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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپـ  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
  

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  فهرست مندرجات
  عنوان

  
  صفحه

 
  ب  رانياسازمان ملي استاندارد با  ييآشنا

  ج  كميسيون فني تدوين استاندارد
  ح  گفتار پيش

  ط  مقدمه
  1  هدف و دامنه كاربرد 1
  2  مراجع الزامي  2
  4  اصطالحات وتعاريف ، نمادها و عاليم اختصاري  3
  4  مواد  4
  5  مشخصات كلي  5
  6  مشخصات هندسي  6
  11  مشخصات مكانيكي  7
  13  مشخصات فيزيكي  8
  14  هاي در تماس با مواد شيميايي مشخصات شيميايي لوله  9

  14  الزامات كارايي سامانه  10
  15  نشانه گذاري  11

  SDR 17و  PN ،MRS ،Sارتباط بين  )اطالعاتي(پيوست الف 
  18  لوله هاي داراي اليه هاي كواكسترود شده )الزامي(پيوست ب 
  20  لوله هاي روكش دار )الزامي(پيوست پ 
  22  تحت خألسفتي لوله براي سامانه هاي فاضالبي  )الزامي(پيوست ت 
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  ش گفتاريپ
  

 تحت فشار يفاضالب و زهكش ،يكاربردهاي آبرسان يبرا يلوله گذار يها سامانه  –ك ها يپالست "استاندارد
 سازمان استاندارد توسط مربوط يها ونيسيدركم آن سينو شيپ كه" لوله ها: 2قسمت  -)PE( لنيات يپل –

 استاندارد يمل تةيكم اجالس نهصد و سي و ششمين در و شده نيتدو و هيته رانيا يصنعتقات يتحق و
 قانون 3 مادة كي بند استناد به نكيا است، گرفته قرار بيتصو مورد 30/3/1391 مورخ شيميايي وپليمر

 عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ران،يا يصنعت قاتيتحق و استاندارد مقررات مؤسسة و نيقوان اصالح

   . دشويمنتشر م رانيا يمل استاندارد
خـدمات،   و علـوم  ع،يصنا نةيزم در يجهان و يمل يها شرفتيپ و تحوالت با يهماهنگ و يهمگام حفظ يبرا

ن يـ ا ليتكم و اصالح يبرا كه يشنهاديپ هر و شد خواهد نظر ديتجد لزوم مواقع در رانيا يمل ياستانداردها
ن، يبنـابرا  . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط يفن ونيسيكم در نظر ديتجد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده يمل ياستانداردها دنظريتجد نيآخر از همواره ديبا
اتيلنـي مـورد اسـتفاده در     هـاي پلـي   لولـه  -هـا  پالسـتيك ( 1382سال  1331استاندارد ملي ايران به شماره 

  .اين استاندارد جايگزين آن مي شودباطل و ) ها ويژگي - آبرساني
  
  :است ريز شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد نيا ةيته يبرا كه يبع و ماخذامن
  

ISO 4427-2: 2007, Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 
2: Pipes 
 
BS EN 12201-2: 2012, Plastics piping systems for water supply, and for drainage and 
sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes 
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  مقدمه
  

، الزامات سامانه لوله گذاري و اجزاء )استآن  دوماستاندارد قسمت اين كه ( 14427سري استانداردهاي ملي 
سامانه لوله گذاري مورد اشاره در اين استاندارد، در . را مشخص مي كند) PE(پلي اتيلن ساخته شده از 

آبرساني براي ساير مصارف، آبرساني براي مصارف انساني از جمله آب آشاميدني و آب خام قبل از تصفيه، 
  .استفاده مي شود تحت خألفاضالب و زهكشي تحت فشار، جمع آوري و انتقال فاضالب جمع آوري و انتقال 

     يمل يهااستاندارد در ر از لوله هايبه غ يلوله گذار سامانهاجزاء  مواد و يبرا آزمون يزامات و روش هاال
 14427- 5 يدر استاندارد ملسامانه  ييكارا الزامات. شوند يمشخص م 14427-4و  3-14427، 14427- 1

  .شود يارائه م
   .مي شود ارائه 14427- 7راهنماي ارزيابي انطباق در استاندارد ملي 

   .را مشخص مي كند يپلي اتيلن لوله هايويژگي هاي  اين استاندارد ملي ايران،
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 يو زهكش فاضالب ،يكاربردهاي آبرسان يبرا يلوله گذار يها سامانه  –ك ها يپالست
  لوله ها: 2قسمت  -)PE( لنيات يپل –تحت فشار 

  

  و دامنه كاربرد هدف   1
براي كاربردهاي مدفون در خاك يا  لنيات يپل يلوله ها يها يژگيوارائه ي  ،استاندارد نيا هدف از تدوين   
 1فاضالبجمع آوري و انتقال آب خام قبل از تصفيه، انتقال  ،براي مصارف انساني آبرساني، به منظور زمينيرو

    .است ، و آبرساني براي ساير مصارفتحت خألفاضالب  سامانه هايو زهكشي تحت فشار، 
  

    .كاربرد ندارد مانع يه هايال يحاوه يچند ال يلوله ها ين استاندارد برايا -1 يادآوري
  
 هيقبل از تصف و آب خام يانسانمصارف  يلن كه به منظور انتقال آب برايات ياز جنس پل سامانه اجزاء يبرا -2 يادآوري

  . شود مراجعهن استاندارد يا 3-5شوند، به بند  ياستفاده م
  

  . دنشو يارائه م پارامترهاي آزمون ،ن استاندارديآزمونِ مورد اشاره در ا يروش ها ي، برانيهمچن
، لنيات يپل يالوله ه يبرا 14427-5تا  14427-3 و 14427-1 يمل ياستانداردها همراه بان استاندارد يا

، تحت ر مواديسا لن ويات يپل جنساز  ياتصال آن ها با اجزائ يمحل ها اتصال آن ها با هم و يمحل ها
  :داردكاربرد  ريط زيشرا
  ؛ 3بار 25تا  )MOP( 2حداكثر فشار كاري - الف
  ؛مرجع يبه عنوان دما C˚20 4يكار يدما -ب
  ؛مدفون در خاك -پ
  ا؛يدر به 5هيمحل تخل -ت
  ؛ آببستر شده در  دهيخوابان -ث
  .ر پل هايمعلق در ز ي، شامل لوله هاينيزم رو -ج
  
 14427-1 ياستاندارد مل وست الفيپ،  Cº 40 تا Cº 20 ثابت بزرگ تر از يكار يبا دما يكاربردهابراي  -3 يادآوري

  .شود مشاهده
  
سطح لوله  ين دمايانگيكه م يدر صورت ينيروزم يكاربردها يبرا لنيات ياز جنس پل يلوله گذار يسامانه ها -4 يادآوري

   .دنشو يمن هيتوص، باشد Cº 40 فراتر از

                                                 
1- Sewerage 
2- Maximum operating pressure (Allowable operating pressure, PFA) 
3- 1 bar = 105 N/m2 = 0.1 MPa. 
4- Operating temperature 
5- Outfall 
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 يرد و الزامات مربوط به رنگ و افزودنيگ يرا در بر ممجاز  يكار يهااز فشار يفيط، 14427 يمل استاندارد

   .دهد يز ارائه ميها را ن
  
  : سه نوع لوله كاربرد دارد ين استاندارد برايا

  ؛ 1نوار شناساگر باا يبدون نوار ) dn يخارجقطر (لن يات يپل يلوله ها - الف
 يوست ب، بطوريمطابق با پ) dnكل  يقطر خارج( 2كواكسترود شده يه هايال يدارالن يات يپل يلوله ها -ب

  باشد؛ كسان يه ها يتمام ال MRSكه رده 
سطح به  3متصل قابل كندن ياضاف يكيه ترموپالستيك الي يدارا) dn يقطر خارج(لن يات يپل يلوله ها -پ
  . پوست يمطابق با پ) 4دار روكشلوله (لوله  يرونيب

  
و درنظر گرفتن الزامات خاص  )رنگ و نوع لولهها،  يافزودن، يرده فشار( ها يژگين ويت انتخاب مناسب ايمسؤول -5 يادآوري

   .استدار يآن ها برعهده خر
  

 ،ن استاندارديا منطبق بر يد محصوالتيتول يلن برايات يلوله پلزه يمقاومت در مقابل رشد آهسته ترك آم يابيارز -6 يادآوري
   .است يالزام 14427-1 ياستاندارد مل 2مطابق با جدول 

  

    يمراجع الزام  2

ب ين ترتيبد. ن استاندارد به آن ها ارجاع شده استياست كه در متن ا يمقررات ير حاويز يمدارك الزام   
  .شود يمحسوب م ن استانداردياز ا يآن مقررات  جزئ

آن  يبعد يدنظرهايتجد و ه هاياصالح خ انتشارارجاع داده شده باشد،يتار ذكر با يكه به مدرك يدرصورت   
 ،خ آن ها ارجاع شده استيتار كه بدون ذكر يمدارك مورد در .ستيران نيا يمل ن استاندارديا نظر مورد

  .نظر استن ها مورد آ يبعد يه هايدنظر و اصالحين تجديهمواره آخر
  :است ين استاندارد الزاميا ير براياستفاده از مراجع ز   
  
تعيين  -اجزاء پالستيكي  -  گذاري سامانه هاي لوله – ها پالستيك، 2412شماره  رانيا يستاندارد ملا 2-1

   ابعاد

                                                 
1- Identification stripe 
2- Co-extruded layer 
3- Peelable contiguous layer 
4- Coated pipe 
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 و نرخ )MFR(جرمي مذاب  تعيين نرخ جريان – ها پالستيك، 6980-1شماره  رانيا يستاندارد ملا 2-2
  روش استاندارد: 1قسمت  – ها ترموپالستيك) MVR(حجمي مذاب  جريان

ن زمان ييتع –) DSC( يتفاضل يروبش يگرماسنج - ك ها ي، پالست7186-6شماره  رانيا يستاندارد ملا 2-3
  )يكيناميد OIT(ش ياكسا يالقا يو دما) همدما OIT(ش يالقاء اكسا

 يرين انعطاف پذييتع –گرمانرم  يكيپالست يلوله ها –كها يپالست، 10607شماره  رانيا يستاندارد ملا 2-4
   يحلقو

انتقال  يصاف براگرمانرم  يكيپالست يلوله ها –كها يپالست، 10610شماره  رانيا يستاندارد ملا 2-5
  كيمتر يها يسر: 1قسمت  –ها  يابعاد و روادار –االت يس
تعيين سفتي  –لوله هاي پالستيكي گرمانرم -ك ها ي، پالست11436شماره  رانيا يستاندارد ملا 2-6

  روش آزمون -حلقوي
لوله ها، اتصاالت و سامانه هاي مونتاژ شده براي  -پالستيك ها، 12181-1استاندارد ملي ايران شماره  2-7

  روش كلي: 1قسمت  –تعيين مقاومت در مقابل فشار داخلي   –انتقال سياالت 
لوله ها، اتصاالت و سامانه هاي مونتاژ شده براي  -پالستيك ها، 12181- 2استاندارد ملي ايران شماره  2-8

  لوله يه آزمونه هايته: 2قسمت  –تعيين مقاومت در مقابل فشار داخلي   –انتقال سياالت 
طبقه  –مقاومت در برابر مايعات شيميايي  –لوله هاي گرمانرم ، 12925-1استاندارد ملي ايران شماره  2-9

  روش آزمون غوطه وري: 1قسمت  - بندي 
طبقه  –مقاومت در برابر مايعات شيميايي  –لوله هاي گرمانرم ، 12925-2استاندارد ملي ايران شماره  2-10

  لوله هاي پلي اُلفين: 2قسمت  - بندي 
، يكاربردهاي آبرسان يبرا يلوله گذار يها سامانه -پالستيك ها، 14427- 1استاندارد ملي ايران شماره  2-11

  اتيكل: 1قسمت  -)PE( لنيات يپل –ي تحت فشارو زهكش فاضالب
كاربردهاي  يبرا يلوله گذار يها سامانه -پالستيك ها، 14427-5استاندارد ملي ايران شماره  2-12

   سامانه ييكارا: 5قسمت  -)PE( لنيات يپل – ي تحت فشارو زهكش فاضالبي، آبرسان
كاربردهاي  يبرا يلوله گذار يها سامانه -پالستيك ها، 14427-7ايران شماره  استاندارد ملي 2-13

  انطباق  يابيارز يراهنما: 7قسمت  -)PE( لنيات يپل – ي تحت فشارو زهكش ي، فاضالبآبرسان
 
2-14 ISO 178, Plastics - Determination of flexural properties 
2-15 ISO 2505, Thermoplastics pipes - Longitudinal reversion - Test method and 
parameters 
2-16 ISO 4065, Thermoplastics pipes - Universal wall thickness table 
2-17 ISO 6259-1, Thermoplastics pipes - Determination of tensile properties - Part 1: 
General test method 
2-18 ISO 6259-3, Thermoplastics pipes - Determination of tensile properties - Part 3: 
Polyolefin pipes 
2-19 ISO/TR 10358, Plastics pipes and fittings - Combined chemical-resistance 
classification table 
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2-20 ISO 21004, Plastics piping systems - Multilayer pipes and their joints based on 
thermoplastics, for water supply 
2-21 CEN/TR 15438, Plastics piping systems – Guidance for coding of products and 
their intended uses 

  

  يم اختصاري، نمادها و عالفيتعار و اصطالحات  3

به  14427-1 يارائه شده در استاندارد مل يم اختصاري، نمادها و عالتعاريفدر اين استاندارد، اصطالحات و 
   .كار مي رود

  

  مواد  4

  زهيآم  4-1
درصد  5حداكثر  زانيبه م يداخل فرايند شده آميزه سياه استفاده از. د شونديتولبكر آميزه د از يلوله ها با

   :ر مجاز استيط زيفقط تحت شرا يوزن
   ؛باشد 14427- 1 استاندارد ملي 1جدول  منطبق بربايد  فرايند شدهمواد  OITو  MFR - الف
  . كسان باشديشود  يكه همراه با آن استفاده م يلنيات يزه پليبا آم فرايند شدهمواد آميزه  -ب
  

   .ستيمجاز ن شدهافت يو باز بيروني فرايند شدهآميزه استفاده از  – 1 يادآوري
  

 لولهكننده  تأمينو  كاربر نهاييبايد مورد توافق  لوله، باتوجه به احتمال افت خواص در مستربچ دودهاستفاده از  – 2 يادآوري
- 1آن بايد مطابق با پيوست ت استاندارد ملي حاصل از  سياهآميزه ، مشخصات مستربچ دودهدرصورت استفاده از  .قرار گيرد
  . استفاده شود "مستربچ"ز واژه بوده و در نشانه گذاري روي لوله نيز ا 14427

  

   .مجاز نيستبه صورت فرايند شده داخلي نيز  مستربچ دودهحاوي  آميزهاستفاده از  – 3 يادآوري
  

  . باشند 14427-1استاندارد ملي  منطبق برلوله ها بايد مورد استفاده در توليد آميزه 

  شناساگر  ينوارها زهيآم  4-2
پلي د با ين نوارها بايزه مورد استفاده در ايآم پليمر پايه، )2-5بند (شناساگر  ياه همراه با نوارهايسلوله  يبرا

زه ين، آميعالوه بر ا .باشد 14427-1استاندارد ملي  2جدول  بربوده و منطبق كسان ي اهيسزه يه آميپا اتيلن
سامانه لوله  ييو كارا لوله يكيو مكان يكيزيفخواص جوش سازگار بوده و بر  اهيسزه يآمبا  دينوار شناساگر با

  . نگذارد ير منفيتأث يگذار
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  يمشخصات كل  5

  يت ظاهريوضع  1- 5
عاري از ز، يتم، صاف آند، بايد سطوح داخلي و خارجي مشاهده مي شو بدون بزرگنمايي لولههنگامي كه 
  . مي شودملي  استاندارد با اين انطباقسطحي باشد كه مانع  نواقصساير و ، شيار، حفره

   .دنباش لولهعمود بر محور برش خورده و  صافبايد  ي لولهانتهادو هر 

  رنگ  2- 5
 يآب ياه همراه با نوارهايا سي يا آبياه يد سيبا يمصرف انسان يبرا يرسانآب در مورد استفاده يهارنگ لوله 

  . باشد
د يبا يو زهكش فاضالبو انتقال  يجمع آور ر مقاصد ويسا يانتقال آب برامورد استفاده در  يلوله هارنگ 

  . باشد يقهوه ا يهمراه با نوارها اهيسا ياه يس
اه يا سيد يبا) وست پيپ(دار  روكش يا لوله هاي) وست بيپ(كواكسترود شده  يدر لوله ها يرونيه بيالرنگ 

  . شناساگر باشد ياه همراه با نوارهايا سي يا آبي
  

 يرونيه بيزه بدون رنگ همراه با اليساخته شده از آم ياستاندارد، لوله هان يزه با الزامات ايدر صورت تطابق آم –1 يادآوري
  . هستندقابل كندن مجاز 

  
  . در مقابل پرتو فرابنفش محافظت شوند مستقيماَد ياه باير از سيزه ها به غي، تمام آمينيرو زم يكاربردها يبرا –2يادآوري 

  
  ت آب يفياثر بر ك  3- 5

لوله هاي مورد استفاده در انتقال آب خام و آبرساني براي مصارف انساني در كاربرد آب غير آشاميدني، هنگام 
د منجر به ين، نبايهمچن. سم ها كمك كننديارگان كرويبوده و به رشد م ياجزاء سم يحاوتماس با آب نبايد 

  . شوندر بو، مزه و رنگ آب ييتغ
ني براي مصارف انساني در كاربرد آب آشاميدني، از نظر بهداشتي بايد توسط لوله هاي مورد استفاده در آبرسا

  .تأييد شونديا ساير مراجع ذي صالح  ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيوز
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  يمشخصات هندس  6

  ابعاد يرياندازه گ  6-1
متر به سمت رقم ميلي  1/0با دقت شده و  يرياندازه گ 2412ملي  د مطابق با استاندارديابعاد لوله ها با

 د و سپسيساعت پس از تول 24 حداقل ديابعاد با يريدر صورت اختالف نظر، اندازه گ .تر گرد شود بزرگ
  . انجام شود ،)Cº )2 ± 23 يدما ساعت در 4 حداقل ط به مدتيت شرايتثب

  ها يو روادار ي، دوپهنين قطر خارجيانگيم  6-2
حداكثر ، يكالف يلوله ها يبرا. باشند 1مطابق با جدول د يبا يو دوپهن) dem( يخارج ين قطرهايانگيم

  . مشخص شود ييد كننده و كاربر نهاين توليق توافق بيد از طريبا يدوپهن
  .باشد 1در صورت استفاده از نوار شناساگر، عرض آن بايد مطابق با جدول 

  
به گونه اي  ،و فروشنده كاربر نهاييبا توافق مي تواند  mm 315بزرگ تر از  اسميعرض نوار براي اندازه هاي  – 1ي يادآور

    . ، تعيين شودبر خواص فيزيكي و مكانيكي لوله و كارايي سامانه لوله گذاري تأثير منفي نگذارد كه
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  )متر يليبرحسب م( و عرض نوار شناساگر  لوله ها يدوپهن و يخارج ين قطرهايانگيم -1جدول 
حداكثر  ين قطر خارجيانگيم )1اسمييخارج قطر  اسمياندازه

  )2،3يدوپهن
عرض نوار 
  DN/OD dndem,min dem,max  شناساگر

  3حداكثر   2/1  3/16 0/16 16  16
  3حداكثر   2/1  3/20 0/20 20  20
  3حداكثر   2/1  3/25 0/25 25  25
32  32 0/32 3/32  3/1  5  - 3  
40  40 0/40 4/40  4/1  5  - 3  
50  50 0/50 4/50  4/1  5  - 3  
63  63 0/63 4/63  5/1  5  - 3  
75  75 0/75 5/75  6/1  5  - 3  
90  90 0/90 6/90  8/1  10 - 5  
110  110 0/110 7/110  2/2  10 - 5  
125  125 0/125 8/125  5/2  10 - 5  
140  140 0/140 9/140  8/2  10 - 5  
160  160 0/160 0/161  2/3  10 - 5  
180  180 0/180 1/181  6/3  10 - 5  
200  200 0/200 2/201  0/4  12 - 5  
225  225 0/225 4/226  5/4  12 - 5  
250  250 0/250 5/251  0/5  12 - 5  
280  280 0/280 7/281  8/9  12 - 5  
315  315 0/315 9/316  1/11  12 - 5  
355  355 0/355 2/357  5/12  --  
400  400 0/400 4/402  0/14  --  
450  450 0/450 7/452  6/15  --  
500  500 0/500 0/503  5/17  --  
560  560 0/560 4/563  6/19  --  
630  630 0/630 8/633  1/22  --  
710  710 0/710 4/716  9/24  --  
800  800 0/800 2/807  0/28  --  
900  900 0/900 1/908  ---  --  
1000  1000 0/1000 0/1009  ---  --  
1200  1200 0/1200    8/1210 4(  ---  --  
1400  1400 0/1400     6/1412 4(  ---  --  
1600  1600 0/1600     4/1614 4(  ---  --  
1800  1800 0/1800     2/1816 4(  ---  --  
2000  2000 0/2000     0/2018 4(  ---  --  
2200  2200 0/2200     8/2219 4(  ---  --  
2250  2250 0/2250     3/2270 4(  ---  --  
2400  2400 0/2400     6/2421 4(  ---  --  
2500  2500 0/2500     5/2522 4(  ---  --  

بزرگ تـر   براي اندازه هاي Aگونهو  630 كوچك تر يا مساوي بابراي اندازه هايBگونه،10610مطابق با استاندارد ملي )1
  . است 710 يا مساوي با

ده و اندازه گيـري در محـل توليـد    وب 630كوچك تر يا مساوي با براي اندازه هاي  N گونه، 10610مطابق با استاندارد ملي ) 2
  . انجام مي شود

، حداكثر دوپهني بايد بين توليدكننده و خريدار مورد توافـق   900بزرگ تر يا مساوي با براي لوله هاي شاخه اي با قطرهاي ) 3
  . قرار گيرد

  . نيست 10610در استاندارد ملي Aگونهمنطبق برمحاسبه شده وdn 009/0رواداري از فرمول )4
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  :  شود ير محاسبه ميز يبرحسب كاربرد، با استفاده از فرمول ها 10610 يمطابق با استاندارد مل يحدود روادار –2يادآوري 
. شود يگرد م يمتر به سمت رقم بزرگ تر بعد يليم 1/0محاسبه و با دقت  dn 009/0 فرمول از يروادار:  A گونه -الف

  . استمتر  يليم 0/10متر و حداكثر مقدار آن  يليم 3/0 يحداقل مقدار روادار
حداقل . شود يگرد م يمتر به سمت رقم بزرگ تر بعد يليم 1/0محاسبه و با دقت  dn 006/0 فرمول از يروادار:  B گونه -ب

   .استمتر  يليم 0/4متر و حداكثر مقدار آن  يليم 3/0 يمقدار روادار
  ؛)mm )1   +dn 008/0فرمول  از يروادار،  mm 75 كوچك تر يا مساوي با يقطرها يبرا -   :  N گونه -پ

  ؛)mm )dn 02/0فرمولاز يروادار،mm 250تر يا مساوي باكوچكو  mm90بزرگتريامساوي با يقطرها يبرا -  
   ؛)mm )dn 035/0 فرمول از يروادار،  mm 250 بزرگ تر از با يقطرها يبرا -  
   .شود يگرد م يمتر به سمت رقم بزرگ تر بعد يليم 1/0با دقت محاسبه شده و 

  
با توافق فروشنده  1ر ارائه شده در جدول يتر از مقاد كم ي، مقدار دوپهنعيشبكه توزدر صورت استفاده از لوله در  –3يادآوري 

  . شود ين مييتع كاربر نهاييو 
  

  آن ها يها يواره و رواداريد يضخامت ها  6-3
  . باشد 2د مطابق با جدول يواره بايضخامت د

  
  . ارائه شده است 1-در جدول الف SDRو  PN  ،MRS ،Sن يب ارتباط – 1 ييادآور

  
   .است C (25/1( يب طراحيضر يبر مبنا 2ارائه شده در جدول ) PN( ير رده فشاريمقاد – 2 ييادآور

  
بوده و از فرمول  10610 ياستاندارد مل V گونه منطبق بر 2ارائه شده در جدول  يضخامت ها يها يروادار
mm )1/0 +emin 1/0 (محاسبه شده و با دقت mm 1/0  شود يگرد م يبعدبزرگ تر رقم سمت به  .  

نصورت، يدر ا. استفاده شود دتوان يم 10610 يمطابق با استاندارد مل T يروادار گونه،  mm 30 > en يبرا
 يبعدبزرگ تر رقم سمت به  mm 1/0 محاسبه شده و با دقت emin 15/0از فرمول  ضخامت ديواره يروادار
  . شود يگرد م

  
  . واره باشديدرصد ضخامت د 10د حداكثر يعمق آن با ر صورت استفاده از نوار شناساگر،د – 3 ييادآور
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  )متر يليبرحسب م(لوله ها واره يد يضخامت ها - 2جدول 

  
  لولهيهايسر

6 SDR 4/7SDR9SDR11 SDR 6/13 SDR 
5/2 S 2/3S4S5 S3/6 S 

 barبرحسب PN،يرده فشار
80PE 25 PN 20PN16PN5/12 PN 10 PN 
100PE --- 25PN20PN16 PN 5/12 PN 

اندازه
 اسمي

  وارهيضخامت د

emin emax emin emax emin emax  emin  emax  emin  emax  
16   0/3 1(  4/3  3/21( 7/2  0/21( 3/2  --  --  --  --  
20 4/3  9/3  0/31( 4/3 3/2 7/2    0/2 1(  3/2  --  --  
25 2/4  8/4 5/3 0/4  0/31( 4/3  3/2  7/2    0/2 1(  3/2  
32 4/5  1/6 4/4 0/5 6/3 1/4    0/3 1(  4/3  4/2  8/2  
40 7/6  5/7 5/5 2/6 5/4 1/5  7/3  2/4  0/3  5/3  
50 3/8  3/9 9/6 7/7 6/5 3/6  6/4  2/5  7/3  2/4  
63 5/10  7/11 6/8 6/9 1/7 0/8  8/5  5/6  7/4  3/5  
75 5/12  9/13 3/10 5/11 4/8 4/9  8/6  6/7  6/5  3/6  
90 0/15  7/16 3/12 7/13 1/10 3/11  2/8  2/9  7/6  5/7  
110 3/18  3/20 1/15 8/16 3/12 7/13  0/10  1/11  1/8  1/9  
125 8/20  0/23 1/17 0/19 0/14 6/15  4/11  7/12  2/9  3/10  
140 3/23  8/25 2/19 3/21 7/15 4/17  7/12  1/14  3/10  5/11  
160 6/26  4/29 9/21 2/24 9/17 8/19  6/14  2/16  8/11  1/13  
180 9/29  0/33 6/24 2/27 1/20 3/22  4/16  2/18  3/13  8/14  
200 2/33  7/36 4/27 3/30 4/22 8/24  2/18  2/20  7/14  3/16  
225 4/37  3/41 8/30 0/34 2/25 9/27  5/20  7/22  6/16  4/18  
250 5/41  8/45 2/34 8/37 9/27 8/30  7/22  1/25  4/18  4/20  
280 5/46  3/51 3/38 3/42 3/31 6/34  5/24  1/28  6/20  8/22  
315 3/52  7/57 1/43 6/47 2/35 9/38  6/28  6/31  2/23  7/25  
355 0/59  0/65 5/48 5/53 7/39 8/43  2/32  6/35  1/26  9/28  
400 --  -- 7/54 3/60 7/44 3/49  3/36  1/40  4/29  5/32  
450 --  -- 5/61 8/67 3/50 5/55  9/40  1/45  1/33  6/36  
500 --  -- -- -- 8/55 5/61  4/45  1/50  8/36  6/40  
560 --  -- -- -- 5/62 9/68  8/50  0/56  2/41  5/45  
630 --  -- -- -- 3/70 5/77  2/57  1/63  3/46  1/51  
710 --  -- -- -- 3/79 4/87  5/64  1/71  2/52  6/57  
800 --  -- -- -- 3/89 4/98  6/72  0/80  8/58  8/64  
900 --  -- -- -- -- --  7/81  0/90  2/66  0/73  
1000  --  -- -- -- -- --  2/90  4/99  5/72  9/79  
1200  --  -- -- -- -- --  --  --  2/88  2/97  
1400  --  -- -- -- -- --  --  --  9/102  3/113  
1600 --  -- -- -- -- --  --  --  6/117  5/129  
1800  --  -- -- -- -- --  --  --  --  --  
2000  --  -- -- -- -- --  --  --  --  --  

  . شود يگرد م 0/3ا ي 3/2، 0/2ن مقداريك تريبه نزد)ISO 4065استاندارد(eminمقدار محاسبه شده )1
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  )متر يليبرحسب م(لوله ها واره يد يضخامت ها -2جدول ادامه 

  
  لولهيهايسر

17 SDR 21SDR26SDR33 SDR 41 SDR 
8 S 10S5/12S16 S20 S 

 barبرحسب PN،يرده فشار
80PE 8 PN 6PN5PN4 PN 2/3 PN 
100PE 10 PN 8PN6PN5 PN 4 PN 

اندازه
 اسمي

  وارهيضخامت د

emin  emax emin emax emin emax  emin  emax  emin  emax  
16 --  -- -- -- -- --  --  --  --  --  
20 --  -- -- -- -- --  --  --  --  --  
25 --  -- -- -- -- --  --  --  --  --  
32   0/2 1(  3/2 -- -- -- --  --  --  --  --  
40 4/2  8/2  0/21( 3/2 -- --  --  --  --  --  
50 0/3  4/3 4/2 8/2 0/2 3/2  --  --  --  --  
63 4/3  8/3 0/3 4/3 5/2 9/2  --  --  --  --  
75 5/4  1/5 6/3 1/4 9/2 3/3  --  --  --  --  
90 4/5  1/6 3/4 9/4 5/3 0/4  --  --  --  --  
110 6/6  4/7 3/5 0/6 2/4 8/4  --  --  --  --  
125 4/7  3/8 0/6 7/6 8/4 4/5  --  --  --  --  
140 3/8  3/9 7/6 5/7 4/5 1/6  --  --  --  --  
160 5/9  6/10 7/7 6/8 2/6 0/7  --  --  --  --  
180 7/10  9/11 6/8 6/9 9/6 7/7  --  --  --  --  
200 9/11  2/13 6/9 7/10 7/7 6/8  --  --  --  --  
225 4/13  9/14 8/10 0/12 6/8 6/9  --  --  --  --  
250 8/14  4/16 9/11 2/13 6/9 7/10  --  --  --  --  
280 6/16  4/18 4/13 9/14 7/10 9/11  --  --  --  --  
315 7/18  7/20 0/15 6/16 1/12 5/13  7/9  8/10  7/7  6/8  
355 1/21  4/23 9/16 7/18 6/13 1/15  9/10  1/12  7/8  7/9  
400 7/23  2/26 1/19 2/21 3/15 0/17  3/12  7/13  8/9  9/10  
450 7/26  5/29 5/21 8/23 2/17 1/19  8/13  3/15  0/11  2/12  
500 7/29  8/32 9/23 4/26 1/19 2/21  3/15  0/17  3/12  7/13  
560 2/33  7/36 7/26 5/29 4/21 7/23  2/17  1/19  7/13  2/15  
630 4/37  3/41 0/30 1/33 1/24 7/26  3/19  4/21  4/15  1/17  
710 1/42  5/46 9/33 4/37 2/27 1/30  8/21  1/24  4/17  3/19  
800 4/47  3/52 1/38 1/42 6/30 8/33  5/24  1/27  6/19  7/21  
900 3/53  8/58 9/42 3/47 4/34 3/38  6/27  5/30  0/22  3/24  
1000  3/59  4/65 7/47 6/52 2/38 2/42  6/30  5/33  5/24  1/27  
1200  9/67  8/74 2/57 1/63 9/45 6/50  7/36  5/40  4/29  5/32  
1400  4/82  8/90 7/66 5/73 5/53 0/59  9/42  3/47  3/34  9/37  
1600 1/94  7/103 2/76 0/84 2/61 5/67  0/49  0/54  2/39  3/43  
1800  9/105  6/116 7/85 4/94 1/69 2/76  5/54  1/60  8/43  3/48  
2000  6/117  5/129 2/95 9/104 9/76 7/84  6/60  8/66  8/48  8/53  
2200  5/129  6/142 8/104 4/115 7/84 3/93  7/66  5/73  7/53  2/59  
2250  4/132  8/145 2/107 1/118 0/86 8/94  0/70  2/77  0/55  7/60  
2400  2/141  5/155 3/114 9/125 4/92 8/101  8/72  2/80  6/58  6/64  
2500  1/147  0/162 1/119 2/131 6/95 2/105  7/77  6/85  2/61  5/67  

  . گرد مي شود 0/3يا  3/2، 0/2به نزديك ترين عدد به يكي از مقادير )ISO 4065استاندارد(eminمقدار محاسبه شده )1
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  يلوله كالف  6-4
  . رخ ندهد) چشيل كمانش و پياز قب( يرشكل موضعييكالف شود كه تغ يد طوريباد، لوله ين توليدرح

  . كوچك تر نباشد متر ميلي 600 باشد و درهرحال از dn 22تر از  بزرگ ديباكالف  يحداقل قطر داخل
و براي لوله هاي كالفي با  21بزرگ تر از  SDR، و كمتر mm 75 اسميبا اندازه  يكالف يلوله ها براي

   .ستيمجاز ن 17بزرگ تر از  mm 110 ،SDRو  mm 90 اسمياندازه هاي 
    . است mm 110، يكالف يلوله ها يمجاز برا اسميحداكثر اندازه 

  لوله يطول ها  6-5
 يلذا طول ها. آن ها وجود ندارد يبرا يروادارا ي يا شاخه اي يخاص لوله كالف يطول ها يبرا يچ الزاميه

  . رديدار مورد توافق قرار گيد كننده و خرين توليد بيلوله با
  

    يكيمشخصات مكان  7

  طيت شرايتثب  7-1
نكه يط شوند؛ مگر ايت شرايتثب )Cº )2 ± 23 يدر دما، 3د قبل از انجام آزمون مطابق با جدول يآزمونه ها با

  . د شده باشديق يگرياستفاده طور ددر روش آزمون مورد 

  الزامات  7-2
شده  نشان داده يبا استفاده از پارامترها 3شده در جدول  مشخصكه آزمون مطابق با روش آزمون  يهنگام
  . باشد 3با الزامات ارائه شده در جدول  مطابقد يلوله با يكي، مشخصات مكانشود يانجام م
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  لوله ها يكيمكانمشخصات  -3جدول 
  روش آزمون  آزمون يپارامترها الزامات  مشخصه

 ك يدروستاتيهاستحكام 
  Cº 20 يدما در

در مدت آزمون 
 يصه اينقچگونه يه

ك از يچ يدر ه
د رخ يآزمونه ها نبا

  دهد

 )1الف نوع ييانتهايهادرپوش

  يمل يهااستاندارد
1-12181  

  و
2-12181  

 12181-1يمل استاندارد طيت شرايمدت زمان تثب
 3 )2تعداد آزمونه

  آب در آب آزموننوع
  Cº 20 آزمونيدما

  h 100 مدت آزمون
  :يبرايطيتنش مح
PE 80MPa 0/10  

PE 100MPa 0/12  

 ك يدروستاتيهاستحكام 
  Cº 80 يدما در

در مدت آزمون 
 يصه اينقچگونه يه

ك از يچ يدر ه
رخ د يآزمونه ها نبا

  دهد

 )1الف نوع ييانتهايدرپوش ها

  يمل ياستانداردها
1-12181  

  و
2-12181  

 12181-1ياستاندارد ملطيت شرايمدت زمان تثب
3)2هاتعداد آزمونه
 آب در آبنوع آزمون

 Cº 80آزمونيدما
 )h 165 3   مدت آزمون

:يبرايطيتنش مح
PE 80MPa5/4  

PE 100 MPa4/5  

 ك يدروستاتيهاستحكام 
  Cº 80 يدما در

در مدت آزمون 
 يصه ايچگونه نقيه

ك از يچ يدر ه
د رخ يآزمونه ها نبا

  دهد

 )1الف نوع ييانتهايدرپوش ها

  يمل ياستانداردها
1-12181  

  و
2-12181  

  12181-1ياستاندارد مل طيت شرايمدت زمان تثب
 3 )2تعداد آزمونه
  آب در آب نوع آزمون

  Cº 80 آزمونيدما
  h 1000 مدت آزمون

  :يبرايطيتنش مح
PE 80MPa0/4  

PE 100MPa0/5  
  كرنش در شكست 

 mm 5 ≤ e يبرا
 يا مساويبزرگ تر 

  درصد 350 با
  ISO 6259-1استاندارد   2نوع شكل آزمونه

  و
  ISO 6259-3استاندارد 

  mm/min 100 سرعت آزمون
 ISO 6259-1استاندارد )2تعداد آزمونه ها

  كرنش در شكست
   يبرا 

mm12≤ e  <mm 5  

 يا مساويبزرگ تر 
  درصد 350با 

  ISO 6259-1استاندارد   )14نوع  شكل آزمونه
  و

  ISO 6259-3استاندارد 
  mm/min 50 سرعت آزمون

 ISO 6259-1استاندارد  )2تعداد آزمونه ها

  كرنش در شكست
  mm 12 > e يبرا 

 يا مساويبزرگ تر 
  درصد 350با 

  ISO 6259-1استاندارد   )14،5نوع  شكل آزمونه
  و

  ISO 6259-3استاندارد 
  mm/min 25 سرعت آزمون

 ISO 6259-1استاندارد  )2تعداد آزمونه ها
  .  استفاده شوند mm 500 بزرگ تر يا مساوي با يقطرهايبراص بچيترخيتوانند در آزمون هايمباز نوع ييانتها يدرپوش ها)1
تعداد آزمونه . تعداد آزمونه هاي ارائه شده، نشانگر تعداد الزم به منظور تثبيت يك مقدار براي مشخصه ي تعريف شده در جدول است) 2

 ي، استاندارد ملييبه منظور راهنما. د شوديتوليدكننده قهاي الزم براي كنترل توليد كارخانه و كنترل فرايند مي بايست در طرح كيفيت 
  . مشاهده شود 7-14427
  . مشاهده شود 3-7بند  ييباز آزماروش  يبرا. شوند يدرنظر گرفته نم )ساعت 165پيش از ( زودهنگام رِيشكل پذ يصه هاينق) 3
در . كردده از استفين 2نوع از شده  كارينيماش يتوان از آزمونه ها يم mm 25 كوچك تر يا مساوي با وارهيد يضخامت ها يبرا )4
  . ان داديتوان آزمون را پا يالزامات م با برآورده شدنه وجود نداشته و نآزمو يختگيبه ادامه آزمون تا گس يازينصورت، نيا

  . استmm/min 10نصورت سرعت آزمون يدر ا.ز درنظر گرفتين3توان از نوع يشكل آزمونه را م)5
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  Cº 80 يصه در دمايجاد نقيدر صورت ا ييباز آزما  7-3
اگر نمونه  يشود؛ ول يساعت نقص محسوب م 165ساعته، شكست در حالت تُرد در كمتر از  165در آزمون 

د در يبا ييبازآزما .انجام شود ييد بازآزماي، بار دچار نقص شوديساعت درحالت شكل پذ 165در كمتر از 
تنش انتخاب شده از خط گذرنده از  يكوچك تر انجام شود تا بتوان به حداقل زمان الزم برا يتنش انتخاب
  . افتيدست  4زمان ارائه شده در جدول -نقاط تنش

  
  Cº 80 يدر دماك يدروستاتياستحكام ه ييباز آزما يآزمون برا يپارامترها -4جدول 

PE 80 PE 100  
  مدت آزمون  تنش  مدت آزمون  تنش
MPa h MPa  h  

5/4  165  4/5  165  
4/4  233  3/5  256  
3/4  331  2/5  399  
2/4  474  1/5  629  
1/4  685  0/5  1000  
0/4  1000      

  

  تحت خأل يفاضالب يسامانه ها يلوله برا يسفت  7-4
د يبا تحت خأل يفاضالب يمورد استفاده در سامانه ها يلوله ها يبرا) Scalc(ه ياول يحلقه ا يحداقل سفت

  . وست ت مشاهده شوديپ. باشد kPa 4 با يمساوا يبزرگ تر 

  

  يكيزيمشخصات ف  8

  طيت شرايتثب  8-1
نكه يط شوند؛ مگر ايت شرايتثب )Cº )2 ± 23 يدر دما، 5د قبل از انجام آزمون مطابق با جدول يآزمونه ها با

  . د شده باشديق يگريدر روش آزمون مورد استفاده طور د

  الزامات  8-2
نشان داده شده  يبا استفاده از پارامترها 5كه آزمون مطابق با روش آزمون مشخص شده در جدول  يهنگام

  . باشد 5الزامات ارائه شده در جدول  منطبق برد يلوله با يكيزي، مشخصات فشود يانجام م
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  لوله ها يكيزيمشخصات ف -5جدول 
  روش آزمون  آزمون يپارامترها الزامات  مشخصه

 يان جرمينرخ جر
  ) MFR(مذاب 

ند، حداكثر انحراف مقدار يپس از فرا
نسبت لوله  يشده برا يرياندازه گ

 يشده برا يريمقدار اندازه گ به
   .باشد ±% 20د يزه بايآم

  kg 5  وزنه

  Cº 190  آزمون يدما  6980-1ملي  استاندارد
  min 10  زمان

  6980-1استاندارد ملي   )1تعداد آزمونه 

  شياكسازمان القاء 
)OIT(    قهيدق 20با  يا مساويبزرگ تر  

   Cº 200  آزمون يدما

  ياستاندارد مل
6-7186  

  ژنياكس  ط آزمونيمح
  mg 2 ± 15  وزن نمونه

 3 )1،2تعداد آزمونه 

  يبرا يبرگشت طول
   وارهيضخامت د

 يا مساويتر  كوچك
  mm 16با 

  درصد 3با  يا مساويكوچكتر 
  

د حفظ يلوله باه ياول يت ظاهريوضع
  شود 

  Cº 110  آزمون يدما

  استاندارد
 ISO 2505 

  mm 200  طول آزمونه
  ISO 2505استاندارد   مدت غوطه وري

  آزاد  روش آزمون
  ISO 2505استاندارد   )1تعداد آزمونه 

   3-5مطابق با بند   ت آبيفياثر بر ك
تعداد آزمونه . تعداد آزمونه هاي ارائه شده، نشانگر تعداد الزم به منظور تثبيت يك مقدار براي مشخصه ي تعريف شده در جدول است) 1

 ي، استاندارد ملييبه منظور راهنما. د شوديهاي الزم براي كنترل توليد كارخانه و كنترل فرايند مي بايست در طرح كيفيت توليدكننده ق
  . مشاهده شود 7-14427
  . واره انجام شوديدو بيروني  يدرون از سطوح يرينمونه گ) 2

  

  ييايميدر تماس با مواد ش يلوله ها ييايميمشخصات ش  9
لوله الزم باشد، لوله مطابق با  ييايميمقاومت ش يابيو نصب به صورت خاص، اگر ارز يدر كارگذار

  . شود يم يرده بند 12925-2و  12925- 1ملي  يداردهاناستا
  

  .  شده است ارائه ISO 10358در استاندارد  ييايميدر مقابل مواد ش يكيپالست يمقاومت لوله ها يراهنما –ييادآور
  

  سامانه 1ييالزامات كارا  10
ن استاندارد يا ير قسمت هايبا سا مطابق يا با اجزائيگر يكديبا ن استاندارد يا منطبق بر يكه لوله ها يهنگام

  . باشند 14427- 5 يبا الزامات استاندارد مل مطابقد ياتصال با يشوند، محل ها يمونتاژ م

                                                 
1- Performance 
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  نشانه گذاري  11

  كليات  11-1
ه طوري كه پس از انبارش، قرار ، بحك شودو خوانا  يدائمبه صورت د يتمام لوله ها با ينشانه گذار  11-1-1

نشانه ن، يعالوه بر ا .يي حفظ شودخوانا، بهره برداريو  نصبو  ،شرايط جوي، حمل و نقلگرفتن در معرض 
تأثير منفي مي  رداگذاري نبايد باعث آغاز ترك يا ساير نقايصي شود كه بر تطابق با الزامات اين استاند

   .گذارند
  

از قبيل  بهره برداريحين نصب و توليد كننده در قبال ناخوانا بودن نشانه گذاري كه ناشي از وقايع پيش آمده  -يادآوري 
نكه ي؛ مگر امسؤوليتي ندارد ،استلوله روي  غيره اجزاء يا استفاده از مواد پاك كننده و پوششرنگ كاري، خراش خوردگي و 

   .ا مورد توافق قرار گرفته باشديد شده يد كننده قيتوسط تول
  
   .دنخوانا باش بدون بزرگنمايياندازه نشانه ها بايد طوري باشد كه   11-1-2

  حداقل نشانه گذاري الزم  11-2
متر  5/1از  شيبد ينشانه ها نبان يحداكثر فاصله ب .باشد 6حداقل نشانه گذاري الزم بايد مطابق با جدول 

  . باشد
: به عنوان مثال. شوند ينشانه گذار CEN/TR 15438د برحسب نوع كاربرد مطابق با استاندارد يلوله ها با

  مورد استفاده در آبرساني براي مصارف انساني لوله هايبراي  "آبرساني"يا واژه   Wنماد 
مورد استفاده در جمع آوري و انتقال  لوله هايبراي  "فاضالب و زهكشي تحت فشار"يا عبارت  Pنماد 

  فاضالب و زهكشي تحت فشار
W/P براي هر دو مورد باال  

در . دار بايد به صورت واضح نوع لوله را مشخص كند روكشنشانه گذاري روي لوله هاي كواكسترود شده يا 
   .صورت لزوم، هرگونه دستورالعمل ويژه مربوط به اين نوع لوله ها نيز بايد در نشانه گذاري ارائه شود

  
نشانه داراي د، مي توانند ناين استاندارد ملي، كه توسط شخص ثالث مورد تأييد قرار مي گير منطبق بر لوله هاي  -1 يادآوري

   .گذاري اضافي باشند
  

   .الزامي است پس از اخذ پروانه كاربرد عالمت استاندارد، درج عالمت استاندارد ملي ايران - 2 يادآوري
  

   .شود هساير الزامات نشانه گذاري براساس مقررات سازمان ملي استاندارد بايد اضاف – 3 يادآوري
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  هاحداقل نشانه گذاري الزم روي لوله  -6جدول 
  نشانه يا نماد ويژگي ها

  000  استاندارد اين شماره
 000 يعالمت تجار يانام توليد كننده 

  110×  10 به عنوان مثال،  )en  ×dn( ابعاد
  SDR  11 به عنوان مثال، SDR رده

  W/P اي W  ،P به عنوان مثال،  نوع كاربرد
 PE 100 به عنوان مثال،  ماده يو نام گذارجنس 

  PN 16به عنوان مثال،   برحسب بار يرده فشار
 5/8/1390به عنوان مثال،     )1،2توليد تاريخ

  E1 به عنوان مثال،  شماره خط توليد
  دار روكشا يبه عنوان مثال، كواكسترود شده   ، نوع لولهدر صورت كاربرد

  مستربچ  مستربچ دودهدرصورت استفاده از 
اگر توليد كننده  .م كندد را در محدوده سال، ماه و روز فراهيتول يبازه زمان يابيباشد كه امكان رد يد طوريد بايتول تاريخ) 1

  . د شوديد قيز بايدر مكان هاي مختلف توليد مي كند، نام مكان توليد ن
  . شيفت توليد نيز در نشانه گذاري قيد شودكه توصيه مي شود ) 2
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  الفپيوست 
  )اطالعاتي(

  SDRو  PN ،MRS  ،Sن يارتباط ب
  

ارائه  2-و الف 1- الفتوسط معادالت  SDRا ي S يو سر) σS( ي، تنش طراح)PN( اسمين فشار يارتباط ب
  . شود يم

  )1-الف(
S

PN S


10 

  اي

  )2-الف(
1

20





SDR

PN S 

. ارائه شده است 1- در جدول الف 3-معادله الف يبر مبنا SDRو  PN ،MRS  ،Sن يب از ارتباط ييمثال ها
  . است 25/1برابر با ) C( يب طراحيضر

  )3-الف(
C

MRS
S  

  
  C=  25/1با  Cº 20 يدما در SDRو  PN ،MRS  ،Sن يارتباط باز  ييمثال ها -1- الفجدول 

SDR  S  
  مواد يرده نام گذار يبراbarبر حسب  اسميفشار

80PE  100 PE  
41  20  2/3  4  
33  16  4  5  
26  5/12  5     6 1(  

21  10     6 1(  8  
6/17  3/8  --  --  

17  8  8  10  
6/13  3/6  10  5/12  

11  5  5/12  16  
9  4  16  20  
4/7  2/3  20  25  

6  5/2  25  --  
  . هستند bar 3/6برابر با  PE 80 يو برا bar 4/6برابر با  PE 100 يبرا ير محاسبه شده واقعيمقاد) 1
كه يدر صورت. هستند 25/1برابر با ) C( يكل يب طراحيضر يدر جدول بر مبناارائه شده ) PN( اسمي يفشارها – يادآوري

 ،هر رده از مواد يبرا) Sσ( يتنش طراح يبر مبنا د با استفاده از معادالت بااليبا PNر يالزم باشد، مقاد C يبرا يمقدار باالتر
  . افتيدست  Cبه مقدار باالتر  PNتوان با انتخاب رده باالتر  ين ميهمچن. دوباره محاسبه شوند
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  بپيوست 
  )يالزام(

  كواكسترود شده يه هايال يدارا يهالوله 
  
  اتيكل  1- ب
 يه هايال يلن دارايات يپل يلوله ها يرا برا ياضاف يكيزيو ف يكي، مكانيوست، مشخصات هندسين پيا

 تكميليالزامات . دهد يو زهكشي تحت فشار ارائه م، فاضالب يآبرسان يكاربردها يبراكواكسترود شده 
 يا آبياه يس) يها(ه يكل شامل ال يبه صورت قطر خارج) de( يقطر خارج. شود يز ارائه مين ينشانه گذار

واره شامل تمام يبه صورت ضخامت كل د) en(واره يو ضخامت د) 2-5بند (رون لوله يكواكسترود شده در ب
 14427-1 يد مطابق با استاندارد مليلوله با يه هايمورد استفاده در ال يلنيات يزه پليآم. شود يه ها ميال

كواكسترود  يلوله ها شدهافت يو باز فرايند شدهاستفاده از مواد . كسان باشديه ها يتمام ال MRSرده و بوده 
داخلي به  فرايند شدهاستفاده از مواد  .يستن نوع لوله ها مجاز نيا اليه هاي دروني و بيروني ديتول يشده برا

  . مجاز است 1- 4فقط تحت شرايط ارائه شده در بند  در اليه مياني درصد وزني 5ميزان حداكثر 
  

   .مراجعه شود ISO 21004استاندارد  لياز قب ييه به استانداردهايچندال ير انواع لوله هايسا يبرا –يادآوري 
  
  يمشخصات هندس  2- ب

د يد كننده بايتول. باشد 6د مطابق با بند يبا ه،كواكسترود شد) يها(ه يلوله، شامل ال يمشخصات هندس
  . دياعالم نما در برگه مشخصات فنيآن را  يه و رواداريضخامت هر ال

  يكيمشخصات مكان  3- ب
الزامات ن، يعالوه بر ا. باشد 7د مطابق با بند يبا ه،كواكسترود شد) يها(ه يلوله، شامل ال يكيمشخصات مكان

 ياستاندارد مل 2-3-4بند  منطبق برد يز باين) SCG(و رشد آهسته ترك ) RCP(ع ترك يمربوط به رشد سر
   .استملزم به رعايت اين الزامات د كننده لوله يده و تولبو 14427- 1
  يكيزيمشخصات ف  4- ب

ان مذاب يو نرخ جر اكسايشزمان القاء الزامات مربوط به . باشد 8د مطابق با بند يلوله با يكيزيمشخصات ف
) يها(ه يلوله، شامل ال يبرا ييبرگشت گرما. ه به صورت جداگانه اعمال شوديبه هر الب يبه ترتد يبا

  . كاربرد داردنيز كواكسترود شده، 
  ينشانه گذار  5- ب

  . باشد 11د مطابق با بند يكواكسترود شده با) يها(ه يال يدارا يلوله ها ينشانه گذار
  1يه ايالش يجدا  6- ب

  . د رخ دهدينبا يه ايش اليچگونه جدايلوله كواكسترود شده، ه ين تمام آزمون هايدرح

                                                 
1- Delamination 
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  يساختار يكپارچگي  7- ب
ارائه شده،  يمترهاو با استفاده از پارا 1-مشخص شده در جدول ب يپس از انجام آزمون مطابق با روش ها

   .باشد 1- الزامات داده شده در جدول ب منطبق برد يساختار لوله با ييكارا
  

  لوله ها يكيزيمشخصات ف -1-بجدول 
  روش آزمون  آزمون يپارامترها الزامات  مشخصه

 يساختار يكپارچگي
  خمشپس از 

درصد  80د بزرگ تر از يبا
  ه باشدياول يمقدار سفت

  demدرصد  30  يخمشر شكل ييتغزان يم
  استاندارد

 ISO 13968  و  45،  0برحسب كاربرد، در   ت آزمونهيموقع
  يياز صفحه باالدرجه  90

  
  : شود انجامد ير بايز مراحلكواكسترود شده،  يخمش لوله هاپس از  يساختار يكپارچگين ييتع يبرا
  . ن شودييتع 11436 يلوله مطابق با استاندارد مل يحلقه ا يسفت - الف
  . انجام شود 10607 يمطابق با استاندارد مل يحلقه ا يريآزمون انعطاف پذ -ب
  . ن شودييتع 11436 يمطابق با استاندارد مل يحلقه ا ي، دوباره سفتيابيباز يك ساعت برايپس از  -پ

   .ه باشدياول يحلقه ا يدرصد سفت 80د حداقل يلوله كواكسترود شده با يحلقه ا يسفت
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  پپيوست 
  )يالزام(
  دار روكش يلوله ها

  
  اتيكل  1- پ
 )dn يبا قطر خارج( لنيات يپل يلوله ها يرا برا ياضاف يكيزيو ف يكي، مكانيمشخصات هندسوست، ين پيا

 يكاربردها يبرا )دار روكش يهالوله (لوله  يرونيبه سطح ب قابل كندن متصل يكيه ترموپالستيك الي يدارا
  . شود يارائه مز ين ينشانه گذار تكميليالزامات . دهد يو زهكشي تحت فشار ارائه م، فاضالب يآبرسان

بوده و پس از  14427-1 يد مطابق با استاندارد مليه بايپا يد لوله يتول يمورد استفاده برا يلنيات يزه پليآم
 را براورده 14427- 2 يمات استاندارد ملد تمام الزايه بايپا يلوله ، )اليه روكش( ه قابل كندنيال جدا كردن

  . سازد
لن در يات يلوله پل ييد بر تواناينبا روكش، اجراپس از . د شوديك توليترموپالستد از مواد يبا يرونيب روكش

  . گذارد ير منفيثتأ ين استاندارد مليا ييامات كاراانطباق با الز
ش بوده و بر يقابل جدا يد به آسانيشود، آن ها با ياستفاده م يچسبنده اضاف يه هايكه از ال يدر صورت

متعارف  يد مطابق با روش هايبا يند اتصال دهيفرا يبرا يآماده ساز. نگذارند يمنفر يتأث يند اتصال دهيفرا
  . باشد

ولي استفاده . استفاده از مواد فرايند شده و بازيافت شده لوله هاي روكش دار براي توليد لوله ها مجاز نيست
درصد وزني فقط تحت  5از پليمر پايه بدون روكش كه از نوع فرايند شده داخلي  است به ميزان حداكثر 

  . مجاز است 1-4شرايط ارائه شده در بند 
  

    .مراجعه شود ISO 21004ل استاندارد ياز قب ييه به استانداردهايچندال ير انواع لوله هايسا يبرا –يادآوري 
  
  يمشخصات هندس  2- پ

  . باشد 6د مطابق با بند ي، باروكشپس از جدا كردن لوله،  يمشخصات هندس
  يكيمكان مشخصات  3- پ

پس از  لوله يكيمشخصات مكان. ان آور داشته باشديز يد اثرينبا روكش يلوله و لوله بر رو يبر رو روكش
لوله در انطباق با الزامات  ييد بر توانايبه لوله نبا روكشبوده و افزودن  7د مطابق با بند يبا روكشجدا كردن 

  . مشاهده شود 2- 5ند الزامات مربوط به رنگ در ب. گذارد ير منفيتأث 7بند 
د قبل يبا 7انطباق با بند  يابيشوند، ارزمي دار آزمون   روكشبه صورت اه نبوده و يسكه كه لوله ها  يهنگام

 يد طوريط آزمون بايشرا. ، انجام شود)14427- 1 ياستاندارد مل 2مطابق با جدول ( يگهوازدو بعد از 
  . رديمشخص شده قرار گ يانتخاب شود كه لوله در معرض تنش ها

  يكيزيمشخصات ف  4- پ
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 يلوله و لوله بر رو يبر رو روكش. باشد 8د مطابق با بند يبا روكشپس از جدا كردن لوله  يكيزيمشخصات ف
  . ان آور داشته باشديز يد اثرينبا روكش

  
  روكش يچسبندگ  5- پ

  . مقاوم باشد يدر مقابل جداشدگ ،ن انبارش، حمل و نقل و نصب لولهيدر حروكش بايد 
ساده قابل جدا كردن  يبا استفاده از ابزارها يبه صورت دستدر محل اتصال بايد  روكش، يقبل از اتصال ده

  . باشد
  

جداكردن روكش از سطح در محل اتصال بايد بگونه اي باشد كه بر تطابق سامانه لوله گذاري با الزامات اين –ييادآور
   .استاندارد تأثير منفي نگذارد

  
  ينشانه گذار  5- پ

  . باشد 11مطابق با بند  انجام شده و روكش يد رويبا ينشانه گذار
 روكشبدون  ين نوع لوله با لوله هاين ايز بيتما ،ن كاريباشد كه ح يد طوريبا ين، نشانه گذاريعالوه بر ا

  . كردشناساگر استفاده  يتوان از نوارها ين منظور ميا يبه عنوان مثال، برا. مشخص باشد
به  يقبل از اتصال ده روكشدر مورد جدا كردن  ييد هشدارهايبا روكش يرو ين، در نشانه گذاريهمچن
   .وژن و جوش لب به لب وجود داشته باشدي، الكتروفيكيمكان روش

  
   .شود ينشانه گذار 11ه مطابق با بند يپاي در صورت امكان، لوله  –ييادآور
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  تپيوست 
  )يالزام(

  تحت خأل يفاضالب يسامانه ها يلوله برا يسفت
  

 ي، سفت)4-7بند ( تحت خأل يفاضالب يلوله ها در سامانه ها يبراه ياول ير شكل خمشييتغ هنگام محاسبه
  . گرفته شود 1-د از جدول تيه باياول يحلقه ا

  
  ه لوله هاياول يحلقه ا يسفت -1-تجدول 

SDR  S  
  )MPa( كياالستمدول 

800 1000  1200  
  )Scalc )kPaه، ياول يحلقه ايسفت

41  20  0/1  3/1  6/1  
33  16  0/2  5/2  1/3  
26  5/12  3/4  3/5  4/6  
21  10  3/8  4/10  5/12  
17  8  3/16  3/20  4/24  

6/13  3/6  3/33  7/41  0/50  
11  5  7/66  3/83  0/100  
9  4  2/130  8/162  3/195  
4/7  2/3  3/254  9/317  5/381  

6  5/2  3/533  7/668  0/800  
  

  : شود ير محاسبه ميبا استفاده از معادله ز 1-در جدول ت) Scalc(ه ياول يحلقه ا يسفت

33  )1-ت( 96)( S

E

ed

IE
S

nn
calc 





 

  : آنكه در 
Scalc محاسبه شده برحسب  يه ياول يحلقه ا ي، سفتkPa ؛  

E ن شده مطابق با استاندارد ييتع( يك در حالت خمشي، مدول االستISO 178 ( برحسبMPa ؛  

I ينرسي، ممان ا )
12

3
nel ( برحسب ك متر طول لوله ي يبراmm3 ؛  

dn برحسب  ينام ي، قطر خارجmm؛   
en واره برحسب يد ي، ضخامت نامmm ؛  
S استلوله  ي، سر .  
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ضخامت ن يانگيرا ميمحاسبه شده بزرگ تر است؛ ز يحلقه ا يشه از سفتيه همياول يحلقه ا يدر عمل، سفت – 1 ييادآور

   .شود يمحاسبات استفاده م يواره است كه برايد يواره بزرگ تر از ضخامت ناميد
  

د دقت كرد تا از دو ين، باير زميدر ز kPa 4كوچك تر از ) Scalc(ه ياول يحلقه ا يبا سفت يهنگام نصب لوله ها – 2 ييادآور
   .ز شوديپره بيش از حد يپهن
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