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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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    )به ترتيب حروف الفبااسامي : (اعضاء
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  )دكتراي مهندسي پليمر(

  خادمي، داود
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  خالقي، ماهرو
  )كارشناسي ارشد شيمي آلي(

  صديقهكاتب، 
  )كارشناسي شيمي(

  كريمي، عليرضا
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  گفتارپيش
  

) PB(بوتيلنپلي –پالستيكي براي تاسيسات آب گرم و سرد  گذاريلوله هايامانهس –ها پالستيك" استاندارد
تحقيقات  و استاندارد سازمانتوسط  مربوط دركميسيون آن نويس پيش كه " كارايي سامانه: 5قسمت  –

 شيميايي و پليمرملي استاندارد  كميتة اجالسوسومين سيصدودر نه و شده تدوين و تهيه ايران صنعتي
 و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد 3/4/1391 مورخ

 ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمانمقررات 

  .شودمنتشر مي
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنابراين،  .گرفت خواهد قرار هتوج مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي

  
ISO 15876-5: 2003, Plastics piping systems for hot and cold water installations – 
Polybutylene (PB) – Part 5: Fitness for purpose of the system 
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   –گذاري پالستيكي براي تاسيسات آب گرم و سرد لوله هايامانهس –ها پالستيك
 كارايي سامانه: 5قسمت  –)PB(بوتيلنپلي

  هدف  و دامنه كاربرد  1
 PB(1( بوتيلنپلي وله گذاري از جنسسامانه هاي ل مشخصات كاراييِاستاندارد، تعيين هدف از تدوين اين 

سامانه ( 2مصارف انساني برايانتقال آب  به منظورتاسيسات آب گرم و سرد داخل ساختمان مورد استفاده در 
 1جدول (است  3كابردرده  مطابق باطراحي  ها و دماهايتحت فشار ،هاي گرمايشيو سامانه) هاي خانگي

   ).مشاهده شود 14475- 1استاندارد ملي 
  

كه اليگومر مايع با  5بوتناست كه يك نوع پلي الفين بوده و نبايد با پلي 4بوتن -1بوتيلن، پليمنظور از پلي – 1يادآوري 
   .واحدهاي تكراري متفاوت است اشتباه شود

  
رد اين استاندا. گيردرا در برميفشار طراحي  و) كاربرد هاي رده( برداريبهرهشرايط اين استاندارد طيفي از 

از  بيشكه  Tmal(6(تخريب عملكرد يا دماي  )Tmax( ، حداكثر دماي طراحي)TD( براي مقادير دماي طراحي
   .، كاربرد نداردمي باشند 14475-1استاندارد ملي  1شده در جدول مقادير تعيين

  
كار نصب، بر عهده بوط و آيينها و مقررات ملي مرمسئوليت انتخاب صحيح اين موارد، با توجه به الزامات خاص آن –يادآوري 

   .باشديا مشاور ميكاربر نهايي 
  

  . ه مي شوندائهاي آزمونِ مورد اشاره در اين استاندارد، پارامترهاي آزمون ارهمچنين، براي روش
  هاي اتصال، محلبوتيلنپلي جنس از وله ها و اتصاالتهاي ديگر آن، براي لهمراه با قسمتاين استاندارد 

  ي از جنس ساير مواد پالستيكي و غير پالستيكي مورد استفاده ها با اجزايهاي اتصال آنهم و محل ها باآن
   .دكاربرد دارسات آب گرم و سرد تاسي در
  

  مراجع الزامي  2
بدين . مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي به آنها ارجاع داده شده است

  . جزئي از اين استاندارد محسوب مي شودترتيب آن مقررات 

                                                 
1- Polybuthylene 
2- Human consumption 
3- Classes of application 
4- Poly(1-butene) 
5- Polybutene 
6- Malfunction temperature 
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در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن 
در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .يد نظر و اصالحيه هاي بعدي آن مورد نظر استاست، همواره آخرين تجد
 :استفاده از مراجع زير براي كاربرد استاندارد الزامي است

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

سامانه هاي مونتاژ شده براي لوله ها، اتصاالت و  -پالستيك ها، 12181- 3استاندارد ملي ايران شماره  2-3
   تهيه اجزاء: 3قسمت  –تعيين مقاومت در مقابل فشار داخلي   –انتقال سياالت 

لوله ها، اتصاالت و سامانه هاي مونتاژ شده براي  -پالستيك ها، 12181- 4استاندارد ملي ايران شماره  2-4
  تهيه سامانه هاي مونتاژ شده: 4قسمت  –تعيين مقاومت در مقابل فشار داخلي   –انتقال سياالت 

پالستيكي براي  گذاريلوله امانهس ها ـپالستيك، 1391سال 14475-1استاندارد ملي ايران شماره  2-5
  كليات: قسمت اول –) PB(بوتيلنپلي –تاسيسات آب گرم و سرد 

ستيكي براي پال گذاريلوله امانهس ها ـپالستيك، 1391سال 14475-2استاندارد ملي ايران شماره  2-6
    هالوله: قسمت دوم –) PB( بوتيلنپلي –تاسيسات آب گرم و سرد 

2-7 EN 712, Thermoplastics piping systems -End-load bearing mechanical joints between 
pressure pipes and fittings-Test method for resistance to pull-out under constant longitudinal 
force 
2-8 EN 713, Plastics piping systems -Mechanical joints between fittings and polyolefin 
pressure pipes –Test method for leaktightness under internal pressure of assemblies subjected 
to bending 
2-9 EN 12293, Plastics piping systems - Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold 
water - Test method for the resistance of mounted assemblies to temperature cycling 
2-10 EN 12294, Plastics piping systems - Systems for hot and cold water - Test method for 
leaktightness under vacuum 
2-11 EN 12295, Plastics piping systems - Thermoplastics pipes and associated fittings for hot 
and cold water – Test method for resistance of joints to pressure cycling 
 

  م اختصاريعالئاصطالحات، تعاريف، نمادها و   3
آمده است،  14475-1ندارد ملي استادر  كه م اختصاريئاصطالحات، تعاريف، نمادها و عالدر اين استاندارد، 

   .رود كار مي به

  گذاري هاي اتصال و سامانه لولهكارايي محل  4
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  كليات    4-1
با و  1جدول در  هاي آزمون مرتبط داده شدهبا روشاتصال، هاي محلو گذاري لوله سامانههنگامي كه 

ها بايد مشخصات آن گيرند،قرار مي ن مورد آزمو 7- 4تا  2-4بندهاي ه شده در پارامترهاي ارائاستفاده از 
  . منطبق با الزامات ارائه شده در بندهاي مربوط باشد

  . اي كه قرار است با آن استفاده شوند، متصل شوندبه لولههاي توصيف شده، اتصاالت بايد براي آزمون
اندارد است را اتصال مختلف كه در شمول اين است هاي مرتبط با هر نوع سامانه محل، آزمون1 جدول

 . كندمشخص مي

 
  محل اتصالهاي آزمون – 1جدول

 aدهياتصالسامانه  آزمون
  روش آزمون  پارامترهاي آزمون

SW EF M 
، 12182-2و  12181-1استانداردهاي ملي   Y Y Y 4-2  فشار داخليدرمقابل مقاومت 

  12182-4يا  3-12181
 N N Y 4-3 EN 713  خمش

 N  N  Y 4-4 EN 712  1صاللوله از ات آمدنبيرون 

 Y Y Y 4-5 EN 12293  2چرخه گرمايي

 N  N  Y 4-6 EN 12295  3يچرخه فشار

 N N Y 4-7 EN 12294  خالء

SW   a        جوشياتصال مادگي  
EF              الكتروفيوژناتصال 

M                اتصال مكانيكي 

Y                 كاربرد داردآزمون 

N                 كاربرد نداردآزمون  
     

  فشار داخلي مقابل مقاومت درآزمون     4-2
 12182- 3، 12182- 2و  12181-1هاي ملي استاندارد با مطابق اتصالمحل  مونتاژ شدهسامانه كه هنگامي

شوند نبايد مربوط، آزمون مي كاربردبراي رده  2داده شده در جدول  پارامترهايبا استفاده از  12182- 4يا 
   .نشتي داشته باشد

   :تعيين شود) 1(از معادله  بايد معين، ي آزمونِدمازمان ايجاد نقص و براي ) pJ(فشار آزمون 

)1(  
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1- Pull-out 
2- Thermal cycling 
3- Pressure cycling 
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  :كه در آن
     pJ         آزمون حيناتصال در محل  سامانه مونتاژ شدهكه به ) 1بر حسب بار(هيدروستاتيك آزمون فشار 

  شود؛وارد مي

    σP     ايجاد نقص زمان"نقاط با  متناظركه ) بر حسب مگاپاسكال(لوله  موادمقدار تنش هيدروستاتيك  - 
   ؛است 2در جدول ه شده ئارا "آزمون دماي

    σDP   جدول  تعيين شده و در بردرده كار براي هركه ) بر حسب مگاپاسكال(لوله  موادمقدار تنش طراحي
 ؛فهرست شده است 14475-2استاندارد ملي  2- الف

     pD       فشار طراحي كه بر حسب كاربرد bar 4  ،بارbar 6، bar 8 يا bar 10 باشدمي.   
  

  )pJ(استخراج فشار آزمون  – 2جدول
 

  كاربردرده   مشخصه
1 2  4  5  

  Tmax(،  ºC 80  80  70  90( حداكثر دماي طراحي
  σDP(  ،MPa 73/5  04/5  46/5  31/4( لوله موادتنش طراحي 
  Ttest(a ، ºC 95  95  80  95( دماي آزمون

  t( ،h  1000  1000  1000  1000( مدت زمان آزمون
  σP( ،MPa  0/6  0/6  2/8  0/6(لولهتنش هيدروستاتيك مواد 

  ): pD( براي فشار طراحي ، bar ،)pJ( زمونفشار آ
  بار 4
  بار 6
  بار 8
  بار 10

  
b5/5   

3/6  
4/8  
5/10  

  
b5/5  

1/7  
5/9  
9/11  

  
b5/7  

0/9  
0/12  
0/15  

  
b5/5  

4/8  
2/11  
9/13  

  3  3  3  3  هاتعداد آزمونه
a  باالترين دماي آزمون معموال، ºC )10 +Tmax  ( باالييبا حد ºC 95 با اين حال، براي تطابق وسايل آزمون، . درنظر گرفته مي شود

ه شده، متناظر با تيك ارائش هاي هيدروستاتتن .در نظر گرفته شده است ºC 95نيز  دوو  يكهاي رده باالترين دماي آزمون براي
  . دماهاي آزمونِ داده شده هستند

b  شرايط˚C20، bar 10 ،50 استاندارد ملي 4بند (كند اين مقادير را تعيين مي ،ترگيرانهشرايط سخت ،سال، الزامات آب سرد 
   ).مشاهده شود1-14475

  
ناشي  منجر به نشتيِ انجام شده و اين بندبراساس هاي اتصال لمح هاي آزمون كهتيحالدردر شرايط خاص، 

هاي تنش و خزش از داده را مي توان، فشار آزمون شود 2تفاضلي ازدياد طولِ ايجاد شده دراثرتغيير شكل  از
  .آورددست براي مواد مختلف مورد استفاده به) ساله 50بر مبناي دوره طراحي (

                                                 
1- 1 bar = 0.1 MPa = 105 Pa; 1 MPa = 1 N/mm2 
2- Differential elongation 
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  آزمون خمش    4-3
 ºC 20دماي  مربوط به تحت فشار EN 713استاندارد  با اتصال مطابقمحل ي سامانه مونتاژ شدهكه هنگامي

ها كه و شعاع خمش معادل با حداقل شعاع خميدگي براي لوله) 3جدول در ارائه شده (زمان يك ساعت و 
  . شود، نبايد نشتي داشته باشدميآزمون  شده توصيه امانهكننده ستوسط تامين

   .كاربرد دارد mm 32 بزرگ تر يا مساوي با اسميهايي با قطر ن فقط براي لولهاين آزمو
 

  آزمون خمش شرايط – 3جدول

  كاربردرده   مشخصه
1 2  4  5  

  Tmax( ، ºC 80  80  70  90( حداكثر دماي طراحي
  σDF( ،MPa 73/5  04/5  46/5  31/4( تنش طراحي مواد لوله

  Ttest( ، ºC 20  20  20  20( دماي آزمون
  t( ،h 1  1  1  1( مدت زمان آزمون

  σP( ،MPa  5/15  5/15  5/15  5/15(لولهتنش هيدروستاتيك مواد 
  ):pD( براي فشار طراحي ، bar ،)pJ( زمونفشار آ

bar 4  
bar 6  

 bar 8     
bar 10  

  
a2/14  

3/16  
7/21  
1/27 

  
a2/14  

5/18  
6/24  
8/30 

  
a2/14  

0/17  
7/22  
4/28 

  
a4/14  

6/21  
8/28  
0/36 

  3  3  3  3  هاداد آزمونهتع
a شرايط˚C20، bar 10 ،50 استاندارد ملي 4بند (كند اين مقادير را تعيين مي ،تر گيرانهسخت ،سال، الزامات آب سرد 
   ).مشاهده شود1-14475

  

  لوله از اتصال آمدنرون بيآزمون     4-4
 4جدول  شرايطبا استفاده از  EN 712استاندارد  با قتصال مطابمحل ا يسامانه مونتاژ شدهكه هنگامي
  . كندمقاومت جداشدن اجزاء آن از هم، بدون  آورندهشود، بايد در مقابل نيروي بيرون ميآزمون 
   :محاسبه شود) 2(ن، بايد با استفاده از معادله ، بر حسب نيوتFنيروي 

)2(  Dn pdF  2

4

 
     dn        ؛استمتر لوله بر حسب ميلي اسمي قطر خارجي  

    pD     فشار طراحي كه بر حسب كاربرد bar 4  ، bar 6،  bar 8 يا bar 10  بوده ولي برحسب مگاپاسكال
 bar 10 فشار طراحي بايداشاره شده باشد،  "كاربردهاي تمام رده"درصورتيكه در رده بندي به  .شودبيان مي

   .شودگاپاسكال بيان بر حسب مولي  درنظر گرفته شده
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  لوله از اتصال آمدنبيرون آزمون  شرايط –4 جدول
هاي تمام رده  

  كاربرد
  كاربردرده 

1 2  4  5  
  Tmax( ، ºC – 80  80  70  90( حداكثر دماي طراحي

  Ttest( ، ºC 23  90  90  80  95( دماي آزمون
  t( ،h 1  1  1  1  1( مدت زمان آزمون

 N F × 5/1   F F F F ،آمدننيروي بيرون 
  3  3  3  3  3  هاتعداد آزمونه

  
  ييآزمون چرخه گرما    4-5

ها، ، لولهشودمي انجام 5جدول  شرايطبا استفاده از  EN 12293استاندارد  با مطابق آزمونكه هنگامي
  . شوندنشتي دچار  نبايداتصال  ها محلاتصاالت يا 

آرايش به  بتواندلوله طبق اظهارات توليدكننده، كه  فقط زماني بايد انجام شود منعطفهاي آزمون براي لوله
شعاع خميدگي نبايد كمتر از حداقل شعاع . خميده شود EN 12293استاندارد نشان داده شده در  1فضايي

  . دشوبايد انجام  2صلبهاي در ساير موارد، آزمون براي لوله. خميدگي اظهارشده باشد
 ييآزمون چرخه گرما شرايط – 5جدول

 كاربردرده   همشخص
1 2  4  5  

  Tmax( ، ºC 80  80  70  90( حداكثر دماي طراحي
 ºC 90 90 80 95 باالترين دماي آزمون،

  ºC 20  20  20  20 ترين دماي آزمون،پايين
 bar pD pD pD pD، فشار آزمون

 a  5000  5000 5000 5000 ها تعداد چرخه

  EN 12293 استاندارد درشده  دادهنشان فضايي آرايش با مطابقسري اتصاالت يك   هاتعداد آزمونه
a شامل بايد هر چرخهmin 1

015 در باالترين دماي آزمون و min 1
015 يك  زمان مدتيعني، (باشد ترين دماي آزمون در پايين

min 2 چرخه
030 است.(  

  

  
،  EN 12293 استاندارد الزم بر اساس دهيِ استفاده در محاسبه نيروي پيش تنش مورد) σt( تنش كششي

   .باشد MPa 9/0 بايد
   :شودميمحاسبه ) 3(، برحسب مگاپاسكال، از معادله σt تنش كششي

)3(  ETt   

                                                 
1- Configuration 
2- Rigid 
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  : كه در آن
       σt            مگاپاسكال تنش كششي بر حسب )MPa(؛  

        α            1( عكس كلوين بر حسب گرماييضريب انبساط-K(؛  
      ΔT         كلوين دما بر حسب اختالف ) K(؛  
       E             مگاپاسكال بر حسب االستيكمدول)MPa (است.   

   :كاربرد داردمقادير زير  ،در اين استاندارد
1-K 4-10×3/1α =   

ΔT = 20 K 

E = 350 MPa                     

  يآزمون چرخه فشار    4-6
داده  شرايطبا استفاده از و  EN 12295استاندارد  با اتصال مطابق هايمحل ياها، اتصاالت كه لولههنگامي

   .باشند داشتهد، نبايد نشتي نگيرتحت چرخه فشار قرار مي 6شده در جدول 
  

  آزمون چرخه فشار شرايط – 6جدول
  روش آزمون  آزمونشرايط الزامات  مشخصه

  نشتي بدون  چرخه فشار

 ºC 23 دماي آزمون

EN 12295 

  3 هاتعداد آزمونه
  چرخه بر دقيقه) 30±5( آزمونهايچرخهبسامد

 10000 هاتعداد چرخه
حدود فشار آزمون براي فشار

  :طراحي
bar 4  
bar 6  

 bar 8     
bar10 

  حد پايين  حد باال
  
bar0/6   
bar0/9   
bar0/12   
bar 0/15  

  
bar 5/0  
bar 5/0  
bar 5/0  
bar 5/0  

  تحت خالء عدم نشتيآزمون     4-7
 انجام مي شود، 7داده شده در جدول  شرايطبا استفاده از  EN 12294استاندارد  با مطابق آزمون كههنگامي

   .باشدتر بزرگ bar 05/0 تغيير در فشار خالء نبايد از

  حت خالءت نشتيعدم رايط آزمون ش - 7جدول 
  روش آزمون  شرايط آزمون الزامات  مشخصه

تحت  عدم نشتي
  خالء

تغيير در فشار
خالء كوچك تر يا 

  مساوي با
 bar05/0 

 ºC 23 دماي آزمون

EN 12294 
 h 1 مدت آزمون
  -bar 8/0 فشار آزمون
  3 هاتعداد آزمونه

  


