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درباره ما

رشکت آبراه دشت مرکزی تولید کننده لوله های پلی اتیلنی با عملکرد باال و کیفیتی برتر می باشد

ما در رشکت آبراه دشت مرکزی تولید کننده لوله های پلی اتیلنی تکجداره از سایز 63 تا 250 میلیمرت تا فشار کاری 25 بار 

هستیم.

 در سال 1390 با توجه به نیاز کشور به کیفیت و عملکردی برتر در زمینه لوله های پلی اتیلنی و سابقه مدیر عامل رشکت 

در آب و فاضالب استان مرکزی و تجربه های کسب شده اجرائی تصمیم به تاسیس رشکت آبراه دشت مرکزی در زمینی به 

مساحت 4000 مرت مربع و 1482 مرت سازه مسقف در شهرک صنعتی خیر آباد اراک گرفته شد از سال 1390 رشکت آبراه 

دشت مرکزی متام توان خود را در ارائه محصولی داخلی با کیفیتی در حد استاندارد های روز آملان به کار بسته است و 

متامی محصوالت تولیدی رشکت الزامات استاندارد 14427 ایران و دین 8074 - 8075 آملان را برآورده می سازند .  

 

رشکت آبراه دشت مرکزی با استفاده از تکنولوژی جدید تولید لوله پلی اتیلن بهرتین عملکرد لوله های پلی اتیلن را برای 

سخت ترین کاربرد ها ارائه می دهد.

رشکت آبراه دشت مرکزی با قرار دادن دامنه فعالیت خود بر اساس تولید لوله های پلی اتیلن متام تالش خود را می کند که 

با انجام کنرتل کیفیت های سخت گیرانه هم در زمان تولید و هم در زمان بارگیری و انجام تست های های آزمایشگاهی 

و برآورده سازی الزامات آنها  لوله پلی اتیلن آبراه دشت مرکزی دارای بهرتین کاربرد و عملکرد باشد.

استفاده از سخت گیرانه ترین استاندارد های موجود این مزیت را دارد که رشکت از بابت طول عمر لوله پلی اتیلن آبراه 

دشت مرکزی کامال مطمنئ خواهد بود.

رشکت آبراه دشت مرکزی همواره کیفیت و مشرتی مداری را به عنوان مهمرتین اصل در تولید محصوالت خود به 	 

عنوان تولید کننده لوله پلی اتیلن به کار بسته است.

تولید کننده لوله پلی اتیلن با استفاده از بهرتین مواد اولیه تولید شده در بهرتین پرتوشیمی های داخل ایران  و  خارج 	 

از کشور )بازل و بروج (.

تولید کننده لوله پلی اتیلن برای کاربرد های آبرسانی و آبیاری و فاضالبی و عمرانی و صنعتی و معادن استخراج و 	 

پوشش کابل های برق و مخابرات و ارتباط از راه دور و آتش نشانی.

کلیه لوله های تولید شده در رشکت آبراه دشت مرکزی دارای کد پیگیری و شناسنامه )مواد اولیه و فشار کاری و زمان 	 

تولید و نتیجه آزمایشات انجام شده ( می باشند.

برای اطالعات فنی بیشرت در مورد رشکت و یا اطالعات فنی کامل لوله های پلی اتیلنی و نحوه طراحی و اجرا آنها می 	 

توانید به وبسایت رشکت به ادرس www.ardm.ir مراجعه فرمایید.

http://ardm.ir/fa/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C




لوله پلی اتیلن آبرسانی

از آغاز تولید لوله پلی اتیلن این لوله به عنوان اقتصادی ترین روش در انتقال مقادیر حجیم نفت و گاز بکار گرفته شده است از ابتدا این تجربه 

نشان داد که لوله های پلی اتیلن توانایی به کار گرفته شدن در خطوط انتقال آب و سیاالت و مواد شیمیایی را به بهرتین نحو دارا هستند.

امروزه لوله پلی اتیلن به عنوان پر کاربرد ترین و مطمنئ ترین لوله مورد استفاده در بخش های صنعتی و انتقال نفت و گاز و فاضالب و کشاورزی 

,  آبرسانی  شناخته شده است.

لوله پلی اتیلن تکجداره  با چگالی باال )PE-HD( نزدیک به 55 سال است که مورد استفاده در کاربرد های مختلف آبرسانی می باشد. لوله پلی 

اتیلن آبرسانی به عنوان پر مرصف ترین و شناخته شده ترین لوله مورد استفاده در کاربرد های آبرسانی به شامر می آید و این نکته به دلیل توان 

 - 14 NSF - 906 AWWA C - AWWA C901 - ASTM D3035 برآورده سازی و انطباق  لوله پلی اتیلن آبرسانی در استاندارد هایی از قبیل

NSF 61  که مهمرتین و سخت گیرانه ترین استاندارد های موجود  در کاربرد های آبرسانی می باشند حاصل می شود.

لوله پلی اتیلن به دلیل داشنت خواص منحرصبفرد جایگزین اکرث لوله های PVC و چدنی و ... شده است.در اینجا به برخی از مهمرتین فواید و 

مزیت های استفاده از لوله پلی اتیلن در کاربرد های آبرسانی اشاره می کنیم ,رشکت آبراه دشت مرکزی تولید کننده لوله پلی اتیلن با استفاده از 

سخت گیرانه ترین استاندارد های موجودهمواره این تالش را خواهد کرد که کیفیتی در حد استاندارد های جهانی تولید لوله پلی اتیلن را در اختیار 

مشرتیان خود قرار بدهد.

لوله پلی اتیلن با چگالی باال )PE-HD( به دلیل قابلت انعطاف پذیر بودن آن از سایر لوله ها جدا می شود. استفاده از این لوله باعث می شود که 

در تعداد رابط ها و در هزینه نصب لوله کاهش هزینه قابل توجهی صورت پذیرد. صنعت لوله پلی اتیلن عمر تقریبی لوله پلی اتیلن با دانسیته 

باال را بین 100-50 سال تقریب زده است. که این عمر طوالنی باعث کاهش هزینه ها برای نسل های آینده و هزینه تعویض و جایگزینی به مراتب 

کمرت می گردد.

لوله های پلی اتیلن با چگالی باال )PE-HD( می توانند به روش جوش املان حرارتی یا الکرتوفیوژن به یکدیگر متصل شده و جسمی کامال یکپارچه 

را تشکیل دهند که در آن قدرت قسمت های جوش شده اگر بیشرت از خود لوله پلی اتیلن نباشد با آن برابر است.

لوله پلی اتیلن با چگالی باال )PE-HD( دارای سطح داخلی آینه مانندی است که بدلیل آن میزان افت جریان و هد در آن به حداقل می رسد.

پلی اتیلن 1/8 آهن و لوله های چدنی چگالی دارد و احتاجی به وسایل حمل و نقل سنگین در هنگام نصب لوله پلی اتیلن نیست.

در کنار هم قرار گرفنت مزیت های انعطاف پذیر بودن و آب بند بودن اتصال در لوله پلی اتیلن باعث بهینه سازی منحرص بفردی در روش های 

نصب لوله پلی اتیلن می گردد که در لوله های صلب PVC و چدنی به دلیل استفاده از بل و در درون یکدییگر جا افتادن امکان استفاده از این 

روش ها مقدور نیست این روش های نصب که جایگزین روش های قدیمی نصب می شوند  عبارتند از روش لوله کشی با استفاده از راکت زیر 

زمینی و روش شخم زنی - روش تونل زنی - روش لوله کشی بدون ترانشه - روش Burstlining -روش ریالین در لوله های بلند و کوتاه.

مقرون به رصفه به صورت دراز مدت و مادام العمر.

لوله های پلی اتیلن دارای هزینه کامال مقرون به رصفه ای هستند و دارای رصفه اقتصادی طوالنی مدتی به دلیل خواص فیزیکی لوله ها می باشند 

که شامل کامال آببند بودن اتصاالت و کاهش هزینه های تعمیرات می باشد.

http://ardm.ir/fa/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
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10 1/8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,8 0,048 2,0 0,052

12 ¼ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,8 0,060 2,0 0,065 2,4 0,075

16 3/8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,0 0,092 2,3 0,103 3,0 0,125 3,3 0,135

20 ½ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,0 0,118 2,3 0,134 3,0 0,164 3,4 0,182 4,1 0,209

25 ¾ - - - - - - - - - - - - - - - - 2,0 0,151 2,3 0,173 3,0 0,202 3,5 0,243 4,2 0,281 5,1 0,323

32 1 - - - - - - - - - - - - 2,0 0,198 2,0 0,198 2,4 0,235 3,0 0,282 3,6 0,331 4,4 0,390 5,4 0,458 6,5 0,525

40 1¼ - - - - - - 1,8 0,229 1,9 0,240 2,0 0,251 2,3 0,288 2,4 0,299 3,0 0,360 3,7 0,434 4,5 0,514 5,5 0,607 6,7 0,708 8,1 0818

50 1½ - - - - 1,8 0,290 2,0 0,317 2,3 0,365 2,4 0,378 2,9 0,445 3,0 0,458 3,7 0,555 4,6 0,673 5,6 0,796 6,9 0,945 8,3 1,10 10,1 1,27

63 2 - - 1,8 0,368 2,0 0,403 2,5 0,500 2,9 0,569 3,0 0,586 3,6 0,695 3,8 0,728 4,7 0,883 5,8 1,06 7,1 1,27 8,6 1,49 10,5 1,74 12,8 2,02

75 2½ 1,8 0,440 2.0 0,462 2,3 0,557 2,9 0,683 3,5 0,816 3,6 0,836 4,3 0,987 4,5 1,03 5,6 1,25 6,8 1,48 8,4 1,78 10,3 2,12 12,5 2,47 15,1 2,85

90 3 1,8 0,531 2,2 0,647 2,8 0,800 3,5 0,988 4,1 1,15 4,3 1,20 5,1 1,40 5,4 1,47 6,7 1,79 8,2 2,14 10,1 2,57 12,3 3,03 15,0 3,54 18,1 4,09

110 4 2,2 0,795 2,7 0,952 3,4 1,19 4,2 1,45 5,0 1,69 5,3 1,79 6,3 2,10 6,6 2,19 8,1 2,64 10,0 3,18 12,3 3,82 15,1 4,54 18,3 5,29 22,1 6,10

125 4½ 2,5 1,01 3,1 1,25 3,9 1,53 4,8 1,86 5,7 2,19 6,0 2,29 7,1 2,69 7,4 2,79 9,2 3,40 11,4 4,12 14,0 4,92 17,1 5,84 20,8 6,82 25,1 7,87

140 5 2,8 1,26 3,5 1,56 4,3 1,90 5,4 2,35 6,4 2,75 6,7 2,86 8,0 3,37 8,3 3,50 10,3 4,26 12,7 5,13 15,7 6,18 19,2 7,33 23,3 8,56 28,1 9,87

160 6 3,2 1,65 4,0 2,02 4,9 2,45 6.2 3,08 7,3 3,58 7,7 3,75 9,1 4,40 9,5 4,57 11,8 5,56 14,6 6,74 17,9 8,04 21,9 9,54 26,6 11,2 32,1 12,9

180 7 3,6 2,07 4,4 2,51 5,5 3,10 6,9 3,83 8,2 4,52 8,6 4,71 10,2 5,54 10,7 5,77 13,3 7,05 16,4 8,51 20,1 10,2 24,6 12,1 29,9 14,1 36,1 16,3

200 8 3,9 2,48 4,9 3,08 6,2 3,88 7,7 4,74 9,1 5,57 9,6 5,84 11,4 6,86 11,9 7,12 14,7 8,65 18,2 10,5 22,4 12,6 27,4 14,9 33,2 17,4 40,1 20,1

225 9 4,4 3,16 5,5 3,90 6,9 4,82 8,6 5,96 10,3 7,07 10,8 7.37 12,8 8,64 13,4 9,03 16,6 11,0 20,5 13,3 25,2 15,9 30,8 18,8 37,4 22,1 45,1 25,4

250 10 4,9 3,88 6,2 4,88 7,7 5,98 9,6 7,38 11,4 6,68 11,9 9,02 14,2 10,7 14,8 11,1 18,4 13,5 22,7 16,3 27,9 19,6 34,2 23,3 41,5 27,2 50,1 31.4

280 11 5,5 4,88 6,9 6,04 8,6 7,47 10,7 9,20 12,8 10,9 13,4 11,4 15,9 13,3 16,6 13,9 20,6 16,9 25,4 20,5 31,3 24,6 38,3 29,2 46,5 34,1 56,2 39,4

315 12 6,2 6,18 7,7 7,59 9,7 9,47 12,1 11,7 14,4 13,8 15,0 14,3 17,9 16,9 18,7 17,6 23,2 21,5 28,6 25,9 35,2 31,1 43,1 36,9 52,3 43,2 63,2 49,8

355 14 7,0 7,81 8,7 9,65 10,9 12,0 13,6 14,8 16,2 17,5 16,9 18,2 20,1 21,4 21,1 22,4 26,1 27,2 32,2 32,9 39,7 39,5 48,5 46,8 59,0 54,8 - -

400 16 7,9 9,92 9,8 12,2 12,3 15,2 15,3 18,8 18,2 22,1 19,1 23,1 22,7 27,2 23,7 28,3 29,4 34,5 36,3 41,7 44,7 50,1 54,7 59,4 66,5 69,6 - -

450 18 8,8 12,4 11,0 15,4 13,8 19,2 17,2 23,7 20,5 28,0 21,5 29,3 25,5 34,3 26,7 35,8 33,1 43,7 40,9 52,8 50,3 63,4 61,5 75,2 - - - -

500 20 9,8 15,4 12,3 19,2 15,3 23,6 19,1 29,2 22,8 34,5 23,9 36,1 28,3 42,3 29,7 44,2 36,8 53,9 45,4 65,2 55,8 78,1 68,3 92,8 - - - -

1) 1) 1)

1) 1)

1)

1)

1) 1)

1)

1)

1)

ضخامت دیواره و وزن لوله های پلی اتیلنی بر اساس استاندارد ملی ایران 144۲7-۲

1)

(۱ e min   مقدار محاسبه شده)ISO4065 (گرد شده است.3٫0 ، یا2٫3 ، 2٫0 ، 1٫8 ،  به نزدیکرتین عدد به یکی از مقادیر    استاندارد 

شرکت آبراه دشت مرکزی تولید کننده لوله پلی اتیلن

 جدول فوق بر اساس استاندارد ملی ایران 2-14427 برای لوله های پلی اتیلنی با رضیب ایمنی 1٫25 و در رشایط دمایی 20 درجه سانتی گراد و کاربری 50 ساله اسمی تنظیم گشته است .



دارنده نشان استاندارد ملی ایران

رشکت آبراه دشت مرکزی دارای نشان استاندارد ملی ایران با شامره 2-14427 از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای تولید لوله های 

پلی اتیلن با مواد پلی اتیلن سنگین PE80 و PE100 می باشد.

دارنده تاییدیه آب و خاک )سامانه های نوین آبیاری( از وزارت جهاد کشاورزی

ایزو 9001

رشکت آبراه دشت مرکزی  قرارداد ها و عملیات تجاری خود را به موازات با ایزو 9001 به انجام می رساند. اکرث رشکت های بزرگ امروزه از ایزو 

9001 به  عنوان یک التزام یاد می کنند رشکت آبراه دشت مرکزی کلیه قرارداد ها با رشکای تجاری خود را بر اساس مفهوم کیفیت باالتر ار هر چیز 

دیگر منعقد می کند.

 

عضو انجمن صنفی تولید کنندگان لوله و اتصاالت پلی اتیلن

آبراه دشت مرکزی عضو انجمن صنفی تولید کنندگان لوله و اتصاالت پلی اتیلن می باشد و در راستای اهداف این صنعت گام بر خواهد داشت و 

در حفظ و استمرار آن خواهد کوشید.

کنرتل کیفیت

 

رشکت آبراه دشت مرکزی محصوالت و خدمات خود را بر اساس مفهوم مشرتی مداری و اولویت بر کیفیت ارائه می دهد.

خظ مشی کنرتل کیفیت آبراه دشت مرکزی

بر اساس فلسفه سازمانی "'کیفیت و عملکرد , و صداقت""  آبراه دشت مرکزی خظ مشی کنرتل کیفیت رشکت را بر اساس موارد زیر ایجاد کرده 

است :

از طریق تولید لوله های پلی اتیلن با دقیق ترین خصوصیات ابعادی و استفاده از بهرتین مواد اولیه موجود در داخل و خارج از کشور و بر اساس 

آخرین استاندارد های روز دنیا  که در نهایت باعث افزایش ارزش نام تجاری رشکت و  ارائه محصولی با کیفیت بسیار باال و محصولی متامیز با 

توجه به زمان ارائه محصول به بازار های داخل و خارج از کشور می شود.

ارائه محصوالتی که از نظر برآورده سازی ایمنی و سالمت محیط زیست سازگاری کامل را با استاندارد های روز دنیا دارا هستند.

نقش خود را به عنوان یک مشرتی دست کم نگیریم

شاید نکته ای که کمرت در صنعت ما به آن توجه شده است نقش مشرتی در شکل دهی یک محصول و در مرحله بعد یک صنعت و در مرحله 

کالن آن صنعت یک مملکت است . مشرتی است که با اطالعات و کیفیت مورد نظر خود رشوع به شکل دهی متامی مرحله های قبل از فروش یک 

محصول می کند به یاد داشته باشیم که سازمان استاندارد حتی با وضع سخت ترین استاندارد های موجود در جهان منی تواند بر محصول تولید 

شده در یک کارخانه کنرتلی بی قید و رشط داشته باشد همیشه خواست های انسانی نقشی منفی یا مثبت بر این روال خواهد داشت پس تنها 

مرصف کننده یک محصول است که با میزان دانش خود اقدام به انتخاب می کند اوست که در آخر یک محصول را می سنجد استاندارد ها از نگاه 

او بیان می شوند به همین نسبت یک تولیدکننده از دیگر رقبا پیشی میگیرد و رسمایه در راه کیفیتی خاص و رفتاری خواص به راه می افتد نقش 

خود را از این رو دست کم نگیریم که هر روز هر کدام از ما بارها کاالی متفاوتی میخریم بارها انتخاب میکنیم و ببینیم با انتخامبان رسمایه را در 

چه مسیری از کیفیت تولید و تکنولوژی به کار گرفته ایم این ما هستیم که صنعت کشورمان را شکل میدهیم پس استاندارد های مورد نیازمان را 

بشناسیم با انتخاب های ماست که کیفیت صنعت یک مملکت شکل میگیرد.

http://ardm.ir/fa/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86
http://ardm.ir/fa/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86
http://ardm.ir/fa/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86
http://ardm.ir/fa/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://ardm.ir/fa/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C




آدرس کارخانه:

اراک شهرک صنعتی خیر آباد

خیابان 304

رشکت آبراه دشت مرکزی

کد پستی: 3837141755

وبسایت و ایمیل و شبکه های اجتامئی رشکت:
Website : www.ardm.ir
Email Address : Info@ardm.ir
Twitter : https://twitter.com/abrahdasht
Google+ : https://plus.google.com/+Abrahdashtemarkazi
Facebook : https://www.facebook.com/AbrahDashteMarkazi

متاس:

تلفن: 08633553417

فکس: 08633553416

موبایل: 09181613786

مدیر عامل: قدرت اله دریائی
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