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شرکت تولیدى وینوپالستیک در سال 1358 با استعانت از پروردگار و تکیه بر دانش، تجربه و پشتکار مدیران، همچنین 
با کمک نیروهاى جوان و متخصص خود به منظور تولید محصوالتى با کیفیت عالى و مطابق با نیازهاى مشتریان پا به عرصه 

صنعت  تولید لوله و اتصاالت پلیمرى در کشور عزیزمان ایران نهاد.
اگرچه این شرکت از ابتداى تأسیس تا کنون، فراز و نشیب هاى فراوانى را تجربه کرده است، اما اینک با گذشت قریب به 
سى سال و اندى و با اندوختن کوله بارى از دانش و تجربه توانسته است به یکى از بزرگ ترین و پیشرفته ترین کارخانجات 
تولیدى لوله و اتصاالت PVC-U منطبق بر آخرین استانداردهاى بین المللى تبدیل شود. این امر در سایه مدیریت علمى 
و متعهد، نیروى انسانى کارآزموده و مجرب و آشنا به علم روز دنیا، داشتن مدرن ترین دستگاه ها و کامل ترین آزمایشگاه 
 PVC-U  محقق شده است. شرکت وینوپالستیک عالوه بر این که هم اکنون عنوان بزرگترین صادرکننده لوله واتصاالت
کشور را در اختیار دارد، در زمینه تأمین لوله و اتصاالت شبکه هاى آب و فاضالب کشور نیز نقش مهم و به سزایى دارد. 
این شرکت اولین و تنها تولیدکننده لوله و اتصاالت PVC-U با گستره وسیعى از اندازه ها، از 10 تا 1200 میلى متر، و با 

فشار کارى 6 الى 25 اتمسفر است که سیستم اتصاالت آن به دو صورت چسبى و اورینگى (push-fit) مى باشد.
شرکت وینوپالستیک با دارا بودن 15 خط اکسترودر و 20خط تزریق، با ظرفیت تولید ساالنه بیش از 40هزار تن انواع لوله 
واتصاالت PVC-U ، به عنوان تأمین کننده بخشى از نیازها و پوشش دهنده ضعف هاى  موجود در شبکه هاى آب و  فاضالب 

کشور، در کنار  و  همیار شرکت هاى آب و فاضالب و جهاد کشاورزى، آب منطقه اى و...مى باشد. 
بمنظور  اخیر  شرکت وینوپالستیک در راستاى اهداف خود که مهمترین آن رضایتمندى مشتریان مى باشد طى سال هاى 

توسعه وافزایش بهره ورى با استقرارنظام سازمانى دانش محور و یادگیرنده اقدام به پیاده سازى: 

ISO9001:2015 از شرکت CRI مدیریت کیفیت   0

ISO10002:2014 از شرکت CRI رضایت مندى مشترى  0

ISO10004:2012 از شرکت CRI  شکایات مشترى 0

ISO14001:2004 از شرکت CRI  محیط زیست  0

ISO18001:2007 از شرکت CRI  ایمنى و بهداشت فردى  0

گواهینامه  ISO17025 تایید صالحیت آزمایشگاه  از مرکز ملى تایید صالحیت ایران 0

و موفق به اخذ مجوز هاى زیر گردیده است:

0 ai - 1436 پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجبارى اداره کل استاندارد استان البرز
0  AI/1438 گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاه همکار اداره کل استاندارد به شماره
گواهینامه فنى مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازى به شماره 12448 0
پروانه تحقیق و توسعه وزارت صنایع و معادن کشور به شماره 01/77235الف 0
0 IUI کواهى 5002 اتحادیه بین المللى اختراعات و نوآورى صنعتى
پروانه بهداشتى تأسیس و بهره بردارى از معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکى به شماره 11061  0
پروانه بهداشتى ساخت از معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکى به شماره 56/14254   0
مجوز معاونت صنایع و امور زیر بنایى وزارت جهاد کشاورزى به شماره 605/95/6615 0
گواهى نامه رعایت حقوق مصرف کنندگان 1382 ایران 0

و به افتخارات زیر نائل گردیده است:

شرکت برگزیده وبرتر شبکه خانه هاى  صنعت ومعدن ایران 0
شرکت برگزیده وبرتر صنایع همگن پالستیک ایران 0
شرکت برگزیده و برتر جشنواره شرکت هاى آب و فاضالب کشور 0
شرکت برگزیده و برتر تولید کنندگان صنعت آب و تأسیسات و آب و فاضالب کشور 0
واحد نمونه کیفى اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتى استان البرز 0
صادر کننده نمونه استان البرز 0
واحد کارآمد و برتر هفتمین جشنواره تولید 0
منتخب بزرگان صنایع شیمیایى 0

ــه مقدم
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شرکت وینوپالستیک تولید کننده لوله و اتصاالت  PVC-U بر اساس اصول مشترى مدارى و با توجه به استقرار سیستم 
مدیریت کیفیت، بر اساس استاندارد ISO9001:2015 و نیز اجراى قوانین و مقررات مرتبط با آنها اصول زیر را سرلوحه 

عملکرد خود جهت ایجاد بهبود مستمر در تمامى سطوح سازمان قرار داده است.
1- افزایش رضایتمندى مشتریان بر اساس تولید محصوالت مطابق با استانداردهاى تعریف شده با بهترین کیفیت و قیمت متناسب.

2- شناسایى علمى نیاز بازار و و اقدام در راستاى افزایش سهم بازار داخلى و توسعه بازارهاى خارجى.
3- توسعه کمى و کیفى زیر ساخت ها و تکنولوژى تولید و تنوع محصوالت.

4- ارتقاى سطح آگاهى، دانش و مهارت کارکنان و مشتریان در سطوح مختلف به عنوان سرمایه هاى اصلى سازمان از طریق 
بسط و توسعه آموزش. 

به منظور پویایى سیستم، این خط مشى همواره مورد بازنگرى قرار خواهد گرفت و مدیریت شرکت خود را متعهد مى داند که 
در راستاى رسیدن به اهداف فوق نهایت تالش را بکار برده و در سایه مشارکت همه پرسنل تحقق اهداف را عملى سازد.

ــى ــط مش خ
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وینوپالســـتیک وظیفـــه ى خـــود مى دانـــد تـــا بـــا کنتـــرل دقیـــق کیفیـــت مـــواد اولیـــه و فرآینـــد تولیـــد ، محصـــول نهایـــى 
مطمئـــن و باکیفیـــت را در اختیـــار مشـــترى قـــرار بدهـــد. بدیـــن منظـــور ایـــن شـــرکت بـــا احـــداث یکـــى از مجهزتریـــن 
آزمایشـــگاه هاى کنتـــرل کیفـــى لولـــه و اتصـــاالت در کشـــور موفـــق بـــه اخـــذ گواهینامـــه ایـــزو 17025 از مرکـــز ملـــى 
ـــى  ـــات صنعت ـــتاندارد و تحقیق ـــه اس ـــا موسس ـــکار ب ـــگاه هم ـــوان آزمایش ـــه عن ـــن ب ـــده و همچنی ـــران ش ـــت ای ـــد صالحی تایی
ایـــران بطـــور مســـتقل در کشـــور فعـــال مـــى باشـــد. ایـــن آزمایشـــگاه کلیـــه ى آزمایش هـــاى الزامـــى را بـــر روى مـــواد 
اولیـــه و  محصـــوالت نهایـــى انجـــام مى دهـــد تـــا انطبـــاق کامـــل آنهـــا بـــر اســـتانداردهاى ملـــى و بین المللـــى  را محـــرز 

ـــد. ـــا ن ـــتریان برس ـــالع مش ـــه اط ـــز ب ـــا را نی ـــج آنه ـــد، و نتای نمای
آزمایشــگاه وینوپالســتیک آزمون هــا را در ســه بخــش، شــامل آزمون هــاى مربــوط بــه مــواد اولیــه، افزودنى هــاى پلیمــرى 
و محصــوالت نهایــى، مطابــق بــا آخریــن اســتاندارد هــاى ملــى و بیــن المللــى، تحــت سیســتم بیــن المللــى مدیریــت کیفیــت 
آزمایشــگاه ISO/IEC17025 انجــام مــى دهــد. آزمون هــاى اســتاندارد کنتــرل کیفیــت لولــه  و اتصــاالت PVC-U کــه در 

آزمایشــگاه وینــو پالســتیک صــورت مى گیرنــد، عبارتنــد از:

PVC آزمون تعیین درصد رطوبت
آزمون تعیین مدت زمان ریزش

آزمون تعیین دانسیته به روش غوطه ورسازى 
آزمون بررسى وضعیت ظاهرى لوله (سطوح داخلى و خارجى، رنگ، نشانه گذارى)     

آزمون تعیین درصد تغییرات طولى (برگشت طولى) در برابر حرارت 
آزمون تعیین مقاومت لوله در برابر فشار داخلى 

آزمون تعیین مقاومت لوله در برابر ضربه (گردش ساعت-پاندولى) 
آزمون پایدارى لوله در دى کلرو متان

 )Ring Stiffness( آزمون تعیین سفتى حلقوى لوله
آزمون تعیین دماى نرمى ویکات

آزمون کشش تک محورى طبق استاندارد
آزمون اثر حرارت دهى اتصاالت

آزمون تعیین درصد خاکستر
آزمون کنترل ابعادى(تعیین ضخامت دیواره و اندازه گیرى قطر خارجى)

ــا مجــوز از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت نمــوده  شــرکت وینوپالســتیک اقــدام بــه تأســیس واحــد تحقیــق و توســعه ب
ــى –  ــز پژوهش ــا مراک ــتمر ب ــاط مس ــى و ارتب ــات علم ــام تحقیق ــن انج ــتیک ضم ــعه وینوپالس ــق و توس ــد تحقی ــت. واح اس

ــر مــى کوشــد. ــه اهــداف زی ــراى دســتیابى ب دانشــگاهى ب
بهبــود کیفیــت محصــوالت و کاهــش هزینــه هــا بصــورت همزمــان جهــت رضایتمنــدى مشــتریان، نــوآورى بــه منظــور تولیــد 

محصــوالت جدیــد، ارتقــاى ســطح دانــش آگاهــى و مهــارت پرســنل از طریــق برگــزارى دور ه هــاى آموزشــى. 
ایــن واحــد همچنیــن بــا برگــزارى ســمینار هــا و ارائــه مقــاالت بــه مجــالت معتبــر تــالش مــى کنــد تــا بــا افزایــش آگاهــى و 
دانــش تولیــد کننــدگان و مصــرف کننــدگان بــه پیشــرفت صنعــت تولیــد لولــه و اتصــاالت PVC-U در کشــور یــارى رســاند. 

ــعه ــق و توس تحقی

ــت و آزمایشــگاه  ــرل کیفی کنت

ASTM D280

ASTM D1895

)ISIRI 7090-1(

)ISIRI 13361-2 ,9118-1, 9119-1, 11105, 12142-1(

)ISIRI 17614(

)ISIRI 12181-1,2(

)ISIRI 11438(

)ISIRI 10609(

)DIN EN 1446, ISIRI 10607, ASTM D 2412, ISO 9969(

)ISIRI 2414(

)ISIRI 17140-2, ISO6259-1,2(

)EN 763(

)ISIRI 10237-5(

)ISIRI 13361-2 ,9118-1, 9119-1, 11105, 12142-1, 2412(
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پایدارکننده ها،  نظیر  افزودنى هایى  با  محصول،  یک  تولید  براى  عموماً  که  است  گرمانرم  ماده اى   )PVC( کلراید  پلى وینیل 
خواص  مواد  این  مختلف  ترکیب هاى  مى شود.  مخلوط  کمک  فرآیندها  و  نرم کننده ها  رنگدانه ها ،  پرکننده ها،  روان کننده ها، 
مختلفى متناظر با کاربردهاى مختلف محصول نهایى ایجاد مى کند؛ هرچند بخش اصلى هر ترکیب، رزین PVC است.اگر این 
ترکیبات در فرایندى بنام اکستروژن قرار بگیرند آنگاه ماده حاصله را پلى وینیل کلراید سخت یا پلى وینیل کلراید نرم نشده 
)UNPLASTICIZED PVC( مینامند که به اختصار PVC-U خوانده مى شود. این ترکیب که فاقد نرم کننده هاى روغنى و حاوى 

حداقل افزودنى هاست، بیشترین استحکام کوتاه مدت و بلندمدت را در میان ترکیبات مختلف PVC دارا مى باشد.
ویژگى هاى منحصر به فرد  PVC-U نظیر مقاومت در برابر خوردگى، مقاومت شیمیایى و بیولوژیکى باال، خواص هیدرولیکى 
بى نظیر و نیز توانایى باالى آن در تحمل فشارهاى داخلى و خارجى باعث شده است تا این ماده کاربردهاى گسترده اى داشته 

باشد که همگى در ارتباط مستقیم با همین ویژگى ها هستند.
PVC-U به طور گسترده اى براى ساخت لوله و اتصاالت مورد نیاز براى شبکه هاى انتقال آب آشامیدنى، آبیارى و فاضالب به 

کار مى رود. پس از قرن ها استفاده از لوله هاى سنتى نظیر سفال، سرب، آهن و اخیراً فوالد، سیمان وآزبست، در مدت کوتاه 
50 سال، لوله هاى PVC-U جایگزین این لوله  هاى سنتى شده و امروزه به پرکاربردترین لوله براى انتقال سیاالت در جهان 

تبدیل شده است.

خــواص عمومــى ترکیب هــاى PVC-U مــورد اســتفاده در تولیــد لولــه در جــدول 1 آمــده اســت. در ایــن جــدول مقادیــر 
ــز  ــر مقایســه اى نی ــر اســت. برخــى مقادی ــن پى وى ســى K65 معتب ــا رزی ــراى فرموالســیون هاى اســتاندارد ب داده شــده ب

بــراى دیگــر مــواد مــورد مصــرف در ســاخت لولــه آورده شــده اســت.

PVC-U چیســت؟

PVC-U خــواص  
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ویژگى
خواص فیزیکى

شرایط و مالحظاتمقدارآزمون

ISO 620/12جذب آب (%) 500C و 24 ساعت
 ISIRI 7090-1 gr/cm3 دانسیته نسبى

 براى آزبست سیمان18-20

1/35-1/46

خواص مکانیکى
Shore D سختىISO 2150980

GPa ،(1 کشش، 100 ثانیه%)مدول کششىISO R 8993-3/2
ISO R 527 MPa ،23oC55استحکام کششى در

240-50کشیدگى تا پارگى (%)
GPa ،(1 کشش، 3 سال%)مدول کششىISO R 8997/1

خواص حرارتى
mm/m K -1،ضریب انبساط خطىISO 11359-2

ISO 14309

0/07

oc ،دماى نرمىISO 2507-1 ،ISRI 241480-84
w/mK ضریب هدایت حرارتى

600Cآزمایش میدانىماکزیمم دماى عملکرد مداوم

خواص الکتریکى و شعله
پایدارى دى الکتریک، کوتاه مدت

kV/mm ،20-14نمونه 3 میلى مترى

 KHZ 3/8-3ثابت دى الکتریک
 Ω ،1014-1013ضریب مقاومت سطحى

ASTM D 286345اشتعال پذیرى (شاخص اکسیژن) (%)

0/4نسبت پواسون

GPa ،4/7مدول توده
GPa ،مدول خمشىISO R 899

ISO 18437

2/7-3

PE وPP             هرچه شاخص اکسیژن باالتر باشد، ماده به اکسیژن 
بیشترى براى سوختن نیازمند است و لذادر مقدار اکسیژن برابر، 

دیرتر مى سوزد یا نمى سوزد.

0/14 ISO 22007

براى      0/96-0/92،         2/1-1/4چدنى
7/2 و سفالى 1/8-2/6 

PEGRP

 PE12-20
 HDPE60

 PE0/6-0/8
0/1-0/3 PE

0/5-0/7 PE

0/2 PE

0/18 PE

 PE 35

 PE 30

 PE 2/3

 PE500-900

17/5
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مقاومت در برابر خوردگى:
لوله هاى PVC-U نارساناى جریان الکتریکى هستند و در برابر واکنش هاى الکتروشیمیایى ناشى از اسیدها، بازها و نمک ها که 
منجر به خوردگى در فلزات مى شوند، مقاوم هستند. این ویژگى در سطح داخلى و خارجى لوله ى PVC-U وجود دارد. در نتیجه، 

استفاده از لوله ى PVC-U در کاربردهایى که در آن خاك مهاجم وجود دارد، بسیار به صرفه است.

مقاومت شیمیایى باال:
PVC در برابر بسیارى از الکل ها، روغن ها و مواد نفتى غیرآروماتیک مقاوم است. این ماده همچنین در برابر اکثر خورنده ها نظیر 

اسیدهاى غیرآلى، بازها و نمک ها مقاوم است. براى کارهاى معمول آبرسانى، لوله هاى PVC-U کامالً در برابر مواد شیمیایى موجود 
در خاك و آب مقاوم هستند. مسئله ى مقاومت شیمیایى تنها هنگامى مطرح مى شود که محیط هاى غیرعادى وجود داشته باشد و یا 

از لوله براى انتقال مواد شیمیایى با غلظت و دماى باال استفاده شود. 

مدول االستیسیته ى باال و انعطاف پذیرى:
مقاومت لوله هاى PVC-U در برابر شکست یکى از مزایاى عملکردى مهم آنها محسوب مى شود. لوله هاى PVC-U تحت بار خارجى 
قادرند بدون شکستگى تغییر شکل بدهند. مدول االستیسیته PVC-U یکى از مزایاى مهم، براى کاربردهاى دفنى محسوب 
مى شود، به خصوص در شرایطى که حرکت یا لرزش خاك محتمل باشد (زمین لرزه و ...). باال بودن این کمیت باعث مى شود تا پدیده 
دوپهنى در این لوله ها به حداقل برسد. همچنین با توجه به این که ضخامت لوله هاى فاضالبى بر اساس مقدار مدول االستیسیته ى 
رزین مصرفى در ساخت لوله تعیین مى گردد، باال بودن مدول PVC-U باعث کاهش ضخامت لوله و افزایش سطح مقطع عبور 

جریان مى شود.

استحکام کششى بلندمدت:
لوله هاى PVC-U به گونه اى ساخته شده اند تا استحکام کششى بلند مدت باالیى داشته باشند. حداقل استحکام مورد نیاز 
(MRS) (که در طراحى لوله هاى تحت فشار به کار مى رود)، براى لوله هاى PVC-U در حدود دو برابر بیشتر از مقادیر متناظر 
دیگر لوله هاى پلیمرى نظیر پلى اتیلن است. به همین دلیل ضخامت لوله هاى PVC-U نسبت به سایر لوله هاى پلیمرى کمتر بوده 

و وزن کمترى دارند، که این مسئله مزیت مهمى محسوب مى شود.

استحکام باال، وزن سبک:
استحکام باالى PVC-U باعث حداقل شدن ضخامت و سبکى این لوله ها مى گردد. لوله هاى PVC-U مزیت سبکى چشمگیرى 
دارند که جنبه ایمنى مهمى محسوب مى شود. امکان حمل و نقل آسان، آسیب هاى کارى را حداقل نموده و نصب و حمل و نقل 
ارزان تر را تسهیل مى کند. یک فرد مى تواند به راحتى دو لوله ى 6 مترى با اندازه 110 را حمل کند، ولى تنها قادر است کمتر از 

1/5 متر لوله 110 آهنى را با همان نیرو حمل کند.

اتصاالت آب بند:
یک مزیت مهم براى هر لوله  آب بندى اتصاالت آن است. لوله هاى PVC-U با عمق دخول باال و سیستم هاى اتصال اورینگى 
(Push-fit) توانسته است از طریق همین مزیت بسیارى از لوله هاى سنتى را کنار بزند. همچنین اتصال به روش چسبى در لوله 

و اتصاالت PVC-U از آنجا که چسب PVC حالل مى باشد نیز به طور کامل انجام مى گیرد 

مقاومت در برابر سایش / خراش:
 PVC-U مقاومت بسیار باالیى در برابر سایش و خراش از خود نشان مى دهند. ثابت شده است که لوله هاى PVC-U لوله هاى

دوام بسیار باالترى نسبت به لوله هاى فلزى، سیمانى و سفالى در برابر انتقال مواد دوغابى دارند.

وینوپالســتیک  PVC-U لوله هــاى  مزایــاى  و  خــواص 
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استحکام ضربه:
تحت شرایط نرمال، لوله هاى PVC-U مقاومت نسبتاً باالیى در برابر آسیب هاى ناشى از ضربه در مقایسه با لوله هاى سفالى، 
سیمانى و بیشتر مواد رایج در ساخت لوله دارند. با وجود کاهش مقاومت ضربه لوله هاى PVC-U در دماهاى بسیار پایین، 

استحکام ضربه ى آن همچنان باالتر از حد نیاز است.

مقدار زبرى پایین:
زبرى لوله عامل بسیار مهم و مؤثرى در ایجاد افت فشار و کاهش دبى مى باشد. لوله هاى PVC-U به دلیل داشتن سطوح داخلى 
بسیار صیقلى (ضریب زبرى و اصطکاك پایین)، مقاومت بسیار پایینى در برابر جریان سیال از خود نشان مى دهند. عالوه بر این، در 
بسیارى از لوله ها باکترى ها در قسمت هاى زبر و داراى پستى و بلندى لوله تجمع مى کنند (تشکیل biofilm) و به مرور راه جریان 
آب را مى بندند، که این امر باعث افت فشار جریان شده و بر سالمت آب آشامیدنى نیز تأثیر منفى مى گذارند. زبرى هیدرولیکى 
پایین لوله هاى PVC-U، با ممانعت از تشکیل بیوفیلم، عالوه بر کاهش افت فشار، مانع ته نشینى لجن در شبکه هاى فاضالبى شده 
و در شبکه هاى توزیع آب آشامیدنى نیز باعث کاهش احتمال آلودگى مى شود. بنابراین هزینه هاى نگهدارى این لوله ها پایین بوده 

و طراحى اولیه ى خط لوله نیز بهینه تر صورت مى گیرد. 

کیفیت آب:
استفاده از فرموالسیون مناسب جهت تولید لوله هاى PVC-U موجب مى شود تا مطابق استانداردهاى NSF 62-61  بتوان از 
این لوله ها جهت انتقال آب آشامیدنى استفاده نمود و اطمینان حاصل کرد که مقادیر سرب، قلع و سایر عناصر سمى نظیر جیوه، 
کرم، کادمیم و باریم زیر حدود مجاز استاندارد مى باشند. شرکت وینوپالستیک در راستاى تولید   لوله هاى استاندارد که قابلیت 
انتقال آب شرب را داشته باشد موفق به اخذ مجوز  بهداشتى بودن لوله و اتصاالت خود از معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت ، 

درمان و آموزش پزشکى شده است.

مقاومت در برابر شعله:
لوله ى PVC-U به سختى آتش مى گیرد و در غیاب منبع خارجى شعله به سوختن ادامه نمى دهد. دماى شعله ور شدن خود به خودى 
آن 454 درجه سانتیگراد است، که بسیار باالتر از اکثر مواد ساختمانى است. در اثر سوختن PVC، گاز HCl آزاد مى شود که این 
گاز از دسترسى اکسیژن به منطقه ى مشتعل شده جلوگیرى مى کند. به همین دلیل است که PVC را ماده اى خودخاموش شونده 

مى نامند.

قیمت مناسب:
از آنجا که 53% مواد اولیه در ساخت رزین PVC از مواد نمکى (NaCl) است، در نتیجه این ماده وابستگى کمترى به قیمت نفت 
داشته و نسبت به سایر مواد پلیمرى نظیر پلى اتیلن و پلى پروپیلن به مراتب ارزان تر است و چون  این  ماده به عنوان ماده اولیه 
اصلى  براى تولید لوله هاى PVC-U محسوب مى شود لذا قیمت این لوله ها نسبت به سایر لوله هاى پلیمرى و غیر پلیمرى ارزان 
تر است و از طرف دیگر  به دلیل مدول االستیسیته باالى این لوله وزن آن نسبت به سایر لوله هاى پلیمرى سبک تر و طبیعتا 
ارزان تر خواهد بود. بنابراین عالوه بر مزایاى ممتاز فنى ذکر شده براى این لوله ها، قیمت  مناسب و قابل رقابت بودن آنها با سایر 
لوله هاى پلیمرى، فلزى، چدنى و ... قابل توجه مى باشد. به طورى که امروزه لوله هاى PVC-U در دنیا یکى از گزینه هاى اصلى در 

شبکه هاى آب و فاضالب مى باشند.
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سیســتم آب بنــدى لوله هــاى PVC-U وینوپالســتیک از واشــرهاى آب بنــد الســتیکى (از جنــس EPDM) مطابــق بــا 
ــق  ــس SBR)  مطاب ــتیکى (از جن ــد الس ــرهاى آب بن ــانى و واش ــارف آب رس ــت مص ــى  EN 681-2 جه ــتاندارد اروپای اس
اســتاندادر EN 681-1, EN 681-2, En 681-3 جهــت مصــارف فاضالبــى ســاخته شــده اســت. طراحــى آب بنــدى منحصــر 
بــه فــرد ایــن واشــرها بــا ســه لبــه (ســه پلــه)، باعــث شــده اســت تــا در ســه مرحلــه جلــوى عبــور آب گرفتــه شــده و اتصــال 
ایجــاد شــده کامــالً ایمــن گــردد. عــالوه بــر ایــن سیســتم ســه پله اى باعــث مى شــود تــا جــا زدن واشــر در نشــیمنگاه و نیــز  

قــرار گرفتــن ســر نــرى درون مادگــى آســان باشــد.

مزایاى سیستم واشر هاى آب بندى الستیکى وینوپالستیک:

حفظ خواص کشسانى (االستیسیته) واشرها در درازمدت، آب بندى بلندمدت را تضمین مى کند 0
طراحى سه پله اى عالوه بر این که در فشارهاى مثبت مانع خروج آب جارى در لوله از محل اتصال مى شود، در فشارهاى منفى  0

نیز مانع ورود آلودگى هاى محیطى به درون لوله مى گردد.
طراحى سه پله اى امکان جا زدن لوله را با نیروى کمتر فراهم مى کند. 0
هنگام جاگذارى لوله واشر آب بند از جا در نمى رود. 0
امکان جا زدن واشرهاى آب بند، هم با دست و هم با دستگاه هاى اتوماتیک وجود دارد. 0
تجربه ى عملى بلندمدت استفاده از این واشرهاى آب بند در بسیارى از پروژه هاى بزرگ، باالترین حد ایمنى را براى این   0

سیستم آب بندى تضمین مى کند.
قابل تعویض بودن واشر هاى آب بند الستیکى درجهت تسهیل در تعمیرات از ویژگى هاى ممتاز این نوع واشر ها مى باشد. 0

1. در صورتى که واشر آب بند به صورت مجزا از لوله ارسال شده است، اطمینان حاصل کنید که پیش از اتصال، واشر آب بند و 
نشیمنگاه واشر در لوله تمیز و خشک هستند. لوله هایى که با واشرهاى آب بند نصب شده در لوله ارسال مى شوند، صرفاً نیازمند 
بازبینى تمیز بودن واشر هستند. واشرها را براى تمیز کردن خارج نکنید. از تمیز بودن سر لوله (نرى) که با زاویه ى 15 درجه 

کونیک شده است، نیز اطمینان حاصل کنید.
2. در صورتى که واشر آب بند به صورت مجزا از لوله ارسال شده است، واشر آب بند را پس از خم کردن (به شکل نعل اسبى) 
به داخل لوله ببرید و پس از قرار دادن در نشیمنگاه به آرامى رها کنید. دقت کنید تا واشر آب بند دقیقاً در داخل نشیمنگاه جا 

بیفتد.
3. طول مادگى را اندازه گیرى نموده و معادل آن را روى لوله ى نرى عالمت بزنید. 

4. مقدارى روان کننده روى لبه ى اریب نرى لوله و اورینگ بزنید تا به سهولت روى هم حرکت کنند. روان کننده را از سر لوله تا 
نصف فاصله ى بین سر تا عالمت روى لوله اعمال کنید. هیچ روان کننده اى درون مادگى نزنید. 

ــى) ــتیکى (اورینگ ــد الس ــاى آب بن ــر ه واش

روش اتصــال لوله هــا بــا واشــرهاى آب بنــدى الســتیکى
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5.. لوله و مادگى را را مستقیم مقابل هم قرار دهید و لوله را داخل اورینگ فشار دهید تا زمانى که عالمت به سر لوله ى 
مقابل برسد (به دستور العمل سازنده توجه شود). در مورد لوله هاى قطرهاى بزرگ، باید از ابزارهاى مکانیکى (نظیر اهرم و 

...) براى ایجاد اتصال استفاده نمود. توجه شود از بیل مکانیکى استفاده نشود.

I II

III IV

روش اتصال لوله ها با چسب
1. چسبى مناسب را براى لوله و اتصاالت انتخاب کنید. از استعمال چسبى که گلوله گلوله، سفت و منجمد شده خوددارى 

کنید. چسب  نباید در دماى پایین تر از  4 و باالى  37 نگهدارى شود.
2. چسب را قبل از استفاده به خوبى به هم بزنید.

3. لوله را عمود بر محور ببرید. پلیسه هاى درون و بیرون لوله را با استفاده از چاقو یا سوهان تمیز کنید.
4. انتهاى لوله (نرى) و داخل اتصال را با پارچه پاکیزه، تمیز کنید به طورى که عارى از هر گونه آلودگى، گریس(روغن) و 
رطوبت باشند. رطوبت ممکن است سرعت چسبیدن را کاهش دهد. همچنین کثیفى و روغن از ایجاد چسبندگى جلوگیرى      

مى کند.  
5. از مناسب بودن سایز لوله با اتصال و عدم دوپهن بودن آن ها اطمینان حاصل نمایید. 

6. براى ایجاد اتصال در لوله ها و اتصاالت  از یک الیه آستر براى از بین بردن صیقل انتهاى لوله و سطح 
داخلى اتصاالت استفاده کنید. 

7. سطح خارجى لوله و سطح داخلى اتصال را با یک الیه نازك از چسب پوشش دهید. از مصرف بیش از حد چسب داخل 
مادگى اتصاالت به طورى که چسب از داخل مادگى اتصاالت به بدنه اتصال راه پیدا کند اجتناب کنید. 

8. قبل از خشک شدن چسب لوله را با حرکت چرخشى ربع دایره تا انتهاى مادگى اتصال وارد نمائید.
9. براى جلوگیرى از برگشت لوله از داخل مادگى اتصال30-15 ثانیه الزم است.

5.. لوله و مادگى را را مستقیم مقابل هم قرار دهید و لوله را داخل اورینگ فشار دهید تا زمانى که عالمت به سر لوله ى مقابل 
برسد (به دستور العمل سازنده توجه شود). در مورد لوله هاى قطرهاى بزرگ، باید از ابزارهاى مکانیکى (نظیر اهرم و ...) براى 

ایجاد اتصال استفاده نمود. توجه شود از بیل مکانیکى استفاده نشود.

1. چسبى مناسب را براى لوله و اتصاالت انتخاب کنید. از استعمال چسبى که گلوله گلوله، سفت و منجمد شده خوددارى کنید. 
چسب PVC نباید در دماى پایین تر از C° 4 و باالى C° 37 نگهدارى شود.

2. چسب را قبل از استفاده به خوبى به هم بزنید.
3. لوله را عمود بر محور ببرید. پلیسه هاى درون و بیرون لوله را با استفاده از چاقو یا سوهان تمیز کنید.

4. انتهاى لوله (نرى) و داخل اتصال را با پارچه پاکیزه، تمیز کنید به طورى که عارى از هر گونه آلودگى، گریس(روغن) و رطوبت 
باشند. رطوبت ممکن است سرعت چسبیدن را کاهش دهد. همچنین کثیفى و روغن از ایجاد چسبندگى جلوگیرى مى کند.  

5. از مناسب بودن سایز لوله با اتصال و عدم دوپهن بودن آن ها اطمینان حاصل نمایید. 
6. براى ایجاد اتصال در لوله ها و اتصاالت PVC از یک الیه آستر(Primer) براى از بین بردن صیقل انتهاى لوله و سطح داخلى 

اتصاالت استفاده کنید. 
7. سطح خارجى لوله و سطح داخلى اتصال را با یک الیه نازك از چسب پوشش دهید. از مصرف بیش از حد چسب داخل مادگى 

اتصاالت به طورى که چسب از داخل مادگى اتصاالت به بدنه اتصال راه پیدا کند اجتناب کنید. 
8. قبل از خشک شدن چسب لوله را با حرکت چرخشى ربع دایره تا انتهاى مادگى اتصال وارد نمائید.

چســب بــا  لوله هــا  اتصــال  روش 

10. بعد از نصب، چسب اضافى که از محل اتصال خارج شده است را با پارچه تمیز، پاك کنید.
11. زمان کافى براى ایجاد پیوند محکم بین لوله و اتصال 15-10 دقیقه است. 

12. براى سریع تر کردن زمان انجام این پروسه از مواد مصنوعى استفاده نکنید چون این عمل ممکن است باعث ایجاد 
خلل و فرج(منفذ)و تاول در الیه چسب شود.

13. زمان الزم براى آب گیرى 24 ساعت بعد از عملیات چسب کارى مى باشد.
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9. براى جلوگیرى از برگشت لوله از داخل مادگى اتصال30-15 ثانیه الزم است.
10. بعد از نصب، چسب اضافى که از محل اتصال خارج شده است را با پارچه تمیز، پاك کنید.

11. زمان کافى براى ایجاد پیوند محکم بین لوله و اتصال 15-10 دقیقه است. 
12. براى سریع تر کردن زمان انجام این پروسه از مواد مصنوعى استفاده نکنید چون این عمل ممکن است باعث ایجاد 

خلل و فرج(منفذ)و تاول در الیه چسب شود.
13. زمان الزم براى آب گیرى 24 ساعت بعد از عملیات چسب کارى مى باشد.

10. بعد از نصب، چسب اضافى که از محل اتصال خارج شده است را با پارچه تمیز، پاك کنید.
11. زمان کافى براى ایجاد پیوند محکم بین لوله و اتصال 15-10 دقیقه است. 

12. براى سریع تر کردن زمان انجام این پروسه از مواد مصنوعى استفاده نکنید چون این عمل ممکن است باعث ایجاد 
خلل و فرج(منفذ)و تاول در الیه چسب شود.

13. زمان الزم براى آب گیرى 24 ساعت بعد از عملیات چسب کارى مى باشد.

I II

III IV

V VI
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اندازه هاى ابعادى لوله هاى وینوپالستیکانــدازه هــاى ابعــادى لولــه هــاى وینوپالســتیک
ابعاد لوله هاى PVC-U آب رسانى
ISIRI 13361-2  -  ISO1452-2

تمام ابعاد بر حسب میلى متر مى باشد. d: قطر خارجى اسمى
n

x: روادارى قطر خارجى 

S: سرى لوله

SDR: نسبت ابعادى استاندارد

e: ضخامت دیواره اسمى
n

x: روادارى ضخامت 
e

PN: فشار اسمى

C: ضریب طراحى
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انتهاى قسمت استوانه اى
C مادگى لوله

تمام ابعاد بر حسب میلى متر مى باشد. d: قطر داخلى اسمى مادگى (قطر خارجى اسمى لوله)
n

d: میانگین قطر داخلى مادگى 
im

m: عمق درگیرى
C: طول ورودى مادگى و ناحیه آب بندى

e: ضخامت

ابعاد مادگى براى لوله هاى آبرسانى با واشر آب بند الستیکى
ISIRI 13361-2  -  ISO1452-2
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ابعاد لوله هاى PVC-U فاضالبى
ISIRI 9118-1  -  DIN EN 1401-1

ابعاد نرى و مادگى براى لوله هاى فاضالبى چسبى

تمام ابعاد بر حسب میلى متر مى باشد.

ضخامت
dem,maxdem,minDN/OD SN16

SDR 26

SN 8

SDR 34

SN 4

SDR 41

SN 2

SDR 51
emaxeminemaxeminemaxeminemaxemin

4.94.23.83.23.83.2
______

110.3110110

5.54.84.33.73.83.2
______

125.3125125

7.16.25.44.74.64.03.83.2160.4160160

8.77.76.75.95.64.94.53.9200.5200200

10.89.68.37.37.16.25.64.9250.5250250

13.612.110.49.28.77.77.16.2315.6315315

15.213.611.710.49.88.77.97.0355.7355355

17.115.313.111.711.09.88.97.9400.7400400

19.217.214.813.212.311.09.98.8450.8450450

21.319.116.314.613.812.311.09.8500.9500500

26.824.120.518.417.215.413.812.3631.1630630

30.227.223.220.819.417.415.513.9711.2710710

33.930.626.823.421.819.617.515.7801.3800800

38.134.429.426.524.422.019.617.6901.5900900

42.338.232.629.427.224.521.819.61001.610001000

50.745.939.135.332.629.426.123.51202.012001200

59.153.545.641.238.034.330.427.41402.214001400

67.661.251.947.043.439.234.731.31602.516001600

SN: سفتى حلقوى اسمس

d: روادارى قطر خارجى
em

e: ضخامت دیواره
e: میانگین ضخامت دیواره

m

تمام ابعاد بر حسب میلى متر مى باشد.
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تمام ابعاد بر حسب میلى متر مى باشد. d: میانگین قطر داخلى مادگى
sm

e: ضخامت دیواره مادگى 
2

(groove) ضخامت دیواره در ناوه :e
3

A: طول در گیر

C: عمق ناحیه آب بندى

L: طول نرى
1

H: طول پخ

ابعاد نرى و مادگى لوله هاى فاضالبى با واشر آب بند الستیکى

تمام ابعاد بر حسب میلى متر مى باشد. میانگین قطر داخلى مادگى
ضخامت دیواره مادگى

( ضخامت دیواره در ناوه (
طول در گیر

عمق ناحیه آب بندى
طول نرى

طول پخ

ابعاد نرى و مادگى لوله هاى فاضالبى با واشر آب بند الستیکى
ISIRI 9118-1  -  DIN EN 1401-1

ضخامت
dsm,mind

n
HL 1,minC maxA min

SN16

SDR 26

SN 8

SDR 34

SN 4

SDR 41

SN 2

SDR 51
e3,mine2,mine3,mine2,mine3,mine2,mine3,mine2,min

66026323.23.82.42.92.42.9
______

110.4110

66726353.64.32.83.42.42.9
______

125.4125

78132424.75.63.64.33.03.62.42.9160.5160

99940505.86.94.55.43.74.43.03.6200.6200

912570557.28.65.56.64.75.53.74.5250.8250

1213270629.110.96.98.35.86.94.75.6316.0315

13136706610.212.27.89.46.67.85.36.3356.1355

15150807011.513.88.810.67.48.86.07.1401.2400

17155807512.915.59.911.98.39.96.68.0451.4450

18160808014.317.211.013.29.311.17.48.9501.5500

23188959318.121.713.816.611.613.99.311.1631.9630

2821010910120.424.515.618.713.115.710.512.6712.1710

3222011011023.027.517.621.114.717.711.814.1802.4800

3624512512025.831.022.023.916.519.813.216.0902.7900

4127014013028.734.424.526.518.422.014.717.81003.01000

5533018015034.441.329.431.824.526.519.621.21203.61200

6438021017040.148.234.237.128.530.922.824.71404.21400

7343024019045.955.139.042.332.653.326.128.21604.81600
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355

400

تمام ابعاد بر حسب میلى متر مى باشد. d: قطر داخلى اسمى مادگى (قطر خارجى اسمى لوله)
n

d: میانگین قطر داخلى مادگى 
im

L: حد اقل طول مادگى
min

ابعاد مادگى براى لوله هاى آب رسانى چسبى
ISIRI 13361-2  -  ISO1452-2

355.4 356.1 2.0 183.5

400.4 401.2 2.0 206

225.3
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تمام ابعاد بر حسب میلى متر مى باشد.

سه راهى سه سر مادگى

ضخامت ها، روادارى هاى قطر و ضخامت با توجه به فشار کارى اتصاالت مطابق با استانداردهاى 2-13361 ملى ایران و ISO 2-1452 مى باشد.
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تمام ابعاد بر حسب میلى متر مى باشد.

سه راهى دو سر مادگى و یک سر فلنج

ضخامت ها، روادارى هاى قطر و ضخامت با توجه به فشار کارى اتصاالت مطابق با استانداردهاى 2-13361 ملى ایران و ISO 2-1452 مى باشد.
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تمام ابعاد بر حسب میلى متر مى باشد.

سه راهى سه سر فلنج

ضخامت ها، روادارى هاى قطر و ضخامت با توجه به فشار کارى اتصاالت مطابق با استانداردهاى 2-13361 ملى ایران و ISO 2-1452 مى باشد.
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تمام ابعاد بر حسب میلى متر مى باشد.

قطعه فلنج - اسپیگات

خــــــــــم

قطعه دو سر ساکت
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