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شـرکت پلیمرتـوس تولید کننده لوله و اتصـاالت  U-PVC  از سـال 1374 آغـاز به تولید 
محصـوالت متنوعـى در بخشـهاى سـاختمانى، آبرسـانى، فاضـالب شـهرى، ناودانـى و 
مخابرات بر طبق  استانداردهاى ملى اجبارى 1-9119، 1-9118، 2-13361 و همچنین 
ت. این  اسـتاندارد ملـى تشـویقى 1-12142 به صورت چسـبى و پوش فیت نموده اـس
شـرکت یکـى از اولیـن دارنـدگان  گواهینامـه فنـى از سـازمان تحقیقات راه، مسـکن و 
شهرسازى در زمینه لوله و اتصاالت U-PVC مى باشد. شرکت پلیمر توس توانسته است 
ISO 9001:2008  را  از توف اینترسرت آلمان کسب نماید و مفتخر 
ت در نمونه بردارى هاى متعدد  انجمن لوله و اتصاالت پى وى سـى ایران و همچنین   اـس
ب نمایـد. تمامى  ت و معـدن خراسـان رضـوى تأیید هاى کیفیتـى را کـس بازرسـى صنـع
آزمون هاى مورد نیاز لوله و اتصاالت U-PVC  توسط کارشناسان مجرب در آزمایشگاه 

مجهز و به روز این شرکت ، به صورت مسمتر و علمى انجام مى شود.  
ت همانطـور که در بسـیارى از شـهرهاى ایـران در   شـرکت پلیمرتـوس امیـدوار اـس
تامین مصالح U-PVC جمع آورى فاضالب شهرى ( طرح اگو) سهیم بوده است همچنان 
در انجـام پروژهـاى عمرانـى که باعث توسـعه و آبادانى کشـور عزیزمان مى شـود با 

کیفیتى تضمین شده و قیمتى مناسب، در کنار شما گرامیان باشد. 

نتیجه بازرسى صنعت و معدن خراسان رضوى 
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سامانه اداره استاندارد جهت استعالم پروانه هاى صادره: 

استاندارد ملى 1 - 9118 با شماره ردیابى :  6919806884

کاربــرد لولــه و اتصــاالت PVC-U در ایــن اســتاندارد به منظــور جمــع آورى و انتقال 
فاضــالب و زهکشــى ثقلــى تحــت شــرایط بیــرون از بنــاى ســاختمان بــا فاصلــه 
بیــش از یــک متــر (ناحیــه کاربــرد  U) و بیــرون از بنــاى ســاختمان بــا فاصلــه کمتــر 

لوله هاى تولیدى شرکت پلیمر توس منطبق بر استاندارد ملى 9118-1
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آزمون آبندى لوله هاى پوش فیت پلیمر توس 

بــه ناحیــه U ، ســامانه فاضالب شــهرى متصل مى شــود. در ناحیه UD ، لولــه و اتصاالت 
مدفون در خاك به سامانه فاضالب داخل ساختمان متصل مى شوند. 

ـــمل بــار مــرده بــر روى لولـــــه و اتصـــــاالت بــا پارامتـــــرى بــه نــام ســفتى   تـح
حلقــه اى  (SN)  برحســب کیلونیوتــن بــر متــر مربــع تعییــن مــى شــود . در واقــع بــا 
مقــدار عمــق مجــاز دفــن شــدن لولــه و اتصــاالت در خــاك 

حداکثــر مقــدار مجــاز افزودنــى هــا کــه بــراى تولیــد محصــول مطلــوب ضــرورى 
ـى و بــراى اتصــال  ـن اســتاندارد بــراى لولــه 20 درـصـد وزـن ـى باشــند، در اـی ـم

15 درصد وزنى مى باشد.  
عــدم رعایــت میــزان مجــاز افزودنــى هــا در آنالیــز و همچنیــن تلرانــس منفــى 

ضامت ، سواستفاده از تعهد و مسولیت قوانین استاندارد مى باشد.  
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سامانه اداره استاندارد جهت استعالم پروانه هاى صادره: 

استاندارد ملى 1 - 9119 با شماره ردیابى:  6906826824

گواهى اتصاالت فاضالبى 6 بار  
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عــدم رعایــت میــزان مجــاز افزودنــى هــا در آنالیــز و همچنیــن تلرانــس منفــى 
ضخامت ، سوءاستفاده از تعهد و مسئولیت قوانین استاندارد مى باشد.  

لوله هاى تولیدى شرکت پلیمر توس منطبق بر استاندارد ملى 9119-1
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 (UPVC) تأییدیه فشار16 بارلوله آبرسانى



POLYMER TOOS CO.

لوله هاى تولیدى شرکت پلیمر توس منطبق بر استاندارد ملى 13361-2
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سامانه اداره استاندارد جهت استعالم پروانه هاى صادره: 

استاندارد ملى 1 - 12142 با شماره ردیابى:  694333793

لوله هاى تولیدى شرکت پلیمر توس منطبق بر استاندارد ملى 12142-1



POLYMER TOOS CO.

سیفون دوطرفه یکپارچه (دوبل)  

کاربــرد ســیفون هــاى دوطرفه یکپارچــه (دوبل) PVC-U به منظور روشــى مناســب 
جهــت اتصــال شــبکه فاضــالب منــازل و دیگــر واحدهــاى ایجادکننــده فاضــالب بــه 

شبکه جمع آورى فاضالب شهرى (طرح اگو) مى باشد.  
ویژگى هاى سیفون دوبل شرکت پلیمرتوس : 

1 - مقاومت در برابر دى کلرومتان. 
2 - رعایت حداقل ضخامت در کف سیفون. 

 کیلونیوتن بر متر مربع. 
4 - آب بندى مناسب. 
5 - تراز انرژى مناسب. 

6 - رعایت حداقل عمق هوابندى. 
7 - ارائه دو نوع علمک هم به صورت پوش فیت و هم به صورت چسبى 

8 - اخذ استاندارد کارخانه اى مطابق بر استاندارد ملى 9118-1

سیفون دوبل تولیدى شرکت پلیمرتوس مطابق بر استاندارد ملى 9118-1
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ـى  ـروفیل ـــتینگ ـپ گرـی

موارد مصرف: 
- سکوهاى نفتى و گازى، خشکى و دریایى 

- صنایع پتروشیمى و پاالیشگاهى 
- نیروگاه هاى برق 
- صنایع سیمان 

- صنایع دریایى و بنادرها 
- صنایع آب و فاضالب در بخش تصفیه خانه ها و استخرها - صنایع آب و فاضالب در بخش تصفیه خانه ها و استخرها 

- مناســب بــراى پارکینــگ و رمــپ، کارخانجــات و تمامــى فضاهــاى داراى عبــور 
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استفاده از گریتینگ شرکت پلـیمـرتوس  
واقع در خیابان امام رضا(طرقبه مشهد ) 
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گواهى رعایت حداقل استفاده از فلزات سنگین (سرب و قلع) 

PN16 تأییدیه آزمون فشارلوله هاى 63 و 90 آبرسانى PN16 تأییدیه آزمون فشار زانویى 90درجه63  آبرسانى
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آزمون آببندى اتصاالت فاضالبى پوش فیت 

x 45 110پاس نمودن سفتى حلقوى باالتر از SN8 زانوئى   تأییدیه آزمون کشش لوله 110 ناودانى(هواکشى) 
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اخذ رتبه A از معاونت آب و خاك جهاد کشاورزى 
جهت بهره گیرى از لوله و اتصاالت استاندارد  

2-13361 در انتقال آب کشاورزى  

اخذ تاییدیه طرح طاها از اداره  
استاندارد خراسان شمالى 

اخذ تاییدیه از شرکت مهندسى مشاور طوس آب 
جهت بهره گیرى از لوله ، اتصاالت و سیفون دوبل 
 شرکت پلیمر توس در طرح اگو (فاضالب شهرى ) 
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برگزارى سمینارهاى مختلف در استان خراسان رضوى و شمالى  
کمیته مصالح ساختمانى و سازمان نظام مهندسى 
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  PN16 پلیمر توس UPVC بازدید هیات رئیسه انجمن مهندسان مکانیک خراسان رضوى از روند تولید لوله و اتصاالت فشار قوى

پروژه هاى مهم انجام شده و در حال اجرا با لوله و اتصاالت UPVC پلیمرتوس: 

طرح جمع آورى فاضالب شهرى، مشهد 

طرح جمع آورى فاضالب شهرى،بجنورد 

طرح جمع آورى فاضالب شهرى، بیرجند 

طرح جمع آورى فاضالب شهرى، یزد 

طرح جمع آورى فاضالب شهرى، اردکان یزد 

طرح جمع آورى فاضالب شهرى،بندعباس طرح جمع آورى فاضالب شهرى،بندعباس 

طرح جمع آورى فاضالب شهرى،اراك 

طرح جمع آورى فاضالب شهرى، بوشهر 

طرح جمع آورى فاضالب شهرى، اردبیل 

طرح جمع آورى فاضالب شهرى، ساوه 

زائر شهر و زائر سراى آستان قدس 

مسکن جوانان و طالب آستان قدس 

بنیاد مسکن خراسان شمالى و رضوى بنیاد مسکن خراسان شمالى و رضوى 

نوسازى مدارس خراسان رضوى 
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گروه تولیدى و صنعتى دجله و فرات  

تولید کننده لوله و اتصاالت پلى پرو پیلن با مواد اولیه راندوم کو پلیمر



گروه تولیدى و صنعتى دجله و فرات  

تولید کننده لوله و اتصاالت پلى پرو پیلن با مواد اولیه راندوم کو پلیمر

* داراى 2 استاندارد ملى ایران 

* داراى گواهى نامه فنى از مرکز تحقیقات مسکن 

* داراى تاییدیه از بازرسى مبارزه با کم فروشى و تقلب صنعت و معدن خراسان رضوى 

 @polymah

www.mahshahrma.ir

+98 51 3727 1606



گروه تولیدى و صنعتى دجله و فرات  

تولید کننده لوله و اتصاالت پلى پرو پیلن با مواد اولیه راندوم کو پلیمر

شـرکت دجله و فرات با نام تجارى (ماهشـهرما) در سـال 1382 تأسیس شد. لوله و 
اتصـاالت پلـى پروپیلـن ایـن شـرکت داراى تأییدیـه اداره کل اسـتاندارد و تحقیقات 
صنعتى خراسـان رضوى براى اسـتفاده در آبرسـانى آب سـرد و گرم و دماى بیش 
از  30 درجـه در سـاختمان هـا بـر اسـاس رده کاربـرى مـى باشـد. همچنیـن ایـن 
شـرکت داراى گواهینامه فنى سـاختمان از مرکز تحقیقات راه، مسـکن و شهرسـازى 
مى باشد. این محصوالت با مواد اولیه راندوم کوپلیمر (عنوان اختصارى PP-R) از سایز 

ـل  ـن شــرکت  بــا ســایر تولـیـد کنـنـدگان، رعایــت  حداـق وجــه تمایــز بــارز اـی
ضخامــت هــاى اســتاندارد  مربوطــه و نیــز اســتفاده از برنجــى  هــاى مرغــوب  در 
اتصــاالت  مــى باشــد . برنــد ماهشــهرما یکــى از خوشــنام تریــن برندهــاى موجــود 



گروه تولیدى و صنعتى دجله و فرات  

تولید کننده لوله و اتصاالت پلى پرو پیلن با مواد اولیه راندوم کو پلیمر
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گروه تولیدى و صنعتى دجله و فرات  

تولید کننده لوله و اتصاالت پلى پرو پیلن با مواد اولیه راندوم کو پلیمر

سامانه اداره استاندارد جهت استعالم پروانه هاى صادره: 

استاندارد ملى 2 - 6314 به شماره ردیابى:6907125824

حوزه کاربرى 
ـى 2 - 6314 بــراى لولــه  در اســتاندارد مـل
کشــى آب بــا لولــه هــاى پلــى پروپیلــن، بــه 
ترتیــب بــراى آب بــا دمــاى 60 درجه ســانتى 
گــراد و آب بــا دمــاى 70 درجه ســانتى گراد، 

ـط گــروه  اســتاندارد لولــه اخــذ شــده توـس
تولیــدى و صنعتــى دجلــه و فــرات بــراى  دو 
ـــــر مــا  و  آبــى پایــ   برنــد مــاه ش

تاییدیــه کیفــى از بازرســى ســازمان صنعــت 
و معدن و تجارت خراسان رضوى  



گروه تولیدى و صنعتى دجله و فرات  

تولید کننده لوله و اتصاالت پلى پرو پیلن با مواد اولیه راندوم کو پلیمر

جدول قطر، ضخامت، روادارى و وزن لوله هاى تولیدى شرکت دجله و فرات (ماهشهرما) به شکل 

ذیل مى باشد: 

ابعاد لوله هاى تولید شده و وزن آنها براى هر سرى طبق جدول ذیل مى باشد : 



گروه تولیدى و صنعتى دجله و فرات  

تولید کننده لوله و اتصاالت پلى پرو پیلن با مواد اولیه راندوم کو پلیمر

سامانه اداره استاندارد جهت استعالم پروانه هاى صادره: 

استاندارد ملى3 - 6314 به شماره ردیابى:6913804864

 - D1 متوســط قطــر داخلــى دهانــه اتصــال
حداقل قطر داخلى روزنه آبدهى اتصاالت 

حداکثر دوپهنى (جدول ذیل) 



گروه تولیدى و صنعتى دجله و فرات  

تولید کننده لوله و اتصاالت پلى پرو پیلن با مواد اولیه راندوم کو پلیمر

رده هاى کاربرى لوله هاى پلى پروپیلن 

 شرکت دجله و فرات (ماهشهرما) 

براى هر رده کاربرى شـرایط ذکر شـده براى یک دوره کارى 50 سـاله مى باشد. 
یعنـى بـراى هـر رده کاربـرى شـرایط ذکر شـده باید با هـم جمع شـوند. در واقع 
در رده کاربرى 1، لوله مورد نظر مى تواند در یک دوره 50 ساله به مدت 49 سال آب 
60 درجـه سـانتى گـراد، به مـدت یک سـال آب 80 درجه سـانتى گـراد و نهایتاً به 

مدت 100 ساعت آب 95 درجه سانتى گرادى را از خود عبور دهد. 
بـراى لولـه هـاى PP-R رده کاربرى و فشـار کارى مورد نظربر اسـاس جدول ذیل 



1 - آزمون کنترل ابعادى 
ـى و از کولیــس جهــت انــدازه  از ســیرکومتر جهــت انــدازه گیــرى قطــر خارـج
گیــرى ضخامــت جــداره، اختــالف قطــر طرفیــن لولــه (دو پهنــى) و حــدود تغییــرات 

 استفاده مى شود. 

2 - مقاومت در برابر ضربه  
PVC-U 2 - 1 - لوله

ـى  ـراى بررـس ـن روش ـب ـداول ترـی اســتفاده از روش ســقوط آزاد وزنــه، مـت
استحکام ضربه لوله ها در تمامى استانداردهاى   PVC-U مى باشد. باید حداقل 25 ضربه 
بــه نمونــه هــاى کــه در محفظــه اى بــا دمــاى صفــر درجــه ســانتیگراد قــرار  

گرفته اند، وارد آورد. با محاسبه تعداد نقاط 
ـده بــه کل ضربــات وارده،  شکســته ـش
درصــد TIR (نــرخ صحیح ضربه) بدســت مى 

آیدکه نباید بیشتر از 10 درصد باشد. 
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PP-R 2 - 2 - لوله
ـدت  ـدت آزمونــه هــا پــس از قرارگیــرى بــه ـم آزمونــه هــا پــس از قرارگیــرى بــه ـم
ـر حســب ضخامــت در  ـخصى ـب زمــان مـش
محفظــه اى بــا دمــاى صفــر درجــه ســانتیگراد، 
توســط دســتگاه آزمــون ضربــه، تحــت نیــروى 
ـى گیرـنـد.   ژول مــورد آزمایــش قــرار ـم

3 - آزمون ویکات (تعیین دماى نرمى) 
 ایــن آزمــون بیانگــر انتخــاب صحیــح گریــد مــواد اولیــه و رعایــت الــزام عــدم 

استفاده از نرم کننده ها در تولید لوله و اتصاالت PVC-U مى باشد.  
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4 - آزمون بازگشت حرارتى  
آزمونــه بــه طــول20 ســانتیمتر از لولــه PVC-U یــا PP-R  بریــده مى شــود. ســپس 
برروى آن در دماى محیط، دو خط به فاصله 10 ســانتیمتر از یکدیگر مشــخص مى 
ـن آزمونــه هــا بــا توجــه بــه ضخامــت بــه مــدت زمــان و در دمــاى  شــود. اـی

5 - آزمون مقاومت در برابر دى کلرومتان 
ایــن آزمــون مخصــوص لوله هــاى PVC-U مى باشــد و بیانگرصحیح بــودن پخت و 

تنظیم  بودن درجه   حرارت هاى  قالب است.  
همچنیـن اگـر محلـول دى کلرومتـان بـر 
آزمونـه اثـر تخریبى (ژل شـدن) نداشـته 
ت شـیمیایى لوله در  باشـد ، بیانگـر مقاوـم
برابـر شـوینده هـاى اسـیدى و بـازى مى 



 (SN) 6 - آزمون سفتى حلقوى
ایــن آزمــون جهت تعیین مقاومت لوله و اتصاالت PVC-U در برابر فشــارهاى خارجى 
اعمــال شــده انجــام مــى شــود، کــه ایــن فشــارها مى توانــد ناشــى از بــار مــرده 

(فشار خاك) و یا بار زنده (بار ترافیکى) باشد.  

7 - آزمون تعیین خاکستر 
اســتفاده از پرکننــده بــا مــش ریــز و همــراه بــا اســید اســتئاریک، عــالوه بــر بهبــود 
ـى شــود.  فراینــد تولیــد، باعــث افزایــش اســتحکام ضربــه و ســفتى حلقــوى ـم
ـد لولــه و اتصــاالت  ـده در تولـی ـد مجــاز پرکنـن امااســتفاده بیــش از ـح
مــى توانــد باعــث کاهــش خــواص مکانیکــى و بویــژه مقاومــت در برابــر 



8 - مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیک 
  PVC-U هــدف از ایــن آزمــون تعیین مقاومــت لوله و اتصاالت و سیســتم لوله کشــى
PP-R مــورد مصــرف در انتقــال ســیاالت در مقابــل فشــار داخلــى هیدرواســتاتیک 

 (MFI) 9 - آزمون نرخ جریان مذاب
این آزمون عالوه بر مواد اولیه PP-R ، براى لوله و اتصاالت تولید شده  پلى پروپیلن نیز 
انجام مى پذیرد. سه آزمونه در دماى 230 درجه سانتیگراد و با وزنه 16/2 کیلوگرمى 

مورد آزمایش قرار مى گیرند. 
نــرخ جریــان مــذاب بــراى مــواد اولیــه 
باید کوچکتر یا مساوى 0/5 گرم بر 10 دقیقه 
باـشـد.نرخ جریــان ـمـذاب محصــوالت 
ـرخ جریــان  ـد در مقایســه بــا ـن نباـی
ـذاب ـمـواد اولیــه بیشــتر از 30  ـم


