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Road, Housing & Urban 

Development Research Center

مسکن و شهرسازی مرکز تحقیقات راه،
و

گواهی نامه فنی 

99خرداد 26و 25اولین کنفرانس بین المللی لوله های پلی الفینی 



معرفی و تاریخچه مرکز

وگرفتشکل1350سالدر(UNDP)متحدمللسازمانعمرانیپروژهقالبدر(BHRC)مسکنوساختمانتحقیقاتمرکزپیشنهاد
.نمودآغازراخودفعالیترسماًمسکنوساختمانزمینهدرپژوهشوتحقیقوظیفهبا1352سالدر

پاکدامنخسرودکتر:طرحمجری

سازمانتنهاعنوانبهوشهرسازیومسکنوزارتبهوابستهسازمان هایازیکیعنوانبهمرکز،1356سالدرمرکزاساسنامهتصویببا
.داردعهدهبرکشوردرراسازوساختبهمربوطمسائلبررسیوتحقیقوظیفهمسئول،ورسمی

مرکز»به1391سالدر«شهرسازیومسکن»و«ترابریوراه»وزارتخانهدوادغامباشهرسازیوراهوزارتتشکیلازپسمرکزاین
،ساختمانهایحوضهدرشهرسازیوراهوزارتعلمیبازویعنوانبهحاضرحالدرویافتتغییر«شهرسازیومسکنراه،تحقیقات

.نمایدمیفعالیتشهرسازیومعمارینقل،وحمل



اهداف مرکز

.سازوساختجدیدومختلففنونوروشهاعنوانبهمسکنوساختمانمورددرتحقیقاتیومطالعاتیهایپروژهانجام-1

.آنهاکاربردیدستورالعمل هایوآیین نامه هاوضوابطتدوینوتهیه-2

.لیمحضیاتقتمواقلیمیشرایطگرفتننظردرباکشور،احتیاجاتبامتناسبساختمانیتولیداتدرالزمراهنمایی هایارائه-3

.ساختمانیمحصوالتبرایفنیگواهیصدورشاملآزمایشگاهیوفنیخدمات-4

دررا گذاراثروتوانمندمجموعه ایآزمایشگاهی،وپژوهشیامکاناتکارشناسی،وتخصصیدانشازبهر ه گیریبامرکزاینحاضرحالدر-
.استآوردهفراهمشدهذکرهایزمینه

برنظارتمرکزاساسنامه2ماده5بندبامطابقهمچنینوباشدمیرنگپربسیاراهدافاینکردنبرآوردهدرفنینامهگواهینقش-
.باشدمیتحقیقاتمرکزمهموظایفازیکیفنی،نامهگواهیارائهوراهوساختمانبامرتبطمحصوالتکیفیت

با بررسی درخواست چند شرکت شروع شد و اینک در زمینه های 1374فعالیت جدی مرکز درزمینه گواهی نامه فنی عمالً در سال -

.باشندومسکن می. مختلف مرتبط به مسکن و راه فعالیت می نماید



معرفی و تاریخچه بخش تاسیسات

.شداندازیراهنژادحیدریقاسمدکترمدیریتبا1380سالدرکهباشدمیمرکزتحقیقاتحوزهدرمرکزهایبخشازیکیتاسیساتبخش

:بخشمهماهداف
ساختمانتاسیساتهایدغدغهراستایدرتحقیقاتیهایپروژهانجام-1
گانههساهدافبهرسیدنوکیفیتبامحصوالتازمندیبهرهبرایعملیبصورتمهندسیجامعههمچنینوکنندهتولیدبهخدماتارائه-2

سازوساختصنعتسازیبهینهوآسایشایمنی،شاملساختمان
(...نصب،آیینکیفیت،کنترل)آموزشیهایدورهبرگزاری-3
...آزمایشگاه،تجهیزکیفیت،کنترلفراینداصالحتولید،رونداصالحجهتدرمشاوره-4



ن  دادن دارندگااولویت قرار ابالغیه وزیر مسکن و شهرسازی وقت برای 
مرکزگواهی نامه فنی



پلیمریبرخی مراکز معتبر آزمون در زمینه لوله های

- SKZ (Germany)

- DVGW (Germany)

- Kiwa (Netherlands)

- CSTB (France)

- Exova (BodyCode Polymer),(the US)



روند انجام فرایندگواهینامه فنی  

فنینامهگواهیارائهبرمبنیمرکزازمتقاضیدرخواست-

...بهداشت،گواهیاستاندارد،گواهی:فنیگواهینامهدرخواستبررسیبرایالزممدارك-

کیفیتکنترلآزمایشگاهوفعالتولیدخطداشتن-

بردارینمونه،(انبارآزمایشگاه،تولید،خط)بازدید-

آزمونانجام-

مستمرپایشباسال1مدتبهاعتباردوره-

.شودمیمانجامحصولکاربریوساختمانملیمقرراتبهتوجهباوالمللیبینوملیاستانداردهایاساسبرکیفیتکنترلالزمهایآزمون



ارائه گواهی نامه فنی در بخش تاسیسات

پلیمریاتصاالتولوله-

• PP-R, PP-RCT, PP-B, PP-H
• PE, PE corrugated & spiral, PE-RT(I), PE-RT(II), PE-X
• PB
• PE-RT/Al/PE-RT, PE-X/Al/PE-X
• PVC-U

...ودریچهفن،بخاری،گازسوز،هایپکیجآب،نگهداریهایمخزنبهداشتی،شیرآالت-

جاتکارخانهکیفیتکنترلبخشوتولیدخطبرنظارتتجربه،باکارشناسانگیریبکاروکیفیتکنترلآزمایشگاهتجهیزباتاسیساتبخش
.نمایدایفامحصوالتازدستهاینارتقاءدررابسزایینقشتوانست



اتصاالت پلیمریآزمایشگاه بخش تاسیسات در زمینه لوله و





توسعه گواهی نامه فنی در بخش تاسیساتروند رشد و 

.باشدمیتاسیساتبخشازفنینامهگواهیدارایمختلفهایشرکتازمحصول130بربالغتعدادحاضرحالدر



طبقه بندی شرایط کاربری لوله و اتصاالت پلیمری  



مقاومت لوله در برابر فشار داخلی

σ LPL : lower confidence limit of the predicted hydrostatic strength



استانداردهای پایه کنترل کیفیت  

PP-R , PP-RCT ; ISO 15874 , INSO 6314 : Plastics piping systems for hot and cold water installations —
Polypropylene (PP)
PE-RT ; ISO 22391 , INSO 13252 : Plastics piping systems for hot and cold water installations -
Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT)
PB ; ISO 15876 , INSO 14475 : Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polybutene
(PB)
PE-X ; ISO 15875 , INSO 13205 : Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked
Polyethylene (PE-X)
PE ; EN 1519 : Plastics Piping Systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within
the building structure — Polyethylene (PE)
PP ; EN 1451 :Plastics Piping Systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within
the building structure — Polypropylene (PP)
PVC-U ; EN 1329 : Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature)
within the building structure — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)



برخی آزمونهای مربوط به مواد اولیه، لوله و اتصاالت پلیمری  

Physical and chemical characteristics :

Melt flow rate, ISO 1133-1 

Longitudinal reversion, Method B of ISO 2505 (oven test) 

Differential scanning calorimetry (DSC), ISO 11357-3

Determination of oxidation induction time (isothermal OIT), ISO 11357-6 

Pigment or carbon black dispersion, ISO 18553

Shore hardness, ISO 868

Density, ISO 1183-2

quality of the water in contact with non-metallic materials, BS 6920 

Vicat softening temperature (VST), ISO 2507-1  

Resistance to dichloro-methane, ISO 9852  



برخی آزمونهای مربوط به مواد اولیه، لوله و اتصاالت پلیمری  

Mechanical characteristics : 

Impact resistance, ISO 9854-1,2 ; ISO 3127; ISO 1173

Tensile, ISO 6259-3

Ring stiffness, ISO 9969

Tightness of elastomeric ring seal joints, ISO 13259

Durability characteristics : 

Resistance to internal pressure, ISO 1167-1,2

Thermal stability by hydrostatic pressure testing

Thermal cycling test , ISO 19893 ; 20-90 or 95°C-10bar-5000cycles

Pressure cycling test, ISO 19892 ; 0.5-15bar-23°C-10000cycles-30cycles 



مهاجرت عناصر به آب آشامیدنی

BS 6920 : Suitability of non-metallic materials and products for use in contact with water
intended for human consumption with regard to their effect on the quality of the water

Desirable
limits g/L

Max allowable 
concentration 

g/L

ElementDesirable
limits g/L

Max allowable 
concentration 

g/L

Element

20200Fe20200Al

110Pb0.55Sb

550Mn110As

0.11Hg1001000B

220Ni0.55Cd

110Se550Cr



چالش های فراروی تولید و مواد جدید

برتمرکزربعالوهفنینامهگواهیاهدافازکشور،هایپتروشیمیتوسطوداخلدرپلیمریاتصاالتولولهاولیهموادتولیدارتقاءبهتوجهبا
حالدرکنندگاندتولیوهاپتروشیمیتحقیقات،مرکزهمکاریقالبدرزمینهایندرکارکهباشدمیهاپتروشیمیبرتمرکزکنندگان،تولید
.باشدمیانجام

Wide Angle X-ray Diffraction (WAXD) patterns



Reference curve



مواد اولیه 𝝈𝑳𝑷𝑳روند بدست آوردن

لیدتواولیهموادبررسیاست،شدهانجاماخیراتحقیقاتمرکزوکنندهتولیدهایشرکتپتروشیمی،همکاریباکهکارهاییازیکی
.باشدمیPP-RCTشده

لولهفرمدراولیهموادتبدیل-

ISOاستاندارد- 9080

دمایسهدرحداقلشکستزمان-تنشایزوترمالنمودارهایآوردنبدستبرایداخلیفشاربرابردرمقاومتهایآزمونانجام-
C20،C60یاC70،C95

نقطهیکحداقل8760hباالیوشکستنقطهسهکدامهر100h،100-1000h،1000-8760h-10هایزمانمحدودهدر-
.گیرندقرارآنهاباالییامرجعخطوطرویبایدشکستنقاط%97/5حداقل.آیدبدستشکست



یکی از پتروشیمی های کشورPP-RCRنتایج نقاط شکست مواد 
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برخی کارها و پروژه های انجام شده در زمینه لوله های پلیمری

مشارکت در تدوین استانداردهای ملی-1

تدوین دستورالعمل های کنترل کیفیت-2

تدوین کتاب ضوابط صدور گواهی نامه فنی برای تولید و تامین لوله های پلی اتیلنی دوجداره و کاربرد آن در شبکه فاضالب-3

فاضالبی جهت استفاده در فضاهای درمانیP.Pتدوین دستورالعمل تعیین کیفیت لوله های -4
ت  ای تعیین کیفیپروژه تحلیل تاثیر کیفیت الیه آلومینیوم در لوله های چندالیه به منظور برآورد عملکرد لوله های تولید کشور و ارائه راهنم-5


