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 »بسمه تعالی «

 آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 

 دار دهاست که عه مرجع رسمی کشور تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون ، تنها و مؤسسه استاندارد

 .باشد  می) رسمی ( استانداردهای ملی  نشر وظیفه تعیین ، تدوین و

های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه ، صاحبنظران  های مختلف توسط کمیسیون تدوین استاندارد در رشته
سعی . گیرد مراکز و مؤسسات علمی ، پژوهشی ، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط با موضوع صورت می

ها و مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی ، فنی  ست که استانداردهای ملی ، در جهت مطلوبیتبر این ا
تولیدکنندگان ، مصرف : آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل  و فن

 نویس پیش. کنندگان ، بازرگانان ، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد 
شود  های فنی مربوط ارسال می استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع و اعضای کمیسیون

و پس از دریافت نظرات و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان 
 .شود  چاپ و منتشر می) رسمی ( استاندارد ملی 

ط مؤسسات و سازمانهای عالقمند و ذیصالح و با رعایت ضوابط تعیین نویس استانداردهایی که توس پیش
شود نیز پس از طرح و بررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب ، به عنوان  شده تهیه می

شود که بر اساس مفاد  بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می. گردد  استاندارد ملی چاپ و منتشر می
گردد به  تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل می » 5 «  ملی شمارهمندرج در استاندارد

 .تصویب رسیده باشد 
باشد که در  المللی استاندارد می مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین

 ، از آخرین پیشرفتهای تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی و نیازمندیهای خاص کشور
 .نماید  المللی استفاده می علمی ، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین
تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور  مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می

ز کیفیت حمایت از مصرف کنندگان ، حفظ سالمت و ایمنی فردی و عمومی ، حصول اطمینان ا
محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصادی ، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای 

 المللی برای محصوالت  تواند به منظور حفظ بازارهای بین مؤسسه می. عالی استاندارد اجباری نماید 
 .کشور ، اجرای استاندارد کاالهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید 

همچنین به منظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه 
های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست  مشاوره ، آموزش ، بازرسی ، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم

ها و مؤسسات را محیطی ، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش ، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمان
بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط الزم، 

المللی  ترویج سیستم بین. نماید  گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می
ها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانب

 .باشد  استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می
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 لوله و اتصاالت پلی اتیلن دو جداره با - پالستیک ها"کمیسیون استاندارد 
دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال 

 -زهکشی مدفون شده در زیر خاک، فاضالب 
 "الزامات عمومی و مشخصات عملکردی :قسمت اول 

 
 

 سمت یا نمایندگی رئیس
 ه صنعتی امیر کبیردانشگا نازکدست ، حسین

 )دکترای مهندسی پلیمر ( 
 
 

 اعضا
 شرکت اسکان شیمی آراوند ، محمد علی

 )فوق لیسانس مهندسی پلیمر ( 
 

 شرکت صنایع جهاد زمزم احمدی ، زاهد
 )دکترای مهندسی پلیمر ( 
 

 شرکت مجتمع کارخانجات توسعه نیشکر اژدری ، نوید
 )فوق لیسانس مهندسی پلیمر ( 
 

 انجمن صنفی تولید کنندگان لوله و اتصاالت پلی اتیلن مید رضااوجاقی ، ح
 )لیسانس آموزش ( 
 

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ایمان زاده ، سایه
 )فوق لیسانس مهندسی آب و فاضالب ( 
 

 شرکت پارس پلیمر صنعت بارانی ، مصطفی
 )لیسانس مهندسی شیمی ( 
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 شرکت روداب پالست رشیدی موخر ، مسعود

 ) لیسانس مهندسی عمران (
 شرکت تدبیر نوین سازان سالمی حسینی ، مهدی

 )فوق لیسانس مهندسی پلیمر ( 
 

 شرکت مهندسی مشاور طوس آب سلیمی ، محمد رضا
 )فوق لیسانس مهندسی محیط زیست ( 
 

 انجمن متخصصین آب و فاضالب کشور طارمی ها ، مهدی
 )دکترای مهندسی پلیمر ( 
 

 شرکت آب و فاضالب استان یزد دغلمانی ، سید وحی
 )لیسانس مهندسی عمران ( 
 

 شرکت گاز لوله فالح ، محمد
 )فوق لیسانس مکانیک ( 
 

 شرکت نوآوران بسپار کوشکی ، امید
 )فوق لیسانس مهندسی پلیمر ( 
 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور متولیان ، حسین
 )فوق لیسانس شهر سازی ( 
 

 اتیلن انجمن صنفی تولید کنندگان لوله و اتصالت پلی سینمحمدی نصر آبادی ، ح
 )فوق لیسانس مدیریت ( 
 

 شرکت پلی اتیلن دو جداره بوشهر مرشدی ، منصور
 )فوق لیسانس مهندسی آبیاری و زهکشی ( 

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ملکی ، محمد
 )لیسانس مهندسی راه و ساختمان ( 
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 دبیر
 وسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانم مقامی ، محمد تقی

 )فوق لیسانس شیمی ( 
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 گفتار  شپی
 پلی اتیلن دو جداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در  لوله و اتصاالت-پالستیک ها ً استاندارد

:  قسمت اول -شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضالب ، زهکشی مدفون شده در زیر خاک
  در  و  شده  و تدوین  تهیه  مربوط های  کمیسیون توسط ً که الزامات عمومی و مشخصات عملکردی

 مورد  26/2/86   خ  شیمیایی و پلیمر  مور استاندارد ملی   کمیته جلسه  چهارصدو سی و هفتمین
   مؤسسه  و مقررات  قوانین  اصالح  قانون3   ماده  استناد بند یک  به ، اینک   است  قرار گرفتهتصویب

 منتشر   ایران  استاندارد ملی عنوانه  ب1371   ماه  بهمن  مصوب  ایران  صنعتی استاندارد و تحقیقات
 . شود می
  ، علوم   صنایع  در زمینه  و جهانی  ملی های  و پیشرفت  با تحوالت  و هماهنگی  همگامی  حفظ رایب

   که  پیشنهادی  تجدیدنظر خواهد شد و هر گونه  لزوم  در مواقع  ایران  ملی ، استانداردهای  و خدمات
   مربوط  فنی دنظر در کمیسیون تجدی ، در هنگام  شود  استانداردها ارائه  این  یا تکمیل  اصالح برای

 از   باید همواره  ایران  استانداردهای  به  مراجعه  برای بنابراین .   قرار خواهد گرفت مورد توجه
  . کرد  تجدیدنظر آنها استفاده آخرین
   موجود و نیازهای  شرایط  به  توجه  ضمن  که  است  شده  استاندارد سعی  این  و تدوین در تهیه
   هماهنگی  و پیشرفته  صنعتی  کشورهای  استاندارد و استاندارد ملی  این  بین ، در حد امکان  جامعه

 . ایجاد شود
  :  زیر است  شرح  به  کار رفته  استاندارد به  این  تهیه  برای  که خذیĤ و م بعامن

 

1- prEN 13476-1 : 2006 , Plastics piping systems for non- pressure 
underground drainage and sewerage- Structured- wall piping systems of 
unplasticized poly ( vinyl chloride ) ( PVC-U ) , polypropylene ( PP ) and 
polyethylene ( PE )- Part 1 : General requirements and performance 
characteristics 
2- DIN 16961-1 : 2000 Thermoplastics pipes and fittings with profiled outer 
and smooth inner surfaces- Part 1 : Dimensions 

 ب
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 مقدمه 

وسعه جوامع انسانی در کنار مزایا و محاسنی که به عنوان زندگی جمعی و رفع نیازهای متقابل در ت
ها و نیازهای جدیدی را نیز  تولید کارهای تخصصی و انبوه برای بشر ایجاد نموده است ، خواست

ست و یکی ها تامین بهداشت جوامع بشری ا یکی از مهمترین خواست. نماید  تعریف و تبیین می
هاست  های تامین بهداشت محیط زیست ، جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب از مهمترین بخش

های آب و فاضالب شهری و متعاقب آن تصویب  که خوشبختانه با تصویب قانون تشکیل شرکت
های آب و فاضالب روستایی در مجلس شورای اسالمی به صورت گسترده و فعال  قانون شرکت

. هایی برداشته شده است  خیر با حرکتی جهش گونه در راستای انجام این مهم قدمهای ا طی سال
این حرکت سریع و روز افزون نیازمند ابزاری در نوع نرم افزاری و سخت افزاری بوده که در هر 

های اصولی صورت گرفته است و بهبود کیفیت و افزایش کمیت در هر دو  دو جهت برنامه ریزی
 ها  در بخش سخت افزاری یکی از عمده ترین برنامه ریزی.  بوده است زمینه نیز چشمگیر

 یکی از این مصالح تامین و ساخت . بایستی در راستای تامین مصالح مورد نیاز انجام شود  می
باشد که در این  فاضالب می آوری و انتقال ها و خطوط جمع احداث شبکه مورد نیاز برای های لوله

اقدام  نیاز مورد های لوله و تامین نسبت به تولید های فاضالبی لوله های تولید با ایجاد کارخانه بخش
پذیر از  های انعطاف توان ایجاد و توسعه کارخانجات تولید لوله در این خصوص می. گردیده است 

های  را نام برد که در کشور به روش) دو جداره ( های پلی اتیلن با دیواره ساختمند  جمله لوله
از آنجایی که در برنامه ریزی های به عمل آمده توسعه همه جانبه این . گردند  نی تولید میکوناگو

صنعت اعم از سخت افزاری و نرم افزاری مد نظر بوده است لذا تدوین استانداردهای ملی که 
المللی گوناگون مورد استفاده در کشور باشد  های تولید و استانداردهای بین ناظر بر کلیه روش

 .رت یافته است ضرو

 پ
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 لوله و اتصاالت پلی اتیلن دو جداره با دیواره ساختمند مورد -ها پالستیک
های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضالب ، زهکشی مدفون  استفاده در شبکه

 -شده در زیر خاک
 :قسمت اول 

 الزامات عمومی و مشخصات عملکردی
 

 هدف و دامنه کاربرد 1
های  های لوله کشی با لوله    د تعیین الزامات فنی لوله ، اتصاالت و شبکه        هدف از تدوین این استاندار    

های بدون فشار   در شبکه( PE )دارای دیواره ساختمند با جداره داخلی صاف از جنس پلی اتیلن 
به عالوه این   . باشد   جمع آوری و انتقال فاضالب و زهکشی مدفون شده در زیر خاک می            ) ثقلی  ( 

 تمام لوله های با دیواره ساختمند ، از جنس پلی اتیلن ، با مادگی سر خود و یـا                    استاندارد در مورد  
بدون مادگی با محل اتصال دارای واشر حلقوی ارتجاعی یا اتصال های جوشی و یا الکتروفیوژنی                

های آزمایشی کـه در      در ضمن در این استاندارد پارامترهای آزمایش برای روش        . قابل اعمال است    
 .ها اشاره شده بیان شده است  ارد به آناین استاند

هـای   هـا و ضـربه پـذیری       هـا ، سـفتی     ها و اتصاالت با اندازه     ای از لوله   این استاندارد طیف گسترده   
متفاوت را پوشش می دهد و در مورد رنگ محصوالت نیز توصیه هـای مـورد نیـاز را ارایـه مـی                       

 .نماید 

 

ها ، اتصاالت و دیگر اجزایی که در مراجع اسـتاندارد   مورد لولهکلیه استانداردهای تدوین شده در       -یادآوری
ها و اتصاالتی که با این استاندارد مطابقت دارنـد مـورد اسـتفاده               توان همراه با لوله    ها اشاره شده را می     به آن 
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شـده ،  اسـتاندارد ارایـه    در ایـن  عملکـردی کـه   و نیز الزامات اتصال الزامات ابعاد  که با  شرطی قرار داد ، به   
 .مطابقت داشته باشند 

 مراجع الزامی  2
. در این استاندارد در موارد متعدد به منابع مختلف تاریخ دار و بدون تاریخ ارجاع داده شده اسـت                    

فهرسـت منـابع مـورد      . این ارجاعات در طول متن و در مکان های مناسب به کار برده شـده انـد                  
 در مورد منابع تاریخ دار اگر منبـع مـورد رجـوع             .استفاده در آخر این متن مشخص گردیده است         

اصالحیه ها یا نسخه های تجدید نظر داشته باشند ، اصالحیه ها و یا نسخه های جدیـد بـه شـرح            
در منابع بدون تاریخ ، آخرین چـاپ نشـریه مـورد رجـوع              . مطابقت با تاریخ ، قابل اعمال هستند        

 ) . شامل اصالحیه ها ( مالک می باشد 

  تعیـین نـرخ جریـان جرمـی مـذاب           -هـا   پالسـتیک  1383سـال    : 6980اندارد ملی ایران     است 2-1
( MFR ) و نرخ جریان حجمی مذاب ( MVR )روش آزمون- گرما نرم ها  

های پلی اتیلنـی مـورد اسـتفاده در           لوله - پالستیک ها  1383سال   : 7174 استاندارد ملی ایران     2-2
 ها  ی ویژگ- مواد اولیه مورد مصرف-آبرسانی

های پلی اتیلنی مورد استفاده در        لوله - پالستیک ها  1383سال   : 7175-1 استاندارد ملی ایران     2-3
  روش آزمون- اندازه گیری ابعاد-آبرسانی

های پلی اتیلنی مورد اسـتفاده در         لوله -ها  پالستیک 1383سال   : 7175-2 استاندارد ملی ایران     2-4
  روش آزمون- اندازه گیری مقدار دوده-آبرسانی

 لوله های پلی اتیلنـی مـورد اسـتفاده          - پالستیک ها  1383سال   : 7175-3 استاندارد ملی ایران     2-5
  روش آزمون- اندازه گیری بازگشت حرارتی-در آبرسانی

 لوله های پلی اتیلنـی مـورد اسـتفاده          - پالستیک ها  1383سال   : 7175-4 استاندارد ملی ایران     2-6
  روش آزمون-ی مقاومت و رفتار ترکیدگی لوله ها در برابر فشار داخلی اندازه گیر-در آبرسانی
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های پلی اتیلنی مورد استفاده در        لوله - پالستیک ها  1383سال   : 7175-5 استاندارد ملی ایران     2-7
  روش آزمون- اندازه گیری چگالی لوله و پالستیک های گرما نرم-آبرسانی

های پلی اتیلنی مورد استفاده در        لوله - پالستیک ها  1383 سال : 7175-6 استاندارد ملی ایران     2-8
  روش آزمون- بررسی چگونگی پراکنش دوده-آبرسانی

های پلی اتیلنی مورد اسـتفاده در         لوله -ها  پالستیک 1383سال   : 7175-7 استاندارد ملی ایران     2-9
 وش آزمون ر- مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی-آبرسانی

ها بـه     تعیین زمان القای اکسایش پلی الفین      - پلیمرها 1383سال   : 7186 استاندارد ملی ایران     2-10
 روش گرمایش روبشی تفاضلی 

2-11 DIN 16961-2 : 2000 , Thermoplastics pipes and fittings with profiled and 
smooth inner surfaces- Part 2 : Technical delivery conditions . 
2-12 DIN 19537-1 : 1983 , High- density polyethylene ( HDPH ) pipes and 
fittings for drains and sewers ; dimensions 
2-13 Direction DVS 2207-1 : 2000 , welding of Thermoplastics- Heated toll 
welding of pipes , pipeline components and sheets made from HDPE . 
2-14 Direction DVS 2209-1 : 1997 , welding of Thermoplastic materials- 
Extrusion welding- Procedures , Characteristics . 
2-15 EN 476 : 1998 , General requirements for components used in discharge 
pipes , drains and sewers for gravity systems . 
2-16 EN 681-1 : 1996 , Elastomeric seals- Materials requirements for pipe  
 

joint seals used in water and drainage applications- Part 1 : Vulcanized rubber . 
2-17 EN 681-2 : 2000 , Elastomeric seals- Materials requirements for pipe 
joint seals used in water and drainage applications- Part 21 : Thermoplastic 
elastomers . 
2-18 EN 681-4 : 2000 , Elastomeric seals- Materials requirements for pipe 
joint seals used in water and drainage applications- Part 4 : Cast polyurethane 
sealing elements . 
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2-19 EN 744 : 2000 , Plastics piping and ducting systems- Thermoplastics 
pipes- Test for resistance to external blows by the round- The- clock method . 
2-20 EN 1053 : 1996 , Plastics piping systems- Thermoplastics piping systems 
for non- pressure applications- Test method for water tightness . 
2-21 EN 1055 : 1996 , Plastics piping systems- Thermoplastics piping systems 
for soil and waste discharge inside buildings- Test method for resistance to 
elevated temperature cycling . 
2-22 EN 1411 : 1996 , Plastics piping and ducting systems- Thermoplastics 
pipes- Determination of resistance to external blows by the staircase method . 
2-23 EN 1446 : 1996 , Plastics piping and ducting systems- Thermoplastics 
pipes- Determination of ring flexibility . 
2-24 EN 1979 : 1999 , Plastics piping and ducting systems- Thermoplastics 
spirally- formed structured- wall pipes- Determination of the tensile strength 
of a seam . 
2-25 EN 12061 : 1999 , plastics piping systems- Thermoplastics fittings- Test 
method for impact resistance . 
2-26 EN 12256 : 1999 , plastics piping systems- Thermoplastics fittings- Test 
method for mechanical strength or flexibility of fabricated fittings . 
2-27 EN ISO 9967 , Plastics pipes- Determination of creep ratio ( ISO 9967 : 
1994 ) . 
2-28 EN ISO 9969 , Thermoplastics pipes- Determination of ring stiffness  
( ISO 9969 : 1994 ) . 
2-29 prEN 1277 : 2002 , Plastics piping systems- Thermoplastics piping 
systems for buried non- pressure applications- Test method for leaktightness 
of elastomeric sealing ring type joints ( revision of EN 1277 : 1996 ) . 
2-30 prEN 1437 : 1994 , Plastics piping systems- Piping systems for 
underground drainage and sewerage- Test method for resistance to combined 
temperature sycling and external loading . 
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2-31 prEN 14741 : 2006 , Thermoplastics piping and ducting systems- Joints 
for buried non- pressure application- Test method for the long- term sealing  
 

performance of joints with elastomeric seals by estimating the sealing pressure . 
2-32 ISO 12091 : 1995 , Structured- wall thermoplastics pipes- Oven test . 
2-33 ISO 13967 : 1998 , Thermoplastics fittings- Determination of ring 
stiffness . 

 تعاریف و اصطالحات 3
 :یا واژه ها با تعاریف زیر به کار می روند / در این استاندارد اصطالحات و 

 اصطالحات و تعاریف عمومی 3-1
 لوله و اتصاالت با دیواره ساختمند 3-1-1

التی گفته می شود که بر اساس نوع مـواد مـورد اسـتفاده ، بـرای دسـتیابی بـه الزامـات                       به محصو 

 .عملکرد فیزیکی و مکانیکی این استاندارد ، به صورت بهینه طراحی شده باشد 

 
 . مراجعه نمایید 6 برای شرح طرح های در بر گیرنده این استاندارد به بند -یادآوری

 

 اتصاالت دست ساز  3-1-2
االتی گفته می شود که از طریق شکل دهی حرارتی و یا به هم متصل سـاختن چنـد قطعـه                     به اتص 

 .لوله و یا قطعات قالب گیری شده ساخته شده باشند 

 
 . واشر آب بندی یک قطعه جداگانه از مجموعه اتصال به شمار می رود -یادآوری

 تعاریف و اصطالحات هندسی 3-2
  DNاندازه اسمی  3-2-1
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 .طعه بر حسب میلی متر که تقریبا برابر با اندازه تعیین شده برای تولید است اندازه یک ق

  DN/ ODاندازه اسمی  3-2-2
 .اندازه اسمی بیانگر قطر خارجی 

  DN/ IDاندازه اسمی  3-2-3
 .اندازه اسمی بیانگر قطر داخلی 

 ( dn )قطر اسمی  3-2-4

  .DN/ OD ) ؛ ( DN/ IDمی قطر تعیین شده بر حسب میلی متر برای یک اندازه اس

 ( de )قطر خارجی  3-2-5

، ) اسپیگت  ( سطح مقطع آن در هر نقطه لوله یا نرگی           طریق از خارجی قطر شده گیری اندازه مقدار

 . گرد شده باشد ±1/0که با دقت 

 
 . به شکل یک مراجعه شود Bهای طرح   برای ساختاری-یادآوری

 

 ( dem )میانگین قطر خارجی  3-2-6

مقدار اندازه گیری شده محیط بیرونی یک لوله یا نرگی در هر سطح مقطع دلخواه تقسیم بـر عـدد                    

 . گرد شده باشد ±1/0که با دقت  ) π = 142/3( پی 

 
 . به شکل یک مراجعه شود Bهای طرح   برای ساختاری-یادآوری

 

 ( dim )میانگین قطر داخلی  3-2-7
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 داخلی در فواصل برابر از یک سطح مقطع معین از لوله یـا              متوسط مقادیر اندازه گیری شده از قطر      

 .اتصال با فواصل مساوی 

 ( e )ضخامت دیواره  3-2-8

 .اندازه ضخامت دیواره در هر نقطه ای از بدنه قطعه 

 ( ec )ارتفاع سازه  3-2-9

 و  A1ها و اتصـاالت طـرح        فاصله عمودی باالترین نقطه برجستگی روی لوله و یا ، در مورد لوله            

A2 فاصله سطح بیرونی دیواره تا سطح داخلی آن ، . 

 انعطاف پذیری حلقوی  3-2-10

 .قابلیت لوله در مقاومت در برابر خمش قطری بدون از دست دادن انسجام ساختار 

 سفتی حلقوی  3-2-11

یکی از مشخصه های مکانیکی لوله تعیین کننده میزان مقاومت لوله در برابر خمش حلقوی تحـت                 
 .نیروی خارجی می باشد یک 

 سفتی اتصاالت  3-2-12

یکی از مشخصه های مکانیکی اتصال که تعیـین کننـده میـزان مقاومـت اتصـال در برابـر خمـش                      
 .حلقوی تحت یک نیروی خارجی می باشد 

  )SR24 یا SN( کالس سفتی حلقوی  3-2-13
سفتی حلقوی مورد نیـاز     به صورت یک عدد گرد شده بدون اعشار می باشد که بیان کننده حداقل               

 .برای لوله و یا اتصاالت است 

 نشانه ها 3-4
A : طول درگیر 

de : قطر خارجی 
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dem : میانگین قطر خارجی 
dim : میانگین قطر داخلی 
dn :  قطر اسمی 

Dim,min : سوکت  ( 1حداقل میانگین قطر داخلی یک مادگی( 

e : ضخامت دیواره 
ec : ارتفاع سازه 

emin : اسپیگت  ( 2خامت دیواره لوله یا نرگیحداقل ض( 
e2 :  ضخامت دیواره در هر نقطه از قسمت استوانه ای یک مادگی 

e3 : ضخامت دیواره در هر نقطه از شیار واشر آب بندی یک مادگی 

e4 :  ضخامت دیواره دهانه عبور آب ( ضخامت دیواره الیه داخلی( 

e5 :  قسمت تو خالیضخامت دیواره الیه داخلی واقع در زیره 

F : فاصله انتهای یک نرگی تا نقطه موثر آب بندی 

l : طول موثر لوله 

L1 , min : حداقل طول یک نرگی 

Sso : سفتی واقعی قسمت استوانه ای مادگی 

Ssp : سفتی واقعی نرگی 

Z1 : طول طراحی یک اتصال 

Z2 : :طول طراحی یک اتصال 

Z3 : طول طراحی یک اتصال 

                                                 
1- Socket  
2- Spigot 



 9 

a : تصالزاویه اسمی ا 

 اختصارات و نمادها 3-4-1
DN : اندازه اسمی 

DN/ ID : اندازه اسمی بیانگر قطر داخلی 

DN/ OD : اندازه اسمی بیانگر قطر خارجی 

MFR : نرخ جریان مذاب 

OIT : زمان شروع اکسیداسیون 

PE : پلی اتیلن 

PS : مقاومت لوله 
RSC : ثابت سفتی حلقوی 

S : سری لوله 

SDR : ددارستاننسبت ابعادی ا 

SN :  28-2رده سفتی حلقوی اسمی مطابق با استاندارد بند 

TIR : نرخ واقعی ضربه پذیری 

TPE : ترموپالستیک االستومر 

SR24 : 11-2بند ارد درده سفتی حلقوی لوله مطابق با استان 
RF : انعطاف پذیری حلقوی 
 
 تعاریف و الزامات مربوط به مواد 4
 1بکرمواد  4-1

                                                 
1- Virgin  
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 باشد و 2-2ورت مواد خود رنگ مشکی که خصوصیات آن مطابق با استاندارد بند موادی که به ص
ودر تحت هیچ فرآیند دیگری قرار نگرفته اند و هیچ نوع مواد پبه جز فرآیند تولید گرانول و یا 
 .بازیافتی به آن اضافه نشده است 

 

های داخلی و  ، تالک و غیره در الیه استفاده از هر گونه مواد پر کننده معدنی مانند کربنات کلسیم :تذکر 
 .باشد  ها مجاز نمی خارجی لوله

 

 مواد بازیافتی داخل واحد تولید 4-2
های زاید حاصل از تولید  ها و اتصاالت مردود و استفاده نشده ، شامل برش مواد حاصل از لوله

ب گیری تزریقی و یا  از طریق قالر بانها و اتصاالت ، که در همان واحد تولیدی ، برای اولی لوله
 توسط همان کارخانه به اتوانند مجدد های آزمایش شده می  تولید شده و همچنین نمونهاکستروژن

 درصد مورد استفاده قرار گیرند ، به شرط آن که مواد بازیافتی مخلوط شده از 5میزان حداکثر 
های الزم  د شده از ویژگی تولیلو محصوو همان فرموالسیون مواد نو پلی اتیلن باشد ، همان گونه 

 .در این استاندارد برخوردار باشد 
 

 درصد با 10 ماده بازیافتی مخلوط شونده با مواد اولیه ، نباید بیش از ( MFR ) نرخ جریان مذاب -یادآوری

 .مواد اولیه اختالف داشته باشد 

 

 خصوصیات مواد اولیه لوله و اتصاالت 4-3
 و اتصاالت تولید شده به روش قالب گیری تزریقیخصوصیات مواد اولیه لوله  4-3-1

د مطابق با یمشخصات مواد اولیه خود رنگ مشکی مورد استفاده در ساخت لوله و اتصاالت می با

 . باشد 2-2استاندارد بند 
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  و به کار گیری مستربچ ، مقدار دوده مورد نیاز باید 1 در صورت استفاده از پلی اتیلن بدون دوده-1یادآوری 

 . درصد باشد 2 تا 2/1ین ب

 

 درصد 4/0انتخاب گردند که حداقل  ای گونه باید به الیه داخلی استفاده در مشکی مورد  مواد غیر-2یادآوری 

 .ماده مناسب ضد اشعه فرابنفش داشته باشد 

 

مشخصات مواد اولیه لوله و اتصاالت پلی اتیلنی تولید شده به روش قالب گیری تزریقی باید با 

 . مطابقت نمایند 1ت مندرج در جدول مشخصا

                                                 
1- Natural  
2- Anti- UV 
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 ( PE ) خصوصیات مواد اولیه لوله و اتصاالت تزریقی پلی اتیلنی -1جدول 

 روش آزمون پارامترهای آزمایش الزامات ویژگی
 b یا aنوع  درپوش های انتهایی

  درجه سلسیوس80 دمای آزمایش 
 آزاد جهت 

  عدد3 تعداد آزمونه های مورد آزمون 
  مگا پاسکال0/4 تنش آزمون

 6-2مطابق با استاندارد بند  مدت حفظ شرایط دمایی
 آب در آب نوع آزمایش

 مقاومت لوله تک جداره تولید شده
 در برابر فشار داخلی ،

 2 و 1 ساعت165به مدت 
 .دد نمونه لوله دچار هیچ گونه نقیصه ای نگر

  ساعت165  آزمایشمدت

 6-2مطابق با استاندارد بند 

 3( MFR )نرخ جریان مذاب 
 دما . باشد 7/0کمتر یا مساوی  بر حسب گرم بر ده دقیقه

 میزان بار اعمال شده
  درجه سلسیوس190

 1-2مطابق با استاندارد بند    کیلوگرم5

10-2 استاندارد بند مطابق با  درجه سلسیوس200 دما . دقیقه باشد 20مساوی یا بیشتر از  4( OIT )پایداری حرارتی 
چگالی پلی اتیلن بدون دوده بر حسب 

 7-2مطابق با استاندارد بند   درجه سلسیوس23 ± 2 دما  965/0 تا 941/0 گرم بر سانتی متر مکعب

 4-2مطابق با استاندارد بند  - - 25/2± 25/0 درصد وزنی دوده
 8-2مطابق با استاندارد بند  - - 5 تا 1تصویرهای  پراکنش دوده
 8-2مطابق با استاندارد بند  - - بهتر از تصویر الف توزیع دوده
ESCR 
( F 50 ) 

 9-2مطابق با استاندارد بند   ساعت192 زمان شرایط الف
 . این آزمون باید بر روی نمونه ساخته شده به شکل لوله تک جداره از مواد اولیه مربوطه انجام پذیرد -1
 .به روش قالب گیری تزریقی ، این آزمون باید بر روی یک قطعه تزریق شده و یا ساخته شده به روش اکستروژن به شکل لوله انجام پذیرد  در مورد قطعات ساخته شده -2
وش جوش انجـام مـی شـوند ، مقـدار نـرخ      در مورد اتصاالتی که با ر.  گرم بر ده دقیقه می باشد 6 مقدار نرخ جریان مذاب در مورد مواد اولیه اتصاالت مکانیکی تزریقی کمتر یا مساوری           -3

 ) . گرم بر ده دقیقه 7/0کمتر یا مساوی ( د با مقدار نرخ جریان مذاب مواد اولیه لوله برابر باشد یجریان مذاب مواد اولیه این گونه اتصاالت می با
 .کدیگر متصل می شوند  این آزمون تنها در مورد لوله و اتصاالتی صورت می پذیرد که با روش ذوبی و یا جوشی به ی-4
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 خصوصیات مواد اولیه اتصاالت تولید شده به روش قالب گیری چرخشی 4-3-2
 . مطابقت نماید 2ا مشخصات مندرج در جدول بمشخصات مواد اولیه اتصاالت باید 

  خصوصیات مواد اولیه اتصاالت پلی اتیلنی تولید شده به روش قالب گیری چرخشی-2جدول 

 روش آزمون پارامترهای آزمایش الزامات ویژگی
 b یا aنوع  درپوش های انتهایی

  درجه سلسیوس60 دمای آزمایش 
 آزاد جهت 

  عدد3 نه های مورد آزمون تعداد آزمو
  مگا پاسکال9/3 تنش آزمون

 6-2مطابق با استاندارد بند  مدت حفظ شرایط دمایی
 آب در آب نوع آزمایش

مقاومت لوله تک جداره تولید شده در 
 برابر فشار داخلی ،

 1 ساعت165به مدت 
 .نمونه لوله دچار هیچ گونه نقیصه ای نگردد 

  ساعت165 مدت آزمایش

 6-2مطابق با استاندارد بند 

 ( MFR )نرخ جریان مذاب 
 دما . باشد 16مساوی یا کمتر از  بر حسب گرم بر ده دقیقه

 میزان بار اعمال شده
 درجه سلسیوس 190

 1-2مطابق با استاندارد بند   کیلوگرم5

 10-2مطابق با استاندارد بند   درجه سلسیوس200 دما . دقیقه باشد 10مساوی یا بیشتر از  ( OIT )پایداری حرارتی 
چگالی پلی اتیلن بدون دوده بر حسب 

 7-2مطابق با استاندارد بند   درجه سلسیوس23 ± 2 دما . باشد 925/0بیشتر از  گرم بر سانتی متر مکعب

 4-2مطابق با استاندارد بند  - - 25/2± 25/0 درصد وزنی دوده
 8-2مطابق با استاندارد بند  - - 5 تا 1تصویرهای  پراکنش دوده
 8-2مطابق با استاندارد بند  - - بهتر از تصویر الف توزیع دوده

ESCR 
 

( F 50 ) 
 9-2ستاندارد بند مطابق با ا  ساعت192 زمان شرایط الف

 . این آزمون باید بر روی یک قطعه تزریق شده و یا ساخته شده به روش اکستروژن به شکل لوله از مواد اولیه مربوطه انجام پذیرد -1
 .ت جوشی مجاز نمی باشد  اتصاالت تولید شده با روش چرخشی باید فقط به عنوان اتصاالت مکانیکی استفاده گردند و استفاده از آن ها در اتصاال-1یادآوری 
 . درصد ماده ضد اشعه فرابنفش باشد 4/0 درصد دوده و 5/0 به منظور حفظ مقاومت های مختلف اتصال باید حداقل شامل -2یادآوری 
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 واشرهای آب بند 4-4
مواد مورد استفاده در تولید واشرهای آب بند به تناسب کاربردشان باید مطابق با یکی از 

واشر آب بند نباید هیچ اثر منفی بر قطعات .  باشند 18-2 یا 17-2 یا 16-2 بند استانداردهای
 . گردد 9داشته و یا باعث عدم تطابق مجموعه مورد آزمایش با الزامات بند 

 
 های پلی اتیلنی با دیواره ساختمند معرفی انواع لوله 5

ای هستند که تنها برای نشان دادن  ههای نمون های زیر ارایه شده ، طرح هایی که در شکل  طرح-یادآوری
اجزای تشکیل دهنده و پارامتری ابعادی لوله می باشند و لزوما نمایانگر جزییات محصوالت تولید شده 

 .توسط تولید کنندگان نمی باشد 
 

 Aساختار لوله های طرح  5-1

  )A1طرح ( ساختارهای چند الیه یا دیواره با مقاطع تو خالی محوری  5-1-1
ها الیه داخلی و  باشند که در آن  و اتصاالت چند جداره با سطوح داخلی و خارجی صاف میلوله

 .اند  خارجی توسط پروفیل و یا یک الیه اسفنجی در جهت طولی به هم متصل شده
 .شود   مشاهده می1 در شکل A1هایی از طرح  نمونه
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 A1های لوله با طرح  هایی از دیواره  نمونه-1شکل 
  )A2طرح ( تار با دیواره تو خالی به صورت اسپیرالی ساخ 5-1-2

لوله و اتصاالت دو جداره با سطوح داخلی و خارجی صاف و ساختاری حفره ای با حفره هایی 

یا شعاعی می باشند که در آن ها دیواره های خارجی و داخلی توسط ) اسپرال ( در جهت مارپیچ 

 . اند پروفیل به صورت حلزونی به یکدیگر متصل شده

 . مشاهده می شود 2نمونه ای از این طرح در شکل 

 
 A2 نمونه هایی از طرح -2شکل 

 
 Bساختار لوله های طرح  5-2
 کاروگیت یا دندانه دار 5-2-1

 هـای   جداره دارای سطح داخلی صاف و الیـه خـارجی بـا پروفیـل             ) یا چند   ( لوله و اتصاالت دو     

 به شکل مـارپیچ یـا حلقـوی        ) ها   دندانه( ها   شند که این پروفیل   با تو پر یا تو خالی می     ) ها   دندانه( 

 .اند  در سطح خارجی لوله قرار گرفته) شعاعی ( 

 .شود   مشاهده می3 در شکل Bهایی از طرح  نمونه
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a 
 

 

 

 

 

 

 

 
b 
 

 

 

 

 

 

 
c 
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 Bهایی از طرح   نمونه-3شکل 

 
های دو جداره    و لوله  ) c-3شکل  ( ره کاروگیت    شامل لوله های دو جدا     B لوله و اتصاالت طرح      -یادآوری

  .باشند  می ) b-3شکل ( ، )  تیوپ -کر( دارای پروفیل پشتیبانی شده با پلی پروپیلن 

 وضعیت ظاهری و رنگ 6
 وضعیت ظاهری 6-1

 :در بررسی وضعیت ظاهری ، لوله و اتصاالت باید از شرایط زیر برخوردار باشد 
وله و اتصاالت باید صاف و تمیز بوده و نباید هـیچ گونـه شـیار ،        سطوح داخلی و خارجی ل     -الف

 .تاول ، سوراخ و یا هر گونه نا همگونی دیگری در آن مشاهده گردد 
ها و اتصاالت باید به صورت تمیز و دقیق ، عمـود بـر محـور طـولی لولـه و در                        انتهای لوله  -  ب

، بـرش داده شـده      )  هندسـی محصـول      با توجه به طـرح    ( محدوده تعیین شده توسط تولید کننده       
 .باشد 
های لوله و اتصاالت که بعد از برش ، تیز و برنده هستند باید از حالت تیـزی و برنـدگی                لبه -  پ

 .خارج شوند 

 رنگ 6-2
الیه خارجی بهتر اسـت  . سر تا سر الیه های داخلی و خارجی لوله ها و اتصاالت باید رنگی باشد  

 باشـد ،  ( RAL 7037 ) یا خاکستری مات ( RAL 8023 ) به نارنجی سیاه رنگ ، قهوه ای مایل
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الیـه داخلـی نیـز مـی بایـد دارای رنـگ روشـن و                . از رنگ های دیگر هم می توان استفاده نمود          
 .ترجیحا زرد باشد 

 

 . صورت پذیرد 4 انتخاب هر نوع رنگ باید با در نظر گرفتن الزامات بیان شده در بند -یادآوری

 
  هندسیمشخصات 7

 مطـابق بـا   ( DN/ ID )های اسمی بیانگر قطر داخلـی   در این استاندارد ، لوله و اتصاالت با اندازه
 : مشخص می گردند 3جدول 

  اندازه های اسمی-3جدول 
1500-1400-1200-1000-900-800-700-600-500-400-350-315-300-250-200-150-125-100  

3500-3000-2800-2600-2500-2400-2200-2000-1800-1600  

 انواع اتصاالت 8
به طور کلی انواع اتصاالت مورد استفاده در شبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب را مـی تـوان               

الزم بـه   .  جوشی تقسیم بندی نمود      -به سه دسته اتصاالت مکانیکی ، جوشی و اتصاالت مکانیکی         

صیف کلـی اتصـاالت مـورد اسـتفاده       اند تنها جهت تو    هایی که در ادامه آورده شده      ذکر است شکل  

در ضمن ابعاد واقعی ، مشخصات و الزامات اتصاالت مورد بحث در این قسمت ،               . گیرند   قرار می 

 .ارایه گردیده است )  این استاندارد 3 و 2های  قسمت( ها  در بخش مربوط به هر یک از لوله

 

 .عهده تولید کننده می باشد  مسئولیت تولید ، کنترل و تضمین کیفیت اتصاالت بر -یادآوری

 

 اتصاالت مکانیکی 8-1
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 اتصاالت کوپلری لوله به لوله 8-1-1
 )کوپلر سر خود ( کوپلر متصل به لوله  8-1-1-1

به مادگی های انتهای لوله که در هنگام فرایند تولید لوله به صورت یکپارچه با آن ایجاد می گـردد                    

 . نوع اتصال دیده می شود  نمونه ای از این4در شکل . اطالق می شود 

 

 
 مادگی 

 )کوپلر سرخود ( ای از اتصال کوپلر متصل به لوله   نمونه-4شکل 

 کوپلر مجزا  8-1-1-2
بدون هیچگونـه  ( گردد که به صورت یکپارچه  ای اطالق می های دو طرفه این نوع اتصال به مادگی   

. شـوند    چرخشـی سـاخته مـی     توسط یکی از دو فرآیند قالب گیری تزریقی یـا           ) جوش خوردگی   

 .دهد  هایی از این نوع اتصاالت را نشان می  نمونه5شکل 
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  نمونه هایی از کوپلرهای مجزا-5شکل 

 

 اتصاالت جوشی 8-2
الزم بـه ذکـر اسـت کـه         . هایی از اتصاالت جوشی نشان داده شـده اسـت            های زیر نمونه   در شکل 

  و  13-2امات داده شـده در اسـتانداردهای بنـد          ها و رعایت الز    باید مطابق با روش    جوش دادن می  

 . انجام پذیرد 2-14
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  شکلV اتصال با جوش اکستروژنی -7  شکل   اتصال با جوش انتهایی-6شکل  
 

 

 
 

 

 
 

 

  اتصال الکتروفیوژنی-8شکل  
 

  مکانیکی-اتصاالت جوشی 8-3
 . نمونه ای از این نوع اتصال نشان داده شده است 9در شکل 

 

 

 
  اتصال نرگی و مادگی به همراه جوش اکستروژن-9شکل  
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متر ،   میلی800کاروگیت با قطر داخلی بزرگتر از  دو جداره های لوله  منحصرا برای-6 اتصال شکل -یادآوری

های اسپیرالی ،     میلی متر و لوله    1200 با قطر داخلی بزرگتر از       1 تیوب -های کر   مخصوص لوله  7اتصال شکل   
 . تیوب به کار برده می شوند - در مورد لوله های کر9 و 8 اتصال شکل

 غیـر فاضـالبی و     ) ثقلـی   ( هـای بـدون فشـار        اتصاالت قابل استفاده در شبکه     8-4

 های جمع آوری فاضالب های وصل انشعاب در شبکه سه راهی
 نـد در  توان هـایی کـه مـی    هـا ، انشـعابات و کـاهش دهنـده       هایی از زانـویی    های زیر نمونه   در شکل 

های جمع آوری فاضالب     های وصل انشعاب در شبکه     های زهکشی و آبیاری ثقلی سه راهی       شبکه
 :شوند  مورد استفاده قرار گیرند ، دیده می

 
  خم ها-10شکل 

 

 
  انشعابات-11شکل 

                                                 
1- Core- Tube  



 21 

  ابعاد مربوط به خم ها-4جدول 
 

 ( L )بر حسب میلی متر ) به طور تقریبی ( ابعاد 

 شماره اجزا
2 2 3 3 4 4 

اندازه اسمی
DN 

 قطر داخلی
 اسمی لوله

di 

ضخامت 
 دیواره

t 
°15 = α°30 = α°45 = α°60 = α°75 = α°90 = α 

 طبق سفارش مشتری 300قطرهای کوچکتر از 
300 300 40 85 125 175 230 300 
315 315 42 90 132 185 245 315 
350 350 45 98 145 205 270 350 
400 400 50 110 165 230 305 400 
450 450 58 125 185 260 345 450 
500 500 65 135 205 290 385 500 
600 600 80 160 245 345 460 600 
700 700 90 185 290 405 535 700 
700 700 92 192 295 410 545 715 
800 800 105 215 330 460 615 800 
900 900 120 240 370 520 690 900 
1000 1000 130 265 415 575 770 1000 
1200 1200 

 توسط 
تولید کننده 
 مشخص

 می گردد 

160 320 495 595 920 1200 

 طبق سفارش مشتری 1200قطرهای بزرگتر از 
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  درجه45ابعاد مربوط به انشعابات -5جدول 
 ابعاد بر حسب میلی متر

 اندازه اسمی
DN1 

 قطر داخلی لوله
1di1 

 ندازه اسمیا
2DN2 

 قطر داخلی لوله
di2 Z1 Z2 Z3 

 طبق سفارش مشتری 300قطرهای کوچکتر از 
300 300 250 250 
315 315 300 300 
350 350 315 315 
  350 350 

750 350  

  250 250 
  300 300 
400 400 315 315 
450 450 350 350 
  400 400 
  450 450 

900 400 900 

250 250 
300 300 
315 315 
350 350 
400 400 
450 450 

500 500 

500 500 

1000 400 1000 

250 250 
300 300 
315 315 
350 350 
400 400 
450 450 
500 500 

600 600 

600 600 

1200 400 1200 

  250 250 
  300 300 
  315 315 
700 700 350 350 
800 800 400 400 
  450 450 
  500 500 
  600 600 
  700 700 
  800 800 

1400 500 1400 

 طبق سفارش مشتری 800قطرهای بزرگتر از 
1- DN1 مساوی یا بزرگتر از DN2 

 

22 



 23 

 
 ها کاهش دهنده -12شکل 

 
 ابعاد مربوط به کاهش دهنده ها-6جدول 

 ابعاد بر حسب میلی متر

 اندازه اسمی
DN1 

 قطر داخلی لوله
di1 

 اندازه اسمی
DN2 

 ابعاد قطر داخلی لوله
 )به طور تقریب ( 

 طبق سفارش مشتری 300قطرهای کوچتر از 
300 300 400 400 350 
315 315 500 500 700 

500 500 350 400 400 
600 600 700 
600 600 350 
630 630 350 500 500 
700 700 700 

600 600 700 700 400 
800 800 350 700 700 
900 900 750 
900 900 350 800 800 
1000 1000 750 

 طق سفارش مشتری 800قطرهای بزرگتر از 
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  نمونه هایی از رابط اتصال-13شکل 

 
 ابط ها ابعاد مربوط به ر-7جدول 

 ابعاد بر حسب میلی متر

 اندازه اسمی
DN1 

 اندازه اسمی
DN2 

 قطر خارجی لوله 
1di t m z a 

100 110 
100 125 
125 125 
125 140 
150 160 
150 180 

300 300 

200 200 
200 225 
250 250 
250 280 
300 315 

 اندازه اسمی 
 مانند جدول 

  می باشد4

300 355 

400 400 

 به طور اختیاری 500

 12-2 مطابق با استاندارد بند -1
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 الزامات عملکردی 9

های نصب شده ، به کیفیت اجزای سیستم ، شرایط نصب و  عملکرد سیستم لوله و اتصاالت در شبکه
ها با مشخصات تعیین شده در  رتباط آنالزامات عملکردی اجزای سیستم و ا. نحوه اجرا بستگی دارد 

 . خالصه شده است 8 این استاندارد تشریح شده ، در جدول 3 و 2آزمون که در قسمت های 

  الزامات عملکردی-8جدول 
 روش آزمون نوع آزمون جزء مورد ارزیابی عملکرد سیستم

 24-2مطابق با استاندارد بند  استحکام کششی درز لوله ها 22-2 یا بند 19-2مطابق با استاندارد بند  ر برابر ضربهمقاومت د
کاربری ، حمل و 
نقل ، انبار داری ، 
 25-2مطابق با استاندارد بند  مقاومت در برابر ضربه اتصاالت استحکام حین نصب

 11-2 یا بند 28-2مطابق با استاندارد بند  ویسفتی حلق
 23-2مطابق با استاندارد بند  انعطاف پذیری حلقوی
 لوله ها 24-2مطابق با استاندارد بند  استحکام کششی درز

 27-2مطابق با استاندارد بند  نسبت خزش
  )15-2استاندارد بند ( 

  اتصاالت-سفتی حلقوی
ر صـورت یکسـان      د 33-2مطابق استاندارد   

بــودن ســاختار دیــواره بــا لولــه رده ســفتی 
 .حلقوی یکسان می باشد 

مقاومت در برابر 
نیروی وارد شده 

توسط خاک شامل 
بارهای ترافیکی حین 
 اتصاالت نصب و پس از آن

اســتحکام مکــانیکی یــا انعطــاف پــذیری اتصــال 
 26-2مطابق استاندارد بند  دست ساز

 3-2مطابق با استاندارد بند  ابعاد و رواداری ها
 29-2مطابق با استاندارد بند  آب بندی

 31-2مطابق با استاندارد بند  TPEعملکرد بلند مدت واشرهای 
 20-2مطابق با استاندارد بند   اتصاالت دست ساز-آب بندی

جلوگیری از ورود 
 سیال به سیستم

 و خروج سیال از آن
 )آب بندی ( 

 سیستم

 24-2مطابق با استاندارد بند  آزمون کشش اتصاالت جوشی و ذوبی
 ی باال برای لوله تا سایزچرخه دماها

( OD ) 200mm / ( ID ) 160mm  21-2مطابق با استاندارد بند 
 30-2مطابق با استاندارد بند  همراه با بار خارجی

 فالشینگ ، حجم زیاد ؛ فشار کم

 مقاومت در
 سیستم دماهای باال

 تمیز کردن با فشار باال
    1 

 دوام ، فرایند 5-2مطابق با استاندارد بند  A نوع-برگشت طولی لوله ها 32-2مطابق با استاندارد بند  Bنوع - آزمون آون-مقاومت در برابر گرم کردن
 32-2مطابق با استاندارد بند   آزمون آون-مقاومت در برابر گرم کردن اتصاالت

 10-2مطابق با استاندارد بند  پایداری حرارتی ، مواد اولیه مواد دوام ، مواد 6-2مطابق با استاندارد بند  مقاومت در برابر فشار داخلی
تجربه نشان داده که در صورت تطابق ضخامت . روش های آزمون برای تمیز کردن و نگهداری لوله ها در این استاندارد بیان نشده است  -1

مقاومت کافی سیستم از  این استاندارد می توان 3 و 2دیواره ، مقاومت در برابر ضربه و الزامات موادی با موارد مطرح شده در قسمت های 
 .در برابر عملیات تمیز کاری اطمینان حاصل نمود 

24 

25 



 

 نشانه گذاری ، مطالب کلی 10
 کیفیت نشانه گذاری 10-1

ای روی محصـوالت چـاپ ، یـا          عالیم مورد استفاده برای نشانه گذاری در این استاندارد باید به گونه           
س از قرار گرفتن در انبـار ، جـا بـه جـایی و               مستقیما حک ، و یا روی یک برچسب نوشته شوند که پ           

هـای   برای موارد نیازمند نشانه گذاری که در قسمت       . نصب همچنان از خوانایی کافی برخوردار باشند        
  این استاندارد آمده ، سه سـطح مختلـف مانـدگاری در نظـر گرفتـه شـده کـه بـه ترتیـب زیـر                           3 و   2

 :گذاری شده اند  نشانه
  بودن در دوره کامل بهره برداری ماندگاری و خوانا-الف
 . نشانه گذاری روی بسته بندی باید حداقل تا زمان نصب قطعه خوانا باقی بماند -  ب

 چگونگی نشانه گذاری 10-2
ای انجام گیرد که هیچ گونه ترک و یا نقیصه دیگری که موجب عدم نطبـاق                 نشانه گذاری باید به گونه    

 .د با این استاندارد شود ، ایجاد نگرد

 مقیاس 10-3
 .ای باشند ، که نشانه محصول به راحتی خوانده شود  عالئم نشانه گذاری باید به اندازه
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