ مع الوصلة

وبما أن طرف الســدادة ال یحتوي على ختم اغالق ، فإن األنابیب یمكن قصـــھا 

بطریقة غیر مكلفة إلى أي طول مطلوب، وھو أمر مھم بشـــكل خاص في حالة 

تصـریف المنازل، وتوصیالت المنازل، وخطوط التوصیل إلى الشـوارع ألن 

الحاجة إلى قطع متكرر ھي سمة من سمات ھذه الخطوط 

Pipes with joint "L" according to jointing 
System "F"

 "F"وفقا لنظام الربط "L" أنابیب مع مشترك

36

Product Range حدود المنتج



Bends with joint "L" according to jointing 
System "F"

"F " وفقا لنظام الربط  االنحناءات مع مشترك "L "
        

Note: Bends for different degrees other than the above list can be produced upon request. 
مالحظة: یمكن توفیر منحنیات لدرجات مختلفة بخالف القائمة أعاله عند الطلب
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Junctions with joint "L" according to jointing 
System "F"

"L" تقاطعات  مع مشترك
         "F"  وفقا لنظام الربط
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T-Junction 90 ˚: "T" تقاطع  ٩٠˚ 
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Flexible joints and connectors for
Manholes:

وصالت مرنة وموصالت للمناھل:

.Note: The other special lengths are available upon request            مالحظة: أطوال خاصة أخرى متاحة عند الطلب
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2. Standard Pipes and fittings Range 

(DN 200 to 600 mm):

CPC Vitrified Clay pipes and fittings with joint (K) 
according to jointing system (C).

CPC standard Vitrified Pipes & fittings are glazed 
internally and externally for use in town and industrial 
drainage in 2 meters long (DN 200 SS available in 1.75 
meters long), with prefabricated joint (K) in accordance 
with Jointing system (C) in the following below series. 

a.Standard Strength (SS/B) Series : DN 200-300 

b.Extra Strength (ES/A)Series : DN 200-600

The option of Standard Strength and Extra Strength 
provides economic construction under varying 
installation conditions. 

The pipe connections are made using joint (K) made of 
hard polyurethane in the socket and a sealing element of 
soft polyurethane at the spigot end.

If pipes and fittings are cut to a specific length and 
therefore the sealing element at the spigot end is lost, (P) 
rings should be used for replacing the spigot seal.

 .2نطاق األنابیب القیاسیة
 (دن ٢٠٠ إلى ٦٠٠ مم):

انابیب شـــــــــــركة الخزف لالنابیب و ملحقاتھا بنظام الربط (K( طبقا لنظام ً
)C) التوصیل

ً انابیب شـــركة الخزف لألنابیب و ملحقاتھا مطلیة بدھان ناعم داخلیا و خارجیا ً
إلستخدامھ في المدن و لتصـــریف المخلفات الصــــناعیة وذلك بطول ٢ متر ( 
 (K) بطول ١٫٧٥ متـــر طولـــي) مع ملحق نوعDN 200 SS  یتوفــر مقاس

حسب نظام الربط (C( حسب التسلسل التالیة : 

ا. القوة القیاسیة )س سB / ( السلسلة: دن ٢٠٠-٣٠٠

ب. قوة إضافیة )إسA / ( السلسلة: دن ٢٠٠-٦٠٠

یوفر خیار القوة القیاسیة والقوة اإلضافیة البناء االقتصــــــادي في ظل ظروف 
التركیب المختلفة.

تصـنع وصالت االنابیب بإستخدام نظام (K( بمادة البولییوریثین الصــلبة 

فـــــــــي المقبس مع نظام مادة اغالق من البولییوریثین اللین لنھایة 
السدادة..

إذا تم قطع األنابیب والتجھیزات بطول محدد، وبالتالي سیؤدي ذلك لخســـــارة 
سدادة القفل نھایة الوصلة ، ینبغي استخدام حلقات (P) الستبدال سدادة القفل.
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Pipes with joint "K" according to jointing 
System "C" (GSO EN295-1:2008)

" K " أنابیب مع وصلة
  " C " نظام الربط

مالحظة: طول معیار األنابیب (L1) النطاق المسموح بھ ھو -١٪ + ٤٪.

Note: The standard length of pipe (L1) tolerance range is -1% + 4%.   
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Bends with joint "K" according to jointing 
System "C", Class (SS/B)

 "K”وفقا لنظام الربط "C" االنحناءات مع وصلة
Class (SS/B)

مالحظة: یمكن توفیر منحنیات لدرجات مختلفة بخالف القائمة أعاله عند الطلب

Note: Bends for different degrees other than the above list can be produced upon request. 
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Bends with joint "K" according to jointing 
System "C", Class (ES/A)

 "K”وفقا لنظام الربط "C" االنحناءات مع وصلة
Class (ES/A)

مالحظة: یمكن توفیر منحنیات لدرجات مختلفة بخالف القائمة أعاله عند الطلب

Note: Bends for different degrees other than the above list can be produced upon request. 
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Bends with joint "K" according to jointing 
System "C", Class (ES/A)

 "K”وفقا لنظام الربط "C" االنحناءات مع وصلة
Class (ES/A)

مالحظة: یمكن أن یتم إنتاج مقاسات أخرى من القائمة أعاله حسب ضمن نطاق األنابیب الرئیسیة

Note: The other DN to DN junction's other than the above list can be produced upon request within the main pipes range.
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Junctions 90 ˚ (T-Junctions): (T- وصلة) تقاطعات  ٩٠

مالحظة: یمكن أن یتم إنتاج دن األخرى إلى مقاسات أخرى من القائمة أعاله حسب الطلب ضمن نطاق األنابیب الرئیسیة

Note: The other DN to DN Junction's other than the above list can be produced upon request within the main pipes range.
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Junctions with joint "K" according to jointing 
System "C" Class (ES/A)

 "K”وصلة وفقا لنظام الربط "C" تقاطع مع
Class (ES/A)

مالحظة: یمكن أن یتم إنتاج مقاسات أخرى من القائمة أعاله حسب الطلب ضمن نطاق األنابیب الرئیسیة

Note: The other DN to DN junction's other than the above list can be produced upon request within the main pipes range.

Junctions 45 ˚(Y-Junctions): Y - ٤٥  وصلة تقاطع̊ 
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Junctions 90 ̊  (T-Junctions): :(وصلة-T) ˚ تقاطعات ٩٠

Note: The other DN to DN junction's other than the above list can be produced upon request within the main pipes range.

مالحظة: یمكن أن یتم إنتاج مقاسات أخرى من القائمة أعاله حسب الطلب ضمن نطاق األنابیب الرئیسیة
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Back Drop Junctions with joint "K" according 
to jointing System "C" 

C”" بنظام الربطK' ' الوصالت الخلفیة مع الوصلة

They are needed when connection between lines of 
different elevations is required. Back Drop connections 
can be constructed either by using a regular 45° (Y) or 90° 
(T) junction in connection with an (M-seal) or by using a 
tumbling bay junction as shown below. 

CPC Back vitrified clay back drop connections are 
available in different sizes from DN 150 mm to DN 600 
mm in both classes SS and ES series.

وھي مطلوبة عند الحاجة إلى توصــــــــــــــیل بین خطوط ارتفاعات مختلفة. 
الوصــالت الخلفیة یمكن بناؤھا إما باســتخدام مفترق ٤٥ (Y) ° أو ٩٠ درجة 
 (T)منتظم في اتصـال مع ) -Mختم(أو بقطع جزء رئیســي من المبنى كما ھو 

مبین أدناه.

الوصالت الخلفیة لشركة الخزف لالنابیب متوفرة في أحجام مختلفة من دن 

ES أو SS ١٥٠ ملم إلى دن ٦٠٠ سواء لسلسلة
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Back Drop Junction 45 ˚
(Y-Back drop Junctions):

خلفیة التقاطع ٤٥˚ 
) -Yخلفیة تقاطعات(:

مالحظة: تقاطعات خلفیة (Y أو T) من مقاس إلى مقاس متوفرة وفقا لمجموعة األنابیب الرئیسیة والمنتج فقط عند الطلب.

Note: The back-drop junctions (Y or T) from DN to DN are available according to main pipes range and only product upon 

Back Drop Junction 90 ˚
(T-Back Drop Junctions):

 90 ̊ خلفیة التقاطع 
) -Tخلفیة تقاطعات(:
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Formation of Flexible Manhole Connections: تشكیل وصالت فتحة مرنة:

The Flexible joint (GE) is bricked or concreted into 
conventional manholes. Short connecting pieces of pipe 
with socket (GZ) at the inlet and without socket (GA) at 
the outlet absorb the differential settlement or tilting 
movements of manhole and pipeline.

یتم صب الخرسـانة المرنة (GE) أو الخرسـانة في الفتحات التقلیدیة. قطع ربط 
قصـــــیرة من األنابیب مع مأخذ (GZ) في مدخل وبدون مأخذ (GA) في منفذ 

تمتص التسویة التفاضلیة أو إمالة حركات من فتحة وخط أنابیب.
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Flexible joints and connectors for Manholes: وصالت مرنة وموصالت للمناھل:

.Note: The other special lengths are available upon requestمالحظة:: أطوال خاصة أخرى متاحة عند الطلب
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3.Perforated Vitrified Clay Pipes Range 
(DN 200 to 600 mm):

CPC Vitrified Clay drainage (perforated) pipes are 
produced mostly as (1/2) or (3/4) symmetrical perforation 
% according to BS N 295-5 standard.

Perforated vitrified clay pipes are used to drain water 
from under structure such as roads buildings and 
foundations, etc. 

The pipe line catches the groundwater and seepage and 
carry it to the collector. Vitrified clay drain pipes are laid 
in a gravel filter. A minimum grain size of 16mm is 
necessary due to the diameter of the holes in the 
perforated pipes.

 االنابیب الفخاریة المثقوبة المدى )  دن ٢٠٠ إلى ٦٠٠ مم(:

یتم إنتاج االنابیب الفخاریة المزججة في معظمھا على شـــــــكل انثقاب متماثل 
 N 295-5.(١/٢) أو (٣/٤) وفقا لمعیار ب س

وتســـتخدم أنابیبالفخار المزججة مثقبة لتصـــریف المیاه مناسفل مثل المباني 
الطرق واألساسات، وما إلى ذلك.

خط األنابیب یصـــرف المیاه الجوفیة ویســـربھا ویحملھا إلى مجمع المیاة. یتم 
mm وضع أنابیب الفخار المزجج في فلتر الحصــى. الحد األدنى لحجم ١٦

من الحبوب ضروري بسبب قطر الثقوب في أنابیب مثقبة.

مالحظة: یتم إنتاج أنابیب مثقبة على العقود النھائیة

Notes:

a. ½ perforated pipes will have 7 radial holes

b. ¾ perforated pipes will have 9 radial holes.

:مالحظات
أ. أنابیب مثقبة لدیھا ٧ ثقوب شعاعي
ب. أنابیب  مثقبة لھا ٩ ثقوب شعاعي.

Note: The perforated pipes are produced on final contracts. 
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4.Jacking Vitrified Clay Pipes Range 

(DN 200 to 600 mm):

CPC Vitrified Clay Jacking pipes are specifically 
designed and certified for micro tunneling according to 
BS N 295-7 standard.

The Vitrified Clay Pipe and Joints for Pipe Jacking and 
ASTM C-1208 - Standard Specifications for Use in Micro 
tunneling, slip lining, Pipe Bursting and Tunneling.

The joints consist of an elastomeric sealing element, a 
sleeve and a compression cushion ring. The allowable 
jacking strength capacity of pipes is capable of 
withstanding the maximum jacking forces imposed by 
the operations.

 االنابیب الفخاریة المثقوبة المدى  )دن ٢٠٠ إلى ٦٠٠ مم(:

صممت شركة الخزف لالنابیب انابیب االصطیاد خصـیصــا وتم اعتمادھا من ً
أجل االنفاق الصغیرة  وفقا للمواصفة [بس] [ن] ٧-٢٩٥ .ً

C-1208 -  أنابیب الطین المزجج والمفاصـــــل لرافعات األنابیب و أســــــتم
المواصـفات القیاسـیة لالســتخدام في نفق مایكرو، زلة بطانة، انفجار األنابیب 

ونفق.

تتكون المفاصل من عنصـــر ختم مرن، وخط وسادة ضغط. قدرة الصــــھریج 
المسـموح بھا لألنابیب قادرة على تحمل قوى التجویف القصـوى التي تفرضھا 

العملیات.

 .Note: The Jacking pipes are produced on final contractsمالحظة: یتم إنتاج أنابیب االصطیاد على العقود النھائیة
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5.Special Fittings Range:

CPC also produced and supplied special type Vitrified 
Clay Pipes fittings.

 نطاق التجھیزات الخاصة:

قامت شـركة الخزف لالنابیب بإنتاج و تورید نوع خاص من االنابیب الفخاریة 
و ملحقاتھ.

مالحظة: تنتج الشــركة كطول قیاسي قیاسي من ١٠٠٠ ملم دون مأخذ في حین 
أن أطوال أخرى مع مأخذ متاحة عند الطلب.

Note: CPC produced in standard length of 1,000 mm 
without socket whereas other lengths with socket are 
available upon request.

a.Semi Circular Channels:

CPC also supply vitrified clay semicircular channels for 
the use of sewage or water flow inside the manholes.

ا. قنوات نصف دائریة

تقوم الشركة بتورید قنوات نصـف دائریة الستخدام الصـرف الصـحي أو تدفق 
المیاه داخل الفتحات.
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b.Clay Stoppers (End Plugs):

CPC also supply vitrified clay spigot Stoppers (End 
Plugs) for the use of blocking the lines.

ب. سدادات الطین (نھایة المقابس):

تنتج الشركة  أیضـا تورید سدادات الطین المزجج (نھایة المقابس) إلستخدامھا 
في اغالق االنابیب او الخطوط

.Note: CPC produced clay stoppers > 200 DN upon requestمالحظة:تنتج الشركة سدادات من مقاس> ٢٠٠ دن عند الطلب.

*Fixing Hook for End Plugs
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c.  Clay Adapter:

CPC also supply Clay adopters for the purpose to make 
connection between connection between (SS/B) Pipe and 
(ES/A) Pipe is required, a short Socket/Spigot piece 
“adaptor" is used. The socket end is of (ES/A) type and 
the spigot end is (SS/B) type.

ج. المحوالت الفخاریة:

تورد الشركة أیضا تورید المحوالت الفخاریة  لغرض ربط بین األنابیب) سس 
 (B /و )إسA / ( األنابیب المطلوبة، قصــــیرة المقبس / حنفیة قطعة "محول" 

.) / Bیستخدم.نھایة مأخذ من (إس / أ) نوع ونھایة حنفیة ھو )سس
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d. Enlarger (Taper Pipes): د. المكبر (أنابیب التفتیق):

تنتج الشركة و تورد التبدیالت الفخاریة لغرض جعل الربط بین أقطار أصغر إلى 
 / B اقطار اكبر ممكن .. ھذه متوفرة في معظمھا في فئة سس

Note: Other than above list can be produced upon 
request                 

 مالحظة: ما عدا القائمة اعاله یمكن توفیره حسب الطلب

CPC produce and supply Clay enlarger adopters for the 
purpose to make line connection between smaller 
diameters (DN) to the larger diameter (DN) pipes. These 
are mostly available in SS/B class of diameters. 
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d. Reducer (Taper Pipes):

CPC produce and supply Clay reducer adopters for the 
purpose to make line connection between bigger 
diameters (DN) to the smaller diameter (DN) pipes. 
These are mostly available in SS/B class of diameters. 

د. المكبر (أنابیب تفتق):

تنتج الشــركة و تورد التبدیالت الفخاریة لغرض جعل الربط بین أقطار أصغر 
إلى اقطار اكبر ممكن .د التبدیالت الطین المكبر لغرض جعل الـربط بین أقطار 
أصـــــغر (دن) إلى قطرھا أكبر (دن) األنابیب. ھذه متوفرة في معظمھا في فئة 

 / B .سس

Note: Other than above list can be produced upon request                 مالحظة: یمكن توفیر ما عدا القائمة أعاله عند 
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6.The Original accessories range:

CPC also supply special type of original accessories.

 .نطاق الملحقات األصلیة 

كیك أیضا توفیر نوع خاص من الملحقات األصلیة.

In this case the standard flexible joints, can be substituted 
by mobile flexible joints, such as (P -ring) and (M - seal), 
which provide fast and equally reliable joint connection 
as the standard joints.

 ٦٫١تعدیل طول األنبوب القیاسي إلى ظروف الموقع العملیة:

تصنع الشركة جمیع أنابیب الطین المزجج في أطوال القیاسیة. ومع ذلك، قد 

تتطلب ظروف الموقع أطوال والتي تنحرف عن ھذه األطوال القیاسیة. 
لذلك، لتكون قادرة على ضبط أطوال األنابیب لمتطلبات على الموقع، یمكن 

قطع األنابیب عن طریق استخدام خاتم القطع، أو سلسلة أو آلة القطع.

في ھذه الحالة، یمكن استبدال الوصـالت المرنة القیاسـیة بمفاصـل  مرنة، مثل 

 (P -ring)و ) - Mسیل(، والتي توفر اتصاال مشتركا سریعا ومتكافئا على حد 

.سواء كمفاصل قیاسیة

a. "P" Ring:

The P-ring is used as a spigot end seal for cut-off pipes and 
fittings for "K" Joint systems. The P-Ring is available in 
sizes DN 200 to 600mm for pipes of both Standard (SS/B) 
and Extra Strength (ES/A).

 "P":حلقة

یتم استخدام حلقة P باعتبارھا قفلة نھایة الســــــــدادة لقطع األنابیب والتجھیزات 

ألنظمة "K" المشــــــــــــــتركة. و -P الدائري ھو متاح في أحجام دن ٢٠٠-

٦٠٠ mmلألنابیب على حد سـواء القیاسـیة )سـسB / ( وقوة اضــافیة) إس / 

A).

6.1.Adjustment of standard pipe length to 
practical site conditions:

CPC manufactured all Vitrified Clay Pipes in standard 
lengths. However, site conditions may require lengths 
which are deviating from these standard lengths. 
Therefore, to be able to adjust pipe lengths to the 
requirements on the site, pipes can be cut by the use of 
cutting ring, cutting chain or cutting machine. 
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b."M" Seal (collar Seal):

The collar seal is used to connect two spigot ends when 
replacing a pipe with a junction or when replacing pipes. 
The collar seal is available in nominal sizes DN 200 to 
600mm for pipes of both Standard (SS/B) and Extra 
Strength (ES/A).

The collar seal can be used with all pipes whose external 
diameters fall within the tolerance range.

:"M"ب. ختم  طوق الختم

یتم اســتخدام ختم طوق لربط اثنین من حنفیة ینتھي عند اســتبدال األنابیب مع 

تقاطع أو عند اســتبدال األنابیب. طوق الختم. متوفر في األحجام االســمیة دن 

 200mm-600لألنابیب على حد سواء القیاسیة )سسB / ( والقوة اإلضافیة 

.) / Aإس(

طوق الختم یمكن اســــــتخدامھا مع جمیع األنابیب التي تقع اقطارھا الخارجیة 

.ضمن نطاق التسامح
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b."A" Ring:  "A":حلقة

یتم اســـــــتخدام -A المدور لربط  الفخار األنابیب حنفیة إلى نھایة نظام األنابیب 

األخرى مثل أنابیب البالســتیك أو الحدید الزھر. وھي متوفرة في دن ١٠٠ إلى 

٢٠٠ ملم فقط.

6.2.Connection of Vitrified Clay pipes to pipes of 
different materials:

According to the site requirements, a connection between 
clay pipes and other materials such as (PVC or cast iron), 
can sometimes be required. Due to the differences in 
dimensions such as wall thickness and tolerances, a direct 
connection will not be possible. In this case, the use of 
adapter pieces such as the U-ring or A-ring is advised.

توصیل األنابیب الطینیة المزججة إلى أنابیب من مواد مختلفة

وفقا لمتطلبات الموقع، قد تكون ھناك حاجة أحیانا إلى توصـــــــــیل بین أنابیب 

الفخار وغیرھا من المواد مثل البالستیك أو الحدید الزھر). بســبب االختالفات 

في أبعاد مثل سمك الجدار والتحمل، لن یكون من الممكن االتصال المباشر. في 

ھذه الحالة، ینصح استخدام قطع محول مثل -U حلقة أو -A حلقة.

a."U" Ring:

The U-Ring is used to connect vitrified clay pipe sockets 
to the spigot end of other pipe system like PVC or Cast-
Iron pipes. It's available in DN 100 to 200 mm only. 

 "U":حلقة

یتم اسـتخدام حلقة U لتوصــیل مآخذ األنابیب الطینیة المزججة إلى نھایة حنفیة 

نظام األنابیب األخرى مثل أنابیب البالسـتیك أو الحدید الزھر. وھي متوفرة في 

دن ١٠٠ إلى ٢٠٠ ملم فقط.

The A-Ring is used to connect vitrified clay pipe spigots 
to the end of other pipe system like PVC or Cast-Iron 
pipes. It's available in DN 100 to 200 mm only. 
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c."Adapter Coupling”:

Type-1: This type is used for connection of vitrified clay 
pipe with uPVC pipe, spigot-spigot with different outside 
diameters.

It's available in DN 100 to 300 mm only. 

ج. "اقتران محول:"

نوع ١: یستخدم ھذا النوع لالتصال أنابیب الفخار مع األنابیب البالستیكیة حنفیة 

مع أقطار مختلفة .

.وھي متوفرة في دن ١٠٠ إلى ٣٠٠ ملم فقط

Type-2:This type is used for connection of vitrified clay 
pipe with different outside diameters.  It's available in DN 
200 to 600 mm only. 

النوع ٢: یســــــــــــتخدم ھذا النوع لتوصیل األنابیب الفخاریة بأقطار خارجیة 

مختلفة .وھي متوفرة في دن ٢٠٠ إلى ٦٠٠ ملم فقط.
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b."B” Ring”:

This ring used as a sealing ring when the existing main 
pipe is drilled with hole to provide for a branch or house 
connection from existing main line.. It's available in DN 
150 to 200 mm only. 

 "B":حلقة

ھذا الخاتم یسـتخدم كخاتم اغالق عندما یتم حفر األنابیب الرئیسـیة الموجودة مع 

حفرة لتوفیر فرع  من الخط الرئیســـــي الحالي .. انھا متوفرة في دن ١٥٠ إلى 

٢٠٠ ملم فقط
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6.3.Cutting Tools:

The cutting tools used to cut the pipes at any desired 
length to adjust the main lines during installation process 
at site.

 ٦٫٣أدوات القطع:

أدوات القطع المسـتخدمة لقطع األنابیب في أي طول المطلوب لضـبط الخطوط 

الرئیسیة أثناء عملیة التثبیت في الموقع.

b.Cutting Chain:

This chain used to cut vitrified clay pipes up to DN 400 
mm at site. 

ب. سلسلة القطع ::

بقطر یصـلھذه السلسـلة تسـتخدم لقطع األنابیب  المزججة  إلى دن ٤٠٠  الفخاریة

مم في الموقع.

a.Cutting Rings:

The use of this type rings to cut the pipes at any required 
length considered the simplest and quickest way for DN 
100 to 150 mm. 

خواتم القطع:

استخدام ھذا النوع من الحلقات لقطع األنابیب في أي طول مطلوب یعتبر أبســــــط 

وأسرع طریقة ل دن ١٠٠-١٥٠ ملم.
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c.Cutting Machine:

This cutting machines is used to cut the pipes greater than 
DN 400 pipes. 

ج. آلةالقطع:

وتستخدم ھذه اآلالت  لقطع األنابیب أكبر من دن ٤٠٠ .
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6.4.Testing Tools:

These testing tools used at site for line test after 
installation.

 ٦٫٤أدوات االختبار:

أدوات االختبار ھذه المستخدمة في الموقع الختبار الخط بعد التثبیت.

b.“U” Gauge:

These gauges used to test the pipe lines by air at the site. 

 "U"المقیاس:

الھواءھذه المقاییس المستخدمة الختبار خطوط األنابیب عن طریق  في الموقع.

a.Mechanical Stoppers:

The mechanical test stoppers are used to plug the ends of 
the pipeline in order to perform tests by pressure of water 
or air. 

These stoppers are available in different variable sizes 
from DN 100 to 600 mm).

ا. سدادات میكانیكیة:

وتستخدم سدادات اختبار المیكانیكیة لتوصیل طرفي خط أنابیب من أجل إجراء 

اختبارات عن طریق ضغط الماء أو الھواء.

مختلفةتتوفر ھذه السدادات بأحجام  مختلفة من دن ١٠٠ إلى ٦٠٠ مم.(
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c.Ball Test Stoppers:

These Ball Test stoppers have the similar function as of 
mechanical stoppers to test the pipeline by pressure of 
water or air. They are also used to detect any defects 
inside the pipeline after the back-fill completion. It's 
available in all sizes from 100 mm till 600 mm.

ج. سدادات اختبار الكرة:

للســــــداداتھذه سدادات اختبار الكرة لھا وظیفة مماثلة  المیكانیكیة الختبار خط 

أنابیب الضغط من الماء أو الھواء. كما أنھا تستخدم للكشف عن أي عیوب داخل 

. متوفر فـي جمیع األحجام من ١٠٠ مم حتـى  من مألھاخط األنابیب بعد االنتھاء 

٦٠٠ ملم.
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STORAGE 
& 

LOGISTICS
التخزین وخدمات االمدادات
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The Ceramic Pipes Company adhered special packaging, 
internal storage and dispatching methods to avoid any 
damages to clay pipes and fittings. Therefore, we 
recommend to adopt the special care while unloading, site 
storage and lowering into a trench, a special handling 
method should be adhered to as described ahead.

تلتزم شـــــركة الخزف لألنابیب بـالتغلیف الخاص، والتخزین الداخلي وطرق 

إیفاد لتجنب أي أضـرارلألنابیب و ملحقاتھا. ولذلك، فإننا نوصــي باعتماد العنایة 

في حین التفریغ، یجب أن یتم االلتزام بطریقة خاصــــــة في التعامل مع كما ھو 

موضح .

a.Storage in Factory:

The finish goods of Vitrified Clay Pipes and fittings after 
packaging are stored in controlled manner classified 
according to the DN sizes in a specific allocated location 
of warehouse.  

ا. التخزین في المصنع:

المنتجات الجاھزة من االنابیب الفخاریة وملحقاتھا یتم تخزینھا بطریقة مصـنفة 

على حسب األقطار بحیث یخزن كل صنف على حدة.
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b.Loading and Dispatching for local market:

The stored palletized Finish goods of Vitrified Clay Pipes 
and fittings for local market are loaded on long trailers 
(12-14 meters length) with forklifts and dispatched 
against the approved orders according to the standard 
classified packaging according to the DN sizes.  

ب. التحمیل والتوزیع للسوق المحلیة : 

یتم تحمیل الطبلیات الجاھزة من االنابیب الفخاریة وملحقاتھا والمخزنة في الشـــــركة 

على مقطورات طویلة (بطول ١٢-١٤ متر) بإستخدام الرافعات الشــوكیة إلى العمالء 

حسب األقطار المحددة.
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c.Loading and Dispatching for Export: ج. التحمیل والتوزیع للتصدیر للخارج : 

یتم تحمیل الطبلیات الجاھــزة من االنابیب الفخاریة وملحقاتھا والمخــزنة فــي 

الشــركة  في حاویات الشــحن الكبیرة بإستخدام الرافعات الشـــوكیة وارسالھا 

باسرع ما یمكن إلى العمالء في الخارج.

The special palletized Finish goods of Vitrified Clay 
Pipes and fittings for exports are loaded into the High 
Cube (H.C) containers with forklifts through the ramp 
according to the standard classified packaging for each 
DN size.
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d.Unloading and Handling at Site:

The VCP pipes pallets shall be only unloaded at site by 
convenient equipment's (e.g Forklift) which does not 
allow any damages to products. 

(See above; b. Loading and Dispatching for local market)

Lifting, dropping or lowering pallets/pipes with jerking 
movements or suddenly letting them to the ground will 
cause damages.  In case of other lifting machines like 
cranes is used for loading and unloading, wooden bars 
must be laid between the slings to ensure that no damages 
occur to the pipes (See below).

د. التنزیل والمداولة في أرض المشروع : 

یتم تفریغ الطبلیات من األنابیب فقط في الموقع بواسطة معدات مخصـــصـــة 
(مثل رافعة شوكیة) ال تسمح بأي أضرار بالمنتجات.

 )انظر أعاله؛ ب - التحمیل واإلرسال للسوق المحلیة(

رفع أو خفض األنابیب  بدون عنایة أو مع اھتزاز في الحركة قد یسبب أضرار 

و كســــــــور في المنتج ، وفي حالة استخدام آالت الرفع األخرى مثل الرافعة 

للتحمیل والتفریغ، یجب وضع القضـبان الخشـبیة بین الرافعات لضــمان عدم 

حدوث أضرار لألنابیب (انظر أدناه).

Horizontal Wooden Bar حاجز جانبي خشبیي

��
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e.Storage and Transportation at Site:

The VCP product pallets shall be stored in controlled 
manner at reasonable leveled surface by keeping distance 
between pallets. 

Any site machinery can be used for handling at site which 
does not permit damage to products. A forklift is the most 
convenient which does not allow any damages to 
products. 

The individual pipes should be set down on a reasonable 
leveled surface and off the ground by a square timber to 
protect the K (C) joint of spigot end from any damage. 
The dragging or rolling of pipes is not allowed.

ھـ التخزین والنقل إلى موقع المشروع : 

یتم تخزین طبلیات المنتج على سطح مســــــتو مع الحفاظ على المســــــافة بین 
الطبلیات.

یمكن استخدام أي آلة في الموقع بحیث الذي ال تســـــمح بالضـــــرر للمنتجات. 
الرافعة الشـــــوكیة ھي األكثر مالءمة وال تســــــمح بأي أضرار للمنتجات مع 

االستخدام المناسب.

یجب وضع األنابیب الفردیة على سطح مســـتو بواسطة خشــــب مربع لحمایة 
رأس االنبوب من أي ضرر. ال یسـمح بسـحب أو دحرجة األنابیب. یجب تعیین 

األنابیب الفردیة على سطح مستو معقول ومن خارج األرض بواسط
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PIPES LAYING
تمدیدات أنابیب
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a.Lowering into the Trench:

The VCP pipes should be lowered in the trench in a proper 
controlled manner either with ropes or protected straps 
which provides suitable lifting tackle.  Special care 
should be taken in lowering the pipe into the trench to 
prevent damaging the joint material or disturbing trench 
condition. Never allow the pipe to be dragged along the 
ground or even at the trench bottom.

ا. االنزال في الخندق: 

یجب أن یتم انزال األنابیب في الخندق بطریقة  صـــــــــحیحة إما مع الحبال أو 

اشرطة الحمایة التي توفر دعم مناسب. وینبغي توخي الحذر خاصة عند خفض 

األنبوب فـي الخندق لمنع حدوث تلفیات في االنابیب أو تغییر في حالة الخندق.

ال تسمح أبدا بسحب األنبوب على األرض أو حتى في قاع الخندق

b.Cleaning and Lubrication:

The surface of joints shall be cleaned well and free of 
dust. Then apply the CPC recommend lubrication on both 
joints surfaces socket and spigot.

ب. التنظیف والتشحیم: 

یجب تنظیف الســـــــــــــطح الداخلي لرأس االنبوب جیدا من الغبار. ثم تطبیق 

ارشادات التزییت على كل من المفاصل و الســــــــــــطوح والتجویف الداخلي 

والسدادة.
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c.Preparation of Trench:

The trench bedding shall be prepared in proper way make 
sure it's homogeneous, leveled and dry (no water table).

ج. تجھیز الخندق: 

یجب إعداد دفانالخندق بطریقة مناسبة للتأكد من أنھ متجانس، مســـتوي وجاف 

(ال یوجد میاه).

d.Line up the Pipes:

The pipes shall be lined up and shave the pipes together 
with a steady pressure, (for small diameters this can be 
done by hand while for larger sizes, a bar may be used).
Special care should be taken not to damage the lip of the 
socket by using a wooden block.

Special device may be used for big diameters.

د. تمدید األنابیب: 

یجب أن تمدد األنابیب  مع ضغط ثابت، (لألقطار الصــــغیرة یمكن القیام بذلك 

بالید في حین أنھ لألحجام یجب أكبراسـتخدام شــریط حمایة). وینبغي الحرص 

على عدم إلحاق الضرر بشفة التجویف الداخلي باستخدام قطعة خشبیة. 

یمكن استخدام جھاز خاص  لألقطار الكبیرة.
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e.Laying Pipes in Trench: ھـ. تمدید األنابیب في الخندق: 

ینبغي مـــــد األنابیب في الخندق في اتجاه المنبع.

f.Alignment (Colored Marking):

The pipes should be laid in the trench in the upstream 
direction with the bell end laid upstream. 

The colored (White/Yellow) marks printed at the external 
side of the pipes should be kept always at the crown. 
(Aligned with other yellow marks of the pipes).

و . محاذاة (وضع عالمات ملونة): 

ینبغي وضـــع األنابیب في الخندق في اتجاه المنبع . 

یجب االحتفاظ بالعالمات الملونة (البیضاء / الصفراء) المطبوعة على الجانب 

الخارجي لألنابیب دائما عند التاج. (االنحیاز مع العالمات الصــــــــــــــــفراء 

األخرى على األنابیب)

The pipes should be laid in the trench in the upstream 
direction with the bell end laid upstream.
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Tips for Installation of Pipe Line: Pipes with 
“K (C)” Joint System

ارشادات لطریقة تركیب االنابیب 
Pipes with “L(F)” Joint System

1.Clean the spigot and inside of socket sealings from dust.
یتم تنظیف السدادة و التجویف الذي یحتویھا من الغبار

 

1. Clean the spigot and inside of socket sealings from 
dust.

یتم تنظیف السدادة و التجویف الذي یحتویھا من الغبار

 

2. Apply the lubricant inside socket and on spigot end 
sealings.

ً یوضع كمیة من الشحم داخل تجویف االنبوبة وعلى السدادة أیضا

2. Apply the lubricant on ring lip and on spigot end.
یتم تشحیم طرف الحلقة ونھایة السدادة

3. Keep a wood pieces on socket side and push with 
steel rod to insert spigot into the socket.

حافظ على القطع الخشبیة على التجویف وادفع باستخدام قطعة حدیدیة 
بغرض ادراج السدادة داخل تجویف االنبوبة

3. Keep a wood pieces on socket side and push with steel 
rod to insert spigot into the socket.

حافظ على القطع الخشبیة على التجویف وادفع باستخدام قطعة حدیدیة 
بغرض ادراج السدادة داخل تجویف االنبوبة

Note: Shall use crowbar for small diameters to push spigot inside the socket whereas crowbar or bucket of excavator 
for the larger diameters.

مالحظة : لألقطار الصغیرة یفضل استخدام عتلة عند ادخال السدادة في تجویف االنبوبة أما لألقطار الكبیرة تستخدم العتل أو المعدات الثقیلة
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Pipe Line Testing at Site:

١- اختبار االنبوب بالمیاه : 

التحضیر :

یجب مراعاة االنتباه للنقاط التالیة :

أ. یجب فحص خط األنابیب نظریا إلكتشاف العیوب المحتملة أثناء وضعھا.ً

ب. یجب التحقق جیدا من السدادات لمالحظة أي عیوب فیھا.

ج. یجب إغالق أي فتحات في االنبوب بإحكام مع ضمان أن تكون مســــــتقرة 
على األرض بشكل كاف لتفادي تحركھا.

د. یجب المحافظة على اختبار الضــــبط لمدة ســـاعة عند ٥٫٠ متر عند اعادة 
ملئ الخط بالمیاه.

ھـ. یجب أن ال تتجاوز فترة االختبار كما ھو مذكور في المعیار (١٥ دقیقة).
سموح بھا (٠٫٠٧ / L / متر مربع خالل وقت االختبار (١٥ دقیقة).

1.Water Testing of Pipe Line:

Preparation:

The special attention should be paid to the following 
points:

a.Shall inspect pipeline for possible visual damages 
during laying.

b.Shall thoroughly check the end stoppers for any visual 
defects.

c.Shall close all opening in the line with watertight seals 
and ensuring that it's adequately strutted against 
movement.

d.Shall fix the ventilating valve at the high point of the 
section.

e.Shall ensure that testing time should not exceed the test 
period as mentioned in the standard (15 minutes).

اختبار خط األنابیب في الموقع

یجب إجراء اختبار خط االنابیب الفخاریة قبل إجراء عملیة الـردم، ویتم تكـرار 

ذلك بعد الردم أیضــا لضـــمان عدم وجود أضرار في خط األنابیب أثناء الردم. 

وتجرى ھذه االختبارات وفقا للمواصفات القیاسیة الختبار المیاه  للصــــــرف 

الصحي والمجاري

The pipeline testing shall be carried out before any 

backfilling takes place and this shall be repeated after 

backfilling as well to ensure that there are no damages to 

pipeline during backfilling. These tests shall be 

conducted in accordance with the standard specifications 

of water and air testing of drains and sewers.

طریقة االختبار:

أ. یجب ملء الخط بالماء ، وتبدأ من نقطة منخفضة حتى تصـل إلى ما مقداره 
٥٫٠ متر (راحة الضغط) و یقاس عند نقطة منخفضة من الخط.

Procedure:

a.Shall fill the line with water, commencing at the low 
point till you reach a head of 5.0 meter (resting Pressure) 
measured at the low point of the line.

b.Shall ensure to expel all air from the line. ب. یجب التخلص من الھواء الموجود في االنابیب.
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ج. یجب فحص الخط بصریا للتأكد من عدم وجود تسربات.ً

د. یجب المحافظة على اختبار الظغط لمدة ساعة عند ٥٫٠ متر عند 
اعادة ملئ الخط بالمیاه.

ھـ. یجب قیاس كمیة المیاه المطلوبة للحفاظ على ھذا الضغط لمدة ١٥ 
دقیقة، عن طریق إضافة الماء للحفاظ على المستوى األصلي وتسجیل 
الكمیة المضافة. ویجب أال تتجاوز ھذه الكمیة ٠٫٠٧ / ل / متر مربع 

من السطح الداخلي المبلل.

و. یجتاز خط األنابیب االختبار إذا لم یكن ھناك تسرب في األنابیب، 
وإذا كان فقدان المیاه في  ال یتجاوز القیمة الم

c.Shall inspect the line for any obvious visual leaks.

d.Shall maintain test pressure (5.0 m) for one hour by 
topping up with water.

e.Shall maintain test pressure for another 15 minutes 
(fest measuring time).

f.Shall measure the amount of water required to 
maintain this pressure for 15 minutes, by adding water to 
maintain the original level and record the quantity 
added. This quantity should not exceed 0.07/L/m² of 
wetted inner surface.

g.The pipeline is considered acceptable if no leakage is 
visible in the pipes, and if water loss in the water head 
does not exceed the allowable value (0.07/L/m² during 
test time  (15 min.).
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Air Pressure Test of Pipe Line:

The air test is an alternative to the water test. Whereas 
Pipes can be considered faulty only in the event of failure 
under the water test.

Procedure:

The test shall be applied as detailed below:

a.Shall inspect the pipeline for possible visual damage 
during laying.

b.Shall thoroughly check all plugs and equipment.

c.Ensure that the ends of the line are adequately strutted 
against movement with all plugs held firmly in 
position.Pump or blow in air until a pressure of slightly in 
excess of 4in. (100 mm) water gauge is indicated on the 
manometer connected to the system.

d.Pumping or blowing warms the air, so a minute or two 
should be allowed for this to cool down to match to the 
pipe temperature.

e.If necessary, then reduce the pressure to 4 inch (100 
mm) of water gauge.

f.During a further period of 5 minutes the air pressure 
should not fall below 3 inch (75mm) of water gauge.

 :اختبار ضغط الھواء من خط األنابیب. 

. اختبار الھواء ھو بدیل الختبار المیاه. فـــــي حین أن األنابیب یمكن اعتبارھا 

غیر مقبولة فقط في حالة فشلھا تحت اختبار المیاه.

طریقة االختبار:

یجب أن یطبق االختبار حسب التعلیمات أدناه: 

أ. یجب فحص خط األنابیب نظریا إلكتشاف العیوب المحتملة أثناء وضعھا.ً

ب. یجب التحقق جیدا من جمیع السدادات والمعدات..

ج. تأكد من أن نھایة طرف كل أنبوب مثبتة بشـــــــكل صحیح ضد الحركة مع 

جمیع المقابس. 
د. یضخ  الھواء حتى ضغط یزید قلیال عن ٤ .in(١٠٠ مم) بمقیاس المیاه على ً

مقیاس المانومتر المتصل بالنظام.

ھـ. یضــــــــــخ الھواء الدافئ ، لذلك یجب أن یترك الخط دقیقة أو اثنتین لتبرد 

لتتناسب مع درجة حرارة األنابیب.

و. إذا لزم األمر، یتم تقلیل الضغط إلى ٤ بوصة (١٠٠ مم) من مقیاس المیاه.

ز. خالل  ٥ دقائق یجب أن ال یقل ضــغط الھواء عن ٣ بوصــة (٧٥ مللیمتر) 

من قیاس المیاه.
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a.Initial Backfilling:

The Initial backfilling starts to take place after the 
pipeline has been installed and tested. Initial backfilling 
means backfilling around the pipe carefully placed up to 
12" (30 cm) above the pipe so as not to disturb the final 
alignment and to protect the pipe from damage during the 
final backfilling. 

أ. الردم المبدئي :

مــرحلة الــردم المبدئــي تبدأ بعد أن یتم تــركیب واختبار خط االنابیب. الــردم 
المبدئي یعني الردم على ما حول االنابیب بعنایة بمقدار ٣٠ ســــــم ارتفاعا عن ً

االنبوب بغرض الحفاظ على میزانیة خط االنابیب وحمایتھ من التھشــــم خالل 

المرحلة التالیة وھي مرحلة الردم النھائي.

b.Final Backfilling:

The final backfilling extends from the initial backfilling to 
the top of the trench. This should be done in layers and big 
stones should be avoided, mechanical compactors not to 
be used unless a considerable depth of layers has been 
done.

ب. الردم النھائي :

تســتكمل مرحلة الردم النھائي ما تم عملھ في مرحلة الردم المبدئي حتى یصــل 
الردم الى مســتوى سطح الخندق. ویجب أن یتم عمل ذلك على شكل طبقات مع 
تجنب الردم باالحجار الكبیرة، مع االخذ في االعتبار عدم اســــــــــــــــــتخدام 

الرصاصات المیكانیكیة اال بعد االنتھاء من الردم بمستوى سطح خندق الردم.
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TRENCH BEDDING
فرشة الخندق

85



Trench Bedding:

Bedding layer is composed of granular or concrete 
materials acting as a support under a pipe, and determined 
by calculating external loads in conjunction with 
engineering specifications and requirements. In general, 
bedding has the following functions:

a.To provide uniform support under the pipe to ensure 
uniform pressure distribution in the bedding zone.

b.To maintain a correct gradient and level of the laid 
pipeline during and after installation.

c.To provide additional resistance force to the strength of 
the pipe against the external loads i.e. live + dead load) so 
that :

The protection class, depends on the following factors:

a.Pipe Diameter 

b.Type of Rubble

c.Type of external loads on the surface of the trench and 
its location.

d.Depth of trench.

e.Width of Trench

فرشة الخندق

 تتكون طبقة الدفان من مواد حبیبیة أو خرسانیة تعمل كدعم تحت األنبوب، ویتم 
تحدیدھا من خالل حســــــــــــاب األحمال الخارجیة باالقتران مع المواصفات 

الھندسیة والمتطلبات. وبشكل عام، الدفان لدیھ الوظائف التالیة : 

أ. توفیر دعم موحد تحت األنابیب لضـــمان توزیع الضـــغط بشـــكل موحد في 
منطقة الدفان. 

ب.الحفاظ على التدرج الصحیح ومستوى خط أنابیب أثناء وبعد التثبیت. 

ج. توفیر قوة مقاومة إضافیة لقوة األنبوب ضد األحمال الخارجیة. 

نوع الحمایة، یعتمد على العوامل التالیة: 

أ. قطر االنبوب . 

ب. نوعیة الدفان. 

ج. نوع األحمال الخارجیة على سطح الخندق وموقعھا. 

د. عمق الخندق. 

ھـ. عرض الخندق.

Pipe Strength x Bf > External Load x Fs

Where
Fs = Factor of Safety
Bf = Bedding Factor
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Standard types of Trench Bedding:

a.Trimmed natural trench bottom  
(Class D):

When the trench bottom in appropriate soil ground and 
free from large stones, organic material or lumps of 
frozen soil and can be well compacted. It is enough to 
protect the pipes from external loads, and the protection 
of Bedding Factor is < 1 .1.

األنواع القیاسیة لدفان  الخندق:

أ. تسویة قاع الخندق:
:(Class D)

عندما یكون قاع الحفرة في األرض و التربة مناســـــــــبة وخالیة من 

األحجار الكبیرة، والمواد العضـــــویة أو كتل من التربة المتحجرة عندھا 
یمكن ضغطھا بشكل جید. وھو ما یكفــي لحمایة األنابیب من األحمال 

الخارجیة،  وعامل حمایة الدفان ھو .١. ١>

b.Flat Granular Layer 
(Class N):

When the trench bottom in appropriate soil ground and 
free from large stones organic material or lumps of frozen 
soil and can be well compacted. It is recommended option 
of pipes up to 300 and the nominal size of graded 
aggregate to be used is 14mm. It is enough to protect the 
pipes from external loads, and the protection of Bedding 
Factor is < 1 .1.

ب. طبقة الرمال المسطحة : 
(Class N)

عندما یكون قاع الخندق في األرض و التربة أیضـــــا مناســـــــــبة وخالیة من ً
األحجار الكبیرة، والمواد العضـــــــــــویة أو كتل من التربة المتحجرة و یمكن 
ضغطھا جیدا. فمن المســــتحســـــن اختیارأنابیب بقطر یصـــــل إلى ٣٠٠ مم 
والحجم المقتـرح من الـركام ھو MM١٤. وھو ما یكفــــي لحمایة األنابیب من 

األحمال الخارجیة، وعامل حمایة الدفان ھو .١. ١>
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c.Flat Granular Layer 

(Class F):

This type of bedding protection is used when the layer of 
granular material at least 100 mm deep and single size 
gravel is used, containing graded gravel sizes from 5-14 
mm for the nominal single size to be used for 100mm 
diameter pipes is 10mm, for 150mm diameter 10mm or 
14mm, for 200 and 300mm diameter 10, 14mm or 20mm, 
for 350mm to 500mm diameter 14mm or 20mm and for 
600mm diameter and larger, 14mm, 20mm or 40mm.It is 
enough to protect the pipes from external loads, and the 
protection of Bedding Factor will be < 1 .9.

ج. طبقة الرمال المسطحة : 
(Class F)

ویستخدم ھذا النوع من حمایة الدفان عندما یتم استخدام طبقة من المواد الحبیبیة 
على األقل بعمق ١٠٠ ملم وحجم واحد من الحصـــــى التي تحتوي على احجام 
متدرجة والحجم المقترح الســــــتخدامھا من ٥-١٤ ملم  إلى ١٠٠ ملم  ھو ١٠ 
مللیمتـر، ١٥٠ ملم قطـرھا ١٠ ملم أو ١٤ ملم، ل ٢٠٠ و ٣٠٠ ملم قطـرھا ١٠ 
،١٤ ملم أو ٢٠ ملم،  ٣٥٠ ملم إلى ٥٠٠ ملم قطـرھا ١٤ ملم أو ٢٠ ملم و ٦٠٠ 
ملم قطــرھا وأكبـــر، .mm٤٠ أوmm٢٠ ،mm١٤ وھو ما یكفـــــي لحمایة 

األنابیب من األحمال الخارجیة، وعامل حمایة الدفان .٩. ١> س

d.180˚ Granular Bedding 
(Class B):

It is the best established and most widely

used bedding for rigid pipes. Its main disadvantage is the 
need for import of selected granular material. Special care 
should be taken for construction below the water table as 
excessive water flow through the bedding can lead to the 
washing out of fines from the trench walls leading to a 
reduction of side support for the bedding. In these cases, it 
may be necessary to construct clay or lean-mix water 
stops at manhole. The sizes to be used for 150mm 
diameter pipes are 5 to 14mm graded, for 200 to 500mm 
diameter 5 to 14mm graded and for 600mm diameter and 
larger 5 to 14mm graded, 5 to 20mm graded or 5 to 40mm 
graded. Bedding Factor 2.5

د. ١٨٠ درجة من الدفان 
(Class D)

ً األفضل تأسیسا واالوسع انتشاراً

یستخدم الدفان لألنابیب المتماسكة. العیب الرئیسـي ھو الحاجة الستیراد المواد 

الحبیبیة المختارة. وینبغي االعتناء عنایة خاصة بنسبة الماء ألن التدفق المفرط 

للمیاه من خالل الدفان یمكن أن یؤدي إلى خســــــــارة كمیات كبیرة من جدران 

الحفــرة مما یؤدي إلــى تقلیل الدعم الجانبـــي . فـــي ھذه الحاالت، قد یكون من 

الضروري البناء بمزیج من الطین للدعم
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e.360˚ Granular Bedding 

(Class S):

This type of bedding is similar to Class B bedding but 
uses only single size granular material up to 0.3m above 
the pipe crown. Used when as-dug material contains large 
stones. The sizes to used are as 180° Class B. Bedding 
Factor 2.5

ھـ . ٣٦٠ درجة من الدفان
(Class S)

ھذا النوع من الدفان یشـبھ الدفان من الفئة ب ولكنھ یســتخدم مواد حبیبیة أحادیة 

الحجم فقط حتى ٠٫٣ متر فوق تاج األنبوب. تستخدم عندما تحتوي الحفرة على 

حجارة كبیرة  األحجام المستخدمة ھي كما ١٨٠ درجة ب. عامل الدفان ٢٫٥
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f. Concrete Cradle/Surround Bedding 
(Class A):

This type of bedding is used under certain conditions: 
When the highest possible supporting strength is required 
(e.g. pipes installed under a heavily trafficked road way. 
When the highest possible accuracy of level and gradient 
is required.- When it is impractical to remove the trench 
sheeting until after completion of the bedding.-To 
minimize any expected risk (near foundation, or any 
subsequent excavation). Sometimes the full concrete 
surround bedding is required (with or without RFMl).

Bedding Factor from 4.5 - 2.6

و. الخرسانة التمھیدیة / الدفان المحیطي 
(Class A)

ویســـــتخدم ھذا النوع من الدفان في ظروف معینة:- عند الحاجة إلى أعلى قوة 

دعم ممكنة (على ســــبیل المثال، األنابیب الموضــــوعة تحت الطرق التي یتم 

استخدامھا بشـــــكل كبیر. - عندما یكون أعلى دقة ممكنة من التدرج مطلوب.- 

عندما یكون من غیر العملي إزالة خندق األغطیة حتـى بعد االنتھاء من الدفان.- 

لتقلیل أي مخاطر متوقعة (بالقرب من األســــــاس، أو أي حفریات الحقة). في 

بعض األحیان مطلوب الدفان المحیطي الكامل .

عامل الفراش من ٤٫٥ - ٢٫٦
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Quality Assurance:

Ceramic Pipes Company is committed to produce and 
supply high quality of Vitrified Clay Pipes and Fittings 
which shall comply all the required standards to satisfy its 
customers.

Therefore, to ensure the quality of final products different 
quality control tests are conducted at inputs, in process 
and after production stages.

Three types of matrixes are implemented which are as 
below:

a.Incoming Raw Materials Quality Control and 
Acceptance Matrix.

b.Work in Process Quality Control and Acceptance 
Matrix.

c.Finish Goods Quality Control and Acceptance Matrix.

تأكید الجودة :

تلتزم شــــــــركة الخزف لألنابیب بإنتاج و تورید أنابیب الخزف وملحقاتھا بما 
یتطابق مع جمیع المواصفات القیاسیة المطلوبة فرضاء عمالئھا.

وبناء علیھ ، وللتأكد من جودة منتجاتنا النھائیة تمــــــــــــــر تلك المنتجات بعدة 
اختبارات مختلفة خالل مرحلة التحضیر وبعد انتھاء مراحل االنتاج.

من خالل ثالثة طرق یتم تنفیذھا وھي كالتالي :

 أ.مراقبة جودة المواد الخام .

ب. التأكد من جودة سیر عملیة اإلنتاج حسب الخطة المتفق علیھا.

.ج. مراقبة جودة مواد التشطیب النھائیة .
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Quality Assurance of Products:

Ceramic Pipes Company assured quality of its final 
products and conducted many tests to ensure and fulfill 
the requirements of SASO 235/236 and British Standard 
EN 295-1:2013.

These tests are conducted according to the Saudi Arabian 
standards SASO 235/236 or British Standard EN 295-
3:2013 to ensure the premier quality of Vitrified clay 
Pipes and fittings for its customer.

تأكید جودة المنتجات :

تؤكد شركة الخزف لألنابیب جودة منتجاتھا وأنھ تم اخضاعھا للعدید من 
االختبارات للتأكد من استیعابھا لمتطلبات الھیئة السعودیة للمواصفات 

EN ) والمواصفات البریطانیة (SASO ٢٣٥/٢٣٦) والمقاییس والجودة
.(295-1:2013

وھذه االختبارات والمواصفات  المذكورة في حال الوفاء بھا تجعل منتجاتنا 
من االنابیب الفخاریة وملحقاتھا ذات جودة عالیة وبالتالي رضا عمالئنا.

1.Raw Materials:

CPC Vitrified clay pipes and fittings are produced from 
homogeneous mixture of high quality raw clay (Red & 
White) and suitable grog which are grinded to the 
required granular size to achieve the high quality of 
vitrification as determined in SASO 235/236 & BS EN 
295-1:2013 (Clause 5.1.1).

ا.  المواد الخام : 

تنتج شــــــــركة الخزف لألنابیب األنابیب وملحقاتھا من خلیط متجانس وعالي 
الجودة من الطینة الخام (البیضــــــــــاء والحمراء) باالضافة إلى بعض المواد 
المطحونة حســـــــب الحجم المرغوب لتحقیق أعلى جودة في التزجیج كما ھو 
موصى بھ في الھیئة الســــعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة (٢٣٥/٢٣٦ 
  EN 295-1:2013 (Clause 5.1.1). والمواصفات البریطانیة (SASO

2.Manufacturing:

CPC Vitrified clay pipes and fittings are produced through 
modern heavy clay industrial technology to ensure that 
clay pipes and fittings shall be sound and shall be free 
from such defects as would impair their function as 
determined in SASO 235/236 & BS EN 295-1:2013 
(Clause 5.1.2).The clay fittings are produced at both 
stages, at green and after firing as well.

٢- التصنیع : 

یتم انتاج األنابیب الفخاریة مع ملحقاتھا من خالل تكنولوجیا صناعیة حدیثة تضـــــمن 
خلو منتجاتنا من العیوب التي من شأنھا التقلیل من تحقیق متطلبات  الھیئة الســــعودیة 
EN والمواصـفات البریطانیة (SASO ٢٣٥/٢٣٦) للمواصفات والمقاییس والجودة

295-1:2013 (Clause 5.1.2).

3.Water Absorption:

CPC Vitrified clay pipes and fittings offered lower value 
of water absorption which is <6.0%. The regular tests of 
each final production batch are conducted in accordance 
with EN 295-3:2013 (Clause 28) to ensure the lower 
water absorption value (< 6.0%) as determined in SASO 
235/236 & BS EN 295-1:2013 (Clause 5.1.3).

 ٣.امتصاص المیاه  

تتمیز منتجاتنا بتقدیم أقل نســــبة إمتصــــاص للمیاه والمقدره بنســـــبة ٦٫٠٪. 

االختبارات النھائیة لكل مجموعة تم انتاجھا حسـب مواصفات الھیئة السـعودیة 

للمواصــــــفات والمقاییس والجودة (٢٣٥/٢٣٦ SASO) والمواصـــــــفات 

 (Clause 5.1.3). EN 295-1:2013 البریطانیة
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4.Appearance:

CPC Vitrified clay pipes and fittings are internally and 
externally coated with the high-quality dark brown shiny 
glaze.

The products are free of Visual imperfections, such as 
missing glaze, unevenness, creasing in the transition from 
pipe to socket.as determined in SASO 235/236 & BS EN 
295-1:2013 (Clause 5.1.4).

 مظھر االنابیب

  األنابیب الفخاریة وملحقاتھا ھـي مطلیة داخلیا وخارجیا بمادة المعة ذات لون 

بني داكن عالي الجودة.

المنتجات خالیة من العیوب التــــي یمكن رؤیتھا بالعین المجــــردة ، مثل فقدان 

المادة الالمعة، أوعدم التماثل في األنابیب . حســـــــب المواصفات المحددة في 

ساسو BS 295-1: 2013٢٣٥/٢٣٦  )الفقرة ٥٫١٫٤(.

5.Internal Diameter (Bore):

CPC have strict quality control in place to ensure the 
internal diameter (bore) of its Vitrified clay pipes which 
shall not be less than 2.5 % than the nominal size of the 
pipe and fully comply with SASO 235/236 & BS EN 295-
1:2013 (Clause 5.2) Table-1.

القطر الداخلي (التجویف 

شركة الخزف لألنابیب لدیھا رقابة صارمة على الجودة لضمان القطر الداخلي 

(تجویف) من األنابیب الفخاریة ،  على أال تقل عن ٢٫٥٪ من الحجم االســــمي 

  BS 295-1: لألنبوب وتتوافق تماما مع مواصــفات ســاســـو ٢٣٥/٢٣٦ و

 2013(الفقرة ٥٫٢) جدول ١.

6.Length:

CPC controlled and ensure that the Vitrified Clay Pipes 
length will not be less than 1% or more than 4 % than its 
nominal length which is determined in SASO 235/236 & 
BS EN 295-1:2013 (Clause 5.3)

 الطول: 

وتضــمن الشـــركة أال یقل طول األنابیب الفخاریة عن ١٪ أو أكثر من ٤٪ عن 

 BS 295-1: 2013 طولھا االسمي المحدد في سـاسـو المادتین ٢٣٥/٢٣٦ و

)البند ٥٫٣(.

 

Nominal Diameter 
(mm)  

Internal Dia  

(min Value) mm  

Nominal Diameter 
(mm)  

Internal Dia  

(min Value) mm  

100 96 450 439 

150 146 500 487 

200 195 600 585 

250 244 700 682 

300 293 800 780 

350 341 1000  975 

400 390 1200  1170  
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7. Squareness of Ends:

CPC conducted regular tests in accordance with EN 295-
3:2013 (Clause 5.1) to ensure that the deviation from 
Squareness of Vitrified Clay Pipes measured at the pipes 
shall not be greater than 6.0 mm up and including DN 
300.

Greater than DN 300, the deviation shall not be exceed 
2% of relevant nominal diameter which is determined in 
SASO 235/236 & BS EN 295-1:2013 (Clause 5.4).

 تساوي نھایة االطراف

أجرت الشــــركة اختبارات دوریة وفقا للمواصفة EN295-3: 2013 (الفقرة 

٥٫١) لضـــــمان أال یكون االنحراف عن تربیع األنابیب الفخاریة عند األنابیب 

.DN300  أكبر من ٦٫٠ مم بما في ذلك قطر

األقطار أكبـــر من ٣٠٠ DN، یجب أال یتجاوز االنحــــراف ٢٪ من القطــــر 

 BS EN االسمي حسب المواصفات المحددة  في ساسو المادتین ٢٣٥/٢٣٦ و

١-٢٩٥: ٢٠١٣ (الفقرة ٥٫٤).

8. Deviation from Straightness:

CPC conduct regular tests in accordance with EN 295-
3:2013 (Clause 6) to ensure that the maximum 
permissible deviation from straightness of Vitrified Clay 
Pipes barrel of the pipe shall measure to the nearest 
millimeter in mm and will not be greater than the values 
given in below table which is determined in SASO 
235/236 & BS EN 295-1:2013 (Clause 5.5, Table # 03)

٨- انحراف االنابیب :

 تجري الشــركة  اختبارات دوریة وفقا للمواصفة EN295-3: 2013 (البند 

٦) لضــــمان اال یتعدى أقصــــى انحراف مســــموح بھ من استقامة األنابیب 

الفخاریة  القیم كما ھو مبین في الجدول أدناه الذي تم تحدیده في المادتین ساسو 

٢٣٥/٢٣٦ و BS EN 295-1: 2013 (الفقرة ٥٫٥، الجدول رقم ٠٣).
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9. Crushing Strength (FN):

CPC Vitrified Clay Pipes offered higher crushing strength 
(FN) comparing to the competitive markets and 
standards. The sample pipes are crushed from each 
production batch in accordance with EN 295-3:2013 
(Clause 7)  to ensure that the crushing strength will not be 
less than the values given in below table  which is 
determined in SASO 235/236 & BS EN 295-1:2013 
(Clause 5.9, Tables 5/6/7).

٩- قوة تحمل التھشم : 

 تقوم الشـركة بإختبار عینات من كل دفعة جدیدة من االنتاج عن طریق وضعھا 

تحت اختبار التھشـــم بقوة اكبر مما یتوفر لدى المنافســـین في الســــوق وحتى 

المواصـفات المطلوبة ، وفقا للمواصــفة EN ٣-٢٩٥: ٢٠١٣ (البند ٧) للتأكد 

من أن قوة التھشـــــــــم لن تكون أقل من القیم الواردة في الجدول أدناه والتي یتم 

تحدیدھا في المواصـفة ســاســو ٢٣٥/٢٣٦ و BS EN295-1: 2013 (البند 

٥٫٩، الجداول ٥/٦/٧).

 

Nominal Diameter (mm) Crushing Strength (KN/m) 

Class-B (SS) Class-A (ES) 

100 34  

150 40  

200 45 60 

250 50 60 

300 55 72 

350 55 70 

400 64 96 

450 55 80 

500 65 80 

600 65 96 

700 60 90 

800 60 96 

900 60 95 

1000 60 100 

1200 60 110 
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10. Water Tightness of Pipes:

CPC Vitrified Clay Pipes, junctions or pipe sections are 
tested in accordance with EN 295-3:2013 (Clause 12), to 
ensure that the water addition W15 needed to maintain the 
pressure of 50 kPa (0.5 bar) shall not exceed 0.04 l/m2 of 
wetted internal pipe surface area and there shall be no 
visible leakage as determined in SASO 235/236 & BS EN 
295-1:2013 (Clause 5.14).

١٠- ضغط المیاه في األنابیب :  

EN295-3:  یتم اختبار األنابیب الفخاریة  أو الوصــالت أو وفقا للمواصـــفة

2013 (البند ١٢)،  للحفاظ على ضغط ٥٠ كیلو باسـكال (٠٫٥ بار) ٠٫٠٤ لتر 

/ م ٢ من مســاحة سطح األنبوب الداخلي المبلل ویجب أال یكون ھناك تســـرب 

 :BS EN 295-1 مرئي كما ھو محدد في المادتین ســـــاســـــو ٢٣٥/٢٣٦ و

٢٠١٣ (الفقرة ٥٫١٤).

11. Chemical Resistance Test:

All Vitrified Clay Pipes and Fittings are immune to attack 
by all alkalis or acids contained in waste water, ground 
water and in the earth which is determined in SASO 
235/236 & BS EN 295-1:2013 (Clause 5.15).

Therefore, CPC conduct tests according to the BS EN 
295-3:2013 (Clause 13.0).to ensure that the Clay Pipes 
and Fittings loss in dry mass of a sample piece after 
immersion in Sulphuric acid solution (H2SO4) and 
Sodium hydroxide solution (NaOH) shall be within the 
specified values of loss of material between 0.1 % and 
0.25 %.

١١- اختبار المقاومة الكیمیائیة : 

األنابیب الفخاریة بإســــــــــتطاعتھا مقاومة  جمیع المواد القلویة أو األحماض 

الموجودة في المیاه العامة أوالمیاه الجوفیة وفـي األرض والتـي تم تحدیدھا فـي 

المواصفة ساسو ٢٣٥/٢٣٦ و BS EN 295-1: 2013) البند ٥٫١٥ (.

BS EN 295-3:  ولذلك، تقومالشـــــركة بإجراء االختبارات وفقا للمواصفة

2013 (الفقرة ١٣٫٠) للتأكد من أن نســـــــبة التالف في الكتلة الجافة للعینة بعد 

الغمر في محلول حامض الكبریتیك (H2SO4) ومحلول ھیدروكســــــــــــید 

الصودیوم ) ضمن القیم المحددة لفقدان المواد بین ٠٫١٪ و ٠٫٢٥٪.
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12.  Hydraulic Roughness:

The degree of roughness has a decisive influence on the 
hydraulic behavior. Natural roughness K values varied 
between:

K = 0.02 mm for straight pipe lines

K = 0.05 mm for pipe lines with close succession of 
branches.

The CPC Vitrified Clay Pipes conduct tests with 
accordance of EN 295-3:2013 (Clause 14) on its internal 
glazed Pipes to ensure that hydraulic roughness meet 
these requirements which is determined in SASO 
235/236 & BS EN 295-1:2013 (Clause 5.15)

١٢- الخشونة الھیدرولیكیة :  

درجةالخشــــونھ لھا تأثیر حاسم على سھولة الجریان.و تختلف قیم الخشــــونة 

الطبیعیة كما یلي :

K = 0.02 مم لخطوط األنابیب المستقیمة

K = 0.05 مم لخطوط األنابیب الموضوعة بخطوط غیر مستقیمة.

تجري الشركة اختبارات وفقا للمواصفة EN295-3: 2013 (البند ١٤) على 

أنابیبھا المزججة من الداخل للتأكد من أن الخشونة الھیدرولیكیة تلبي ھذه 
EN295-1:  BS المتطلبات المحددة لدى  ساسوفي المادتین ٢٣٥/٢٣٦ و

2013 ( البند ٥٫١٥).

13. Abrasion Resistance:

The abrasion resistance of pipe depends on the strength of 
the pipe material, the smoothness of its internal surface 
and the wall thickness.

CPC pay special attention to these factors in the 
manufacturing of Vitrified Clay Pipes which are tested in 
accordance of EN 295-3:2013 (Clause 15) to ensure a 
very high resistance to abrasion and mean depth of 
abrasion is declared as determined in SASO 235/236 & 
BS EN 295-1:2013 (Clause 5.17).

١٣ - مقاومة التآكل :

 مقاومة التآكل في األنابیب تعتمد على قوة المواداألولیة ، ونعومة الســـــــــطح 

الداخلي و سمك الجدار.

ویولىالشركة اھتمام خاص لھذه العوامل في تصـنیع األنابیب الفخاریة  التي یتم 

اختبارھا وفقا للمواصفة EN295-3: 2013 (البند ١٥) لضمان مقاومة عالیة 

جدا للتآكل ومتوســط عمق التآكل كما ھو محدد في المواصـــفة ٢٣٥ / ٢٣٦ و 

BS EN 295-1: 2013 (الفقرة ٥٫١٧).
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15. Water Tightness of Joints:

The CPC vitrified clay pipes and fittings are tested for 
joint assemblies under pressure 0.5 bar according to the 
required standards without any leakage from joints.

CPC Vitrified Clay Pipe and fittings are guaranteed to 
withstand an internal and external pressure without any 
leakage which is determined in SASO 235/236 & BS EN 
295-1 (Clause 3.2)

١٥ - ضغط المیاه في الوصالت : 

یتم اختبار األنابیب الفخاریة والوصـالت  المجمعة  تحت ضـغط ٠٫٥ بار وفقا 

للمعاییر المطلوبة دون أي تسرب من المفاصل.

وھذه االنابیب والوصالت  مضـمونة لتحمل الضــغط الداخلي والخارجي دون 

أي تســـــــــرب كما ھو محدد في  ساسو ٢٣٥/٢٣٦ و بس إن ٢٩٥-١ (الفقرة 

.(٣٫٢

14. Joint Materials: 

CPC vitrified clay pipes and fittings are supplied with 
high quality guaranteed joint materials of rubber sealing 
element (< DN 150) in accordance with EN 681-1 and 
Polyurethane sealing elements (> DN 200) in accordance 
of EN 681-4 to withstand an internal and external 
pressure without any leakage which is determined in 
SASO 235/236 & BS EN 295-1:2013 (Clause 6.1)

١٤- المواد األولیة للوصالت : 

یتم تزوید األنابیب الفخاریة  بمواد ذات جودة عالیة مضـــمونة من ماد المطاط 

(<DN150) وفقا  EN681-1 وبولــــــــــــــي یوریثان (> DN200) وفقا 

للمواصفة EN681-4 لتتحمل الضــغط الداخلي والخارجي  دون أي تســـرب 

حسب المادتین ساسو ٢٣٥/٢٣٦ و BS EN ١-٢٩٥: ٢٠١٣ (الفقرة ٦٫١).
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16. Angular Deflection:

The CPC vitrified clay single pipe in joint are tested 
regularly for angular deflection under the method 
described in EN 295-3:2013 (Clause 21.2), by the amount 
specified in Table 12 and when so deflected the joint 
assembly withstand the test pressures specified in 6.2.1 
for 5 mins without visible leakage as determined in SASO 
235/236 & BS EN 295-1:2013 (Clause 6.2.2)

١٦- انحراف زاویة االنبوب : 

یتم اختبار األنابیب مع الوصـــالت بانتظام النحراف الزاویة وفقا للمواصــــفة  

EN295-3: 2013 (البند ٢١٫٢)، وحســـــــب الرقم المحدد في الجدول ١٢، 

وعندما یتم ذلك یتحمل  ضـــغط االختبار المحدد في ٦٫٢. ١ لمدة ٥ دقائق دون 

-٢٩٥ BS EN  تسـرب مرئي على النحو المحدد في المواصفات ٢٣٥/٢٣٦

١: ٢٠١٣ (الفقرة ٦٫٢٫٢).

 

Nominal Diameter 
(mm) 

Deflection/meter of deflected pipe 
Defection (mm) Approx. Equal angular deflection 

100 - 200 80 
4 . 6  ˚  

250 - 500 30 1.72  ̊

700 - 800 20 1.15  ̊

 >800 10 0.6 ̊  
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17. Shear Resistance:

The CPC conduct regular tests to ensure that the joint 
assembly of Pipes and fittings will withstand short term 
and long-term shear load when tested according to EN 
295-3:2012, 21.3. An external load applied to one pipe to 
produce a minimum shear load at the joint assembly of 25 
N/mm of nominal size. The joint assembly shall 
withstand the test pressures specified in 6.2.1 for 15 min 
without visible leakage determined in SASO 235/236 as 
& BS EN 295-1:2013 (Clause 6.2.3)

١٧- مقاومة القص : 

تجري الشــــركة اختبارات دوریة للتأكد من أن الوصالت التي تم تركیبھا على 

االنابیب  تتحملحمولة االختبار قصـــــــــیرة وطویلة األجل عند اختبارھا وفقا 

للمواصـــــفة EN295-3: 2012، ٢١٫٣. وذلك بتطبیق حمولة خارجیة على 

N / مم  أنبوب واحد إلنتاج الحد األدنى من الحمل في على الوصـلة بمقدار  ٢٥ 

من الحجم االسمي. تتحمل الوصـلة  ضـغوط االختبار المحددة في ٦٫٢٫١ لمدة 

EN BS 295-1:   ١٥ دقیقة دون تسـرب كما ھو محدد في  ساسو٢٣٥/٢٣٦

2013 (الفقرة ٦٫٢٫٣).

17. Other Tests:

The CPC Pipes and fittings are regularly tested for the 
blow list of tested as well. 

a.Continuity of invert in joint assemblies

In accordance with EN 295-3:2013 (Clause 22) as 
determined in in SASO 235/236 & BS EN 295-1:2013 
(Clause 6.3).

b.Joint interchangeability of pipes and fittings in joint 
assemblies.

In accordance with and as determined in in SASO 
235/236 & BS EN 295-1:2013 (Clause 6.3).

c.Chemical and physical resistance to effluent of joint 
assemblies.

In accordance with EN 295-3:2013 (Clause 23) as 
determined in in SASO 235/236 & BS EN 295-1:2013 
(Clause 6.5).

d.Thermal cycling stability of joint assemblies.

In accordance with EN 295-3:2013 (Clause 24.1) as 
determined in in SASO 235/236 & BS EN 295-1:2013 
(Clause 6.6).

e.Long-term thermal stability of joint assemblies.

In accordance with EN 295-3:2013 (Clause 24.2) as 
determined in in SASO 235/236 & BS EN 295-1:2013 
(Clause 6.7).

١٨- االختبارات األخرى : 

تقوم شركة الخزف لألنابیب بعمل اختبارات على األنابیب والوصالت حســب 
ما ھو موضح أدناه : 

أ. استمراریة االنعكاس في الوصالت المجمعة.

وفقا للمواصــــــــفة EN 295-3:2013 (Clause 22) ، و كما ھو محدد في ً
المادتین ساسو ٢٣٥/٢٣٦ و BS EN295-1: 2013 (الفقرة ٦٫٣).

ب. التبادل المشترك بین االنابیب في الوصالت المشتركة.

 BS EN 295-1: 2013  وفقا لما ھو محدد في المادتین ســاســـو ٢٣٥/٢٣٦
(البند ٦٫٣).

ج. المقاومة الكیمیائیة والفیزیائیة للنفایات في الوصالت المجمعة. 

وفقا للبند ٢٩٣: ٣: ٢٠١٣) الفقـرة ٢٣ (كما ھو محدد فـي المادتین ٢٣٥/٢٣٦ 
BS EN 295-1: 2013) البند ٦٫٥ (.

د. استقرار درجات الحرارة في الوصالت المجمعة.

وفقا للبند ٢٩٣: ٣: ٢٠١٣) الفقــــــــرة ٢٤٫١(كما ھو محدد فــــــــي المادتین 
٢٣٥/٢٣٦ BS EN ١-٢٩٥: ٢٠١٣) البند ٦٫٦ (.

ھـ . استقرار الحرارة في الوصالت المجمعة.

وفقا للبند ٢٩٣: ٣: ٢٠١٣) الفقــــــــرة ٢٤٫٢(كما ھو محدد فــــــــي المادتین 
٢٣٥/٢٣٦ BS EN ١-٢٩٥: ٢٠١٣) البند ٦٫٧ (. 
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http://www.cpc.com.sa

Ceramic Pipes Company (CPC)
2nd Industrial City, New Saniya, Nr. Al Fanar 
City, New Kharj Road, 

P.O.Box 17952, Riyadh 11494, Kindom of Saudi 
Arabia

+966 11 499 8840/499 8857  

+966 11 499 8860/499 8836

info@cpc.com.sa   

sales@cpc.com.sa

Visit Us Via:    www.cpc.com.sa

Via Google Coordination: 

24.538456, 46.933876

شركة الخزف لالنابیب  المدینة  الصناعیة الثانیة ، شمال مدینة الفنار 
الصناعیة ، طریق الخرج الجدید

ص . ب ١٧٩٥٢ الریاض ١١٤٩٤ ، المملكة  السعودیة   العربیة

ھاتف : ٠٠٩٦٦/١١/٤٩٩٨٨٤٠

فاكس : ٠٠٩٦٦/١١/٤٩٩٨٨٦٠

info@cpc.com.saالبرید االلكتروني : 

sales@cpc.com.saالبرید االلكتروني (المبیعات) : 

www.cpc.com.saالموقع االلكتروني : 

الموقع على الخرائط : 

CERAMIC PIPES COMPANY الخزفشركة  لألنابيب

اتصل بنا : 
Contact Us:
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