




لە  یه کێك  زەمزم،  جەهادی  پیشەی  ریکەی  شه  لەگه ڵ  ناشنابوون 
مەزنترین به رهەمهێنه رانی بوری و ئیتساالتی پۆلی ئه تیلێنی ئاو گه یاندن و 
گاز و زێراو به گوێرە ی  ستاندارد گه لی رێگه پێدراوی نه ته وە یی . نێونه 
تە وە یی و سیستە می ستانداردی به رێوە به رایه تی ایزۆ9001-2008 

لە ئێراندایە.
نه م شە ریکە، له سالی ١98٢ دا دامه زراوە. له ئێستادا به یارمە تی 
کارناسانی پسپۆڕ و شارەزا و به که لک وە ر گرتن له مه كایینی پێشکه 
وتووی به رە مهینان و تاقیگە ی تە یاری کۆنترۆلی کوالیتی، به گوێرە ی 
سیستە می ستانداردی ١٧٠٢٥ لە کارخانه کانی خۆیدا کە لە پێنج شوێن له 
نیراندا خە ریکی به ر هه مهێنانی ٣٥٠٠٠ تە ن لە هە موو چه شنه بۆڕی و 

ئیتساالتی ئه تیلێن لە ئێراندان.
کارخانه کان لە شارگه لی : ئه هواز، ئێرانشه هر، زە نجان، سنه و مه 

شهه ددان و هه روەها نووسینگەی سەره کی لە تاراندایه.

ناشنابوون لەگه ڵ شه ریکەی پیشەی پالستیکی جەهادی زەمزم

ناساندنی بەرهەمە کانی شە ریکەی جەهادی زەمزم
 بوری کانی پۆلی ئه تیلێنی ئاوگەیاندن و ئاودێری بە بارسایی 20 تا 500 میلی میتر به 
کەلک وەرگرتن لە موادی سەرەکی PE80 ,PE100 و گوشالی نۆمینالی جۆراجور به 

.EN12201, INSO14427, DIN 8074, ISO4427 گوێرەی ستانداردە کانی
 بۆریگەلی پۆلی ئه تیلێنی گەیاندنی گاز بە قوتری دەرەکی 25 تا 225 میلی میتر و    
 PE80به کەلک وەرگرتن لە موادی سەرەتایی MOP 4 barو SDR11,SDR13,6
وPE100 بە پێی ستانداردی EN 1555 و ستانداردی سەره کەی نەتەوەیی گازی 

.IGS-M-PL-014-1(3)Oct.2015ئیران
 ئیتساالتی پۆلی ئه تیلێنی جۆشی ئاوگەیاندن و ئاودێری به قوتری دەرەکی 50 
گەلی  ستاندارد  گوێرەی  به   جۆراجور  نۆمینالی  گوشالی  و  میتر  میلی   355 تا 
موادی  لە  وەرگرتن  کەلک  به   EN12201,INSO14427, ISO4427,DIN16963

.PE100, PE80 سەره کی
میلی میتر   110 تا   20 قوتری  به  ئاودێری  و  ئاوگەیاندن  میکانیکاڵ  ئیتساالتی   
ستانداردی  گوێرەی  به   پۆلى پرۆپیلێن  و  سەرەکی  موادی  لە  وەرگرتن  کەلک  به 

.INSO14427
 بۆڕی و ئیتساالتی پۆلی ئه تیلێنی دوو توێی زێراو جۆری کاروگیت کرتیۆپدرا به قوتری 
ناوه کی 200 تا 1400 میلی میتر، به کەلک وەرگرتن لە موادی سەرەکی HDPE و پته وی 

.INSO 9116 DIN16961&EN13476ئاڵقەای جۆراجور به گوێرەی ستاندارد گەلی
 بەستی پشتوێنی پالستیکی بۆ ئاگەیاندن و ئاودێری بۆ بۆڕگەلی پۆلی ئه تیلێنی لە ژێر 
کوشار به قوتری 20 تا 200 میلی میتر و لق لێگرتنەوی جۆراجور به کەلک وەرگرتن 

.ISO13640, INSO 8996 لە موادی سەرەکی پۆلى پرۆپیلێن به  گوێرەی ستاندارد
 بۆڕیگەلی پۆلی ئه تیلێنی سووک بۆ ئاودێری دڵۆپی، 12 تا 32 میلی میتر بە کەلک 
گوێرەی  جۆربەجۆر،  نۆمینالی  گوشالی  و   PE40سەرەکی موادی  لە  وەرگرتن 

. ISO8779 و ستانداردی نێونەتەوەیی INSO 7607ستانداردی نەتەوەیی
 بۆڕیگەلی پۆلی ئه تیلێنی و پۆلى پرۆپیلێن یەک توێی خورتوومی به قوتری دەرەکی 

20تا 65 میلی میتر بۆ تۆڕگەلی تەلەفوون و پیشەی ترۆمبیل چێکردن.
 بۆڕیگەلی پۆلی ئه تیلێن(سابداکت)ی تۆڕی تەلەفوون بە کەلک وەرگرتن لە ماکی 

.DIN8074 به  گوێرەی ستانداردی HDPE سەرەکی
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تایبە تمەندی فه نی بۆڕیگەلی پۆلی ئه تیلێنی ئاوکشیان
له کومپانیای »جه هادی زه مزه م« دا، بۆڕیگەلی پۆلی ئه تیلێن بۆ بە کارهێنان لە تٶڕی ئاگەیاندن و 
ناودیری به  گوێرەی ستانداردە کانیINSO14427, DIN8074 ,ISO4427,EN12201 دێتە بەرهەم.
 PE80 ,PE100بۆڕیگەلی پۆلی ئه تیلێن بۆ ئاگەیاندن بە کەلک وەرگرتن لە باشترین موادی سەرەکی

قوتری دەرەکی 20 تا 500 میلی میتر و بە هیزی ناوی(٦،٤،8،PN٢٠،١٦،١٠) بار دێتە بەرهەم.
شەریکەی جەهادی زەمزەم به بەکارهێنانی کارناسانی لێزان و پسپۆڕ و کەلک وەرگرتن له 
تاقیگەکەلی پێشکەوتوو و تەیار لە کارخانە کانیدا، یەکێک لە باشترین بەرهەمهێنەرانی بۆڕی 

پۆلی ئه تیلێنی ئاگەیاندن و ئاودێرییە لە ئیڕاندا.
 خاۆینی پلە A له الین جئگری ئاووخاکی وەزارتی جیهاد کشت و کال

تاپیه تمه ندییه ته کنیکیه کانی بۆری پۆلی ئه تیلێن سووک ناودێری دلۆپی
له شه ریکە ی جە هادی زەمزم بورێ پۆلی  ئه تیلین سووک ناودێری دلۆپی بۆ بە کار هینان 
ناودێری دلۆپی به گوێرە ی ستانداردە کانی نه ته وییINSO7607 وستانداردە کانی نیو نه ته وه یی 
ISO 8779به که لک وە رگرتن لە مە وادی سە رە کیPE40 & PE32 به قوتری دە رە کی لە 

12تا32میلی میتر و گوشالی نومینالی جۆراجور دیتە به رهە م.



تایبە تمەندییە تەکنیکیە کانی بۆڕیگەلی پۆلی ئه تیلێن بۆ ئاگەیاندنی گاز
له شەریکەی جەهادی زەمزەمدا، بۆڕی پۆلی ئه تیلێن بۆ بەکارهێنان لە تۆڕگە لی 
دابەش کردنی گازی سروشتی بۆ خانوو و شوێنگەلی پیشەسازی گوێرەی ستانداردی 
EN 1555 وINSO 11233 ستانداردی شەریکەی نەتەوەیی گازی ئێران بە ژمارەی  

IGS-M-PL 014-1(3)Oct. 2015 دێنێتە بەرهەم.
 PE80بۆڕیگەلی پۆلی ئه تیلێنی گەیاندنی گازبه کەلک وەرگرتن باشترین موادی سەرەکی
PE100, بە ئەستووری 25 تا 225 میلی میتر ,SDR11 SDR13,6 , MOP 4 bar دێتە 

بەرهەم.
پێشکەوتوو  تاقیگەی  و  مەکایین  بە  زەمزەم  کانی شەریکەی جەهادی  کارخانه 
تەیارە و یەکێک لە گەورەترین بەرهە مهێنەرانی بۆڕیگەلی پۆلی ئه تیلێنی ئاگەیاندنی 

گازە لە ئیڕاندا.
 خاوه ل���ی پله ی یه ک���ه م له الیه ن کومپانیای گازی نه ته ویاگ���ی ئیران ئە اندازە 25 تا 

225 میلی میتر



بۆڕیگەلی پۆلی ئه تیلێنی دوو توێی کرتیۆپدار
شەریکەی  له  کرتیۆپدار،  توێی  دوو  پۆلی ئه تیلێنی  بۆڕیگەلی 
و  پۆلی ئه تیلێن  سەرەکی  موادی  باشترین  بە  زەمزەمدا  جەهادی 
ئالمانیا و  تیکنۆلۆجیای  له دوایین  بە کەلک وەرگرتن  پۆلى پرۆپیلێن 
 INSO 9116 ,DIN16961,EN13476, بە گوێرەی ستاندارد گەلی
 ISO9001-2008 کوالیتی  بەرایتی  بەڕێوە  گوێرەی سیستەمی  بە 

دێتە بەرهەم.
بۆڕیگەلی پۆلی ئه تیلێنی دوو توێی کرتیۆپدار لە تۆڕگەلی زێراو و 
زنەکێشی لە قوتری 300 تا 1400 میلی میتر و بە تۆکمەای ئالقەیی 

جۆربەجۆر ، بو دیزاین بەکار دەبرێ.

 سیستەمی بۆڕی تەواو ویەکدەست
 بەئاسانی و بەدڵنیاییەوە پێکەوە دەلکێن (سیستەمی 

جوشکاری ئەلکترۆفیۆژن)
 له به رانبه ر مه وادی کیمیاوی و هه موو چه شنه گازێکدا 

خۆڕاگرییەکی باشی هەیە
 خۆڕاگری مکانیکی زۆر باش (خۆڕاگر بە بەرانبەر سوان، 

لێدان وشکان)
 خاوەنی تایبەتمەندی هیدرۆلیکی باشە (رووبەری ناوەوەی 

ساف و لووسە)
 بەئاسانی بەکار دەبرێ (کێشی سووکە)

 بەئاسانی دەپشکێندرێ چونکە رووبەری ناوەوەی روونە
UV خۆڕاگر له به رانبه ر تیشکی ماوه رای به نه وش 

 درێژایی تەمەن پتر لە 50 سال
 تێچووی کم بۆ دامەزراندنی

تایبە تمەندییە تەکنیکی و ئابوورییەکان



ئەلکترۆفیۆژن  جۆری  له  ده سکرد  پۆلی ئه تیلێنی   ئیتساالتی 
پرۆفیلدار  جۆری  زێراو  توێی  دوو  بۆڕیگەلی  بۆ  سووکتی  و 
و  میتر  میلی   200-1400 ناوەوەی  پانایی  بە  کاروگیت  و 
 INSO 9116 ،گەلی ستاندارد  گۆیرەی  بە  جۆراوجۆر  سفتی 

.EN13476،DIN16961

ئیتساالتی پۆلی ئه تیلێنی  ده سکرد



بۆڕیگەلی پۆلی ئه تیلێنی دوو توێی کارۆگیت
بە  زەمزەم  جەهادی  شەریکەی  کارۆگیتی  توێی  دوو  پۆلی ئه تیلێنی  بۆڕیگەلی 
کەلک وەرگرتن له باشترین موادی سەرەکی پۆلی ئه تیلێنی قورس(HDPE) بە گوێرەی 

دوایین تیکنۆلۆجیای واڵتی کانادا دێتە بەرهەم.
ئەم بۆڕییانە بە قوتری ناوەوەی 200-500 میلی میتر و پته وی ئاڵقەیی 4و8 کیلوو 
, EN 13476 نی�ۆتن ل�ە سەر م�یت��ری چوارگۆشە و بە گ��ۆی��رەی س��ت��اندارد گ��ەل��ی
 ISO 9001-2008 بە گ�ۆیرەی س�تانداردی بەڕێوەبەرایەتی کوالیتی INSO 9116 ,DIN 16961

دێتە بەرهەم و لە تۆڕگەلی گواستنەوەی زێراو و زنەکێشیدا کەڵکی لێ دەگیرێ.

تایبە تمەندییە سه ره کییه کانی ئه م به رهه مه ئه مانه یه:
  پالێوەری تۆی ناوەوە و بەرگری لە دروست بوونی تانشیت

) Bell socket& Spigot  پێوەندی ئاسان و دڵنیا ( بە کەلک وەرگرتن لە ئۆرینگ و شێوازی
  کێشی سووک و دابەزاندنی ئاسان     

  گواستنەوەی ئاسانی تراوەکان    
  تێچووی کەم بۆ دامەزراندانی

UV خۆڕاگر له به رانبه ر تیشکی ماوه رای به نه وش  
  قایم بوونی مکانیکی باش لە بەرانبەر باری دەرەکییەوە    

  خۆڕاگری کیمیاوی باش لە بەرانبەر هەموو جۆرە گازێک      
  درێژایی تەمەن پتر لە 50 سال

بۆڕییەکان
  بۆڕییەکان کووپلەردارەکان )Bell socket &Spigot (   (ئاوبەندی بە ئۆرینگی 

) SBR یان EPDM NBR, ئێالستۆمێری لە سەر بنەمای
  بۆریگەلی ساکاری بێ کووپلێر ( ئاوبەندی بە کەلک وەرگرتن لە کوپلینگی 

) SBR یان EPDM پۆلی ئه تیلێن و ئاورینگی ئێالستۆمێری لە سەرپایەی
رەنگی بۆری:   

  توێی دەرەوە رەشە ( لە دووکەڵ پێک هاتووە  و لە بەرانبەر تیشکی هەتاو 
و تیشکی ماوەرای به نه وش UV خۆڕاگرە). توێی ناوەوە رەنگێکی روونی هەیە بۆ 

ئەوەی باشتر دیار بێ. 



بۆڕیگەلی یەک توێی (سینگڵ) کاروگیت (خورتوومی)
بۆڕیگەلی یەک توێی (سینگڵ) کاروگیت (خورتوومی) بە کەلک وەرگرتن 
له باشترین سەرەکی پۆلی ئه تیلێن و پۆلى پرۆپیلێن( PE.PP) بە ئەستووری 
بە  ئەورووپا  تیکنۆلۆجیای  گوێرەی  بە  میتر  میلی   65 تا   20 دەرەکی 
شێوەی کاڵف بە رەنگی جۆربەجۆر بە پێی راسپاردە دێتە بەرهەم و 
لە تۆرگەلی تەلەفوون، پیشەی ترۆمبیل و پیشەی ئەلکتریکیدا کەڵکی لێ 

دەگیرێ.



ناساندن و تایبە تمەندییە  کانی ئیتساالتی پۆلی ئه تیلێن

ئیتساالتی پۆلی ئه تیلێنی مکانیکاڵ (رزوەیی)    

توێی  یەک  پۆلی ئه تیلێنی  ئیتساالتی  زەمزەمدا  جەهادی  شەریکەی  له 
و  سەرەکی  موادی  باشترین  له  کەلک وەرگرتن  بە  ئاودێری،  ئاگەیاندن، 
بەڕێوەبەرایەتی  ستانداردی  سیستەمی   ژێر   لە  رێگەپێدراو  ستانداردەکانی 

کوالیتی ISO 9001-2008 بەو چەشنەی خوارەوە دێنە بەرهەم.

ئیتساالت رزوەی لە ئه ندازه ی 20 تا 110 میلی میتر بە موادی 
ستانداردەکانی  گوێرەی  بە  کۆپلیمێر  پۆلى پرۆپیلێن  سەرەکی 

INSO 14474 ,ISO 14236, ISO 9625 وه کوو:





Butt Fusion ئیتساالتی پۆلی ئه تیلێنی
تا   50 دەرەکی  ئەستووری  بە   Butt Fusion پۆلی ئه تیلێنی  ئیتساالتی 
 )PE80 ,PE100( 355 میلی میتر و بە کەلک وەرگرتن له موادی سەرەکی
و گوشاری نۆمینال)PN4،6،8،10،16،20(ئەتمۆسفێر بە گۆیرەی ستاندارده 
کانیDIN 16963 ISO 4427,INSO 14427,EN12201 و لە قەوارە و سایزی 

جۆراوجۆردا دێته بەرهەم.





نووسینگەی ناوەندی 
و کارخانەکانی جەهادی زەمزەم

نووسینگەی ناوەندی: تاران، گۆڕپانی وەلیعەسر، شەقامی شەقایق، پالکی ٢9    
سندۆقی پۆستی: ٦٦١٦ /١٤١٥٥

تەلەفوون: ١-889٣8٧٣٠ ، 8-889٣8٦٧٦ -٢١-98+
تەلەفوونی نووسینگەی فرۆش: 889٣٥٦٥٤ -٢١-98+

فەکس: 889٣8٧٣٣ -٢١-98+
فەکسی نووسینگەی فرۆش: 889٣٥٦٥٣ -٢١-98+

www.zamzamplast.com :ماڵپەر
info@zamzamplast.com :(ئیمەیل )پۆستی ئەلکترۆنیکی

کارخانەی ئەهواز:  
کیلوومەتری 8 جادەی ئابادان، تەنشت بنکەی پۆلیسی سوئیسە

سندۆقی پۆستی: ٤٦٣9-٦١٣٣٥
تەلەفوون: ٣-8١ ٠٦ ٧١ ٣٥ ٦١ -98+

فەکس: 8٠ ٠٦ ٧١ ٣٥ ٦١-98+

کارخانەی ئێرانشەهر: 
کیلوومەتری ٥ جادەی بمپوور، بەرانبەری وێستگەی رادیۆ

سندۆقی پۆستی: ٤٣8-99١٣٥
تەلەفوون: ٢٠ ٢٠ ٢١ ٣٧ ٥٤-98+

فەکس: ٦9 ٤٢ ٢١ ٣٧ ٥٤-98+

کارخانەی زەنجان:
کیلوومەتری ٣٠ جادەی تاران، نزیک بە قەرەبالغ، تەنیشت بنکەی پۆلیس

سندۆقی پۆستی: ٣9٤-٤٥١9٥
تەلەفوون: 9٠ ٣٢ 8٧ ٣٥ ٢٤-98+

فەکس: 8٠ ٣٢ 8٧ ٣٥ ٢٤-98+

کارخانەی سنه: 
جادەی بەهەشتی مەحەممەدی، تەنیشت شەریکەی جەهادی نەسر

سندۆقی پۆستی: ٦٧٧-٦٦١٣٥
تەلەفوون: ١9-١8 ٣٥ ٣8 ٣٣ 98-8٧+

فەکس: ١٧ ٣٥ ٣8 ٣٣ 98-8٧+

کارخانەی مەشهەد: 
کیلوومەتری ٢٢ جادەی فەریمان

سندۆقی پۆستی: ٤٦٤-9١٧٣٥
تەلەفوون: ٧-٢٥ ٤٤ ٥٣ ٣٣ ٥١-98+

فەکس: ٢8 ٤٤ ٥٣ ٣٣ ٥١-98+






