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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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  استانداردتدوين كميسيون فني 
 بوتيلنپلي - آب گرم و سردسيسات اتبراي  يپالستيك گذاريلوله هايسامانه –ها پالستيك" 

)PB( - راهنماي ارزيابي انطباق: 7 قسمت"  
  

  نمايندگييا / سمت و  : رئيس
  معصومي، محسن 

  )دكتراي مهندسي پليمر(
  ISIRI TC 138رئيس كميته فني متناظر 

    :دبير
  سفيدي، اللهسنگ

  )آليارشد شيمي  يكارشناس(
  
  

 سازمان ملي استاندارد، پژوهشگاه استاندارد
  
  

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
  ابراهيم، الهام

  )كارشناسي شيمي كاربردي(

اخياري، شهاب                                                  
  )كارشناسي ارشد شيمي(

  پيرچراغي، غالمرضا
  )دكتراي مهندسي پليمر(

  خادمي، داود
  )كارشناسي ارشد شيمي پليمر(

  خالقي، ماهرو
  )كارشناسي ارشد شيمي آلي(

  كاتب، صديقه
  )كارشناسي شيمي(

  كريمي، عليرضا
 )كارشناسي مهندسي شيمي(

  

  ژوهشگاه استانداردپسازمان ملي استاندارد، 
  

استاندارد و تحقيقات صنعتي  موسسه
  آذربايجان شرقي

  ماهشهراسالمي واحد دانشگاه آزاد 
  

  شركت مهندسي آريانام
  

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي البرز

  
  شركت پلي پارس

  

استاندارد و تحقيقات صنعتي استان موسسه 
 تهران
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  طلوعي، شهره
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  سازمان ملي استاندارد ايران
  

  شركت مهندسي بازرسي كاوشيار پژوهان
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 صفحه

  ب استاندارد سازمان با آشنايي
  ج  استاندارد تدوين فني كميسيون

  و  گفتارپيش
  هدف و دامنه كاربرد 1
 مراجع الزامي 2

 اختصاري م اصطالحات، تعاريف، نمادها و عالئ 3

 الزامات 4

  نامه كتاب )اطالعاتي( پيوست الف
  

1  
1  
2  
6  

16  
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  گفتارپيش
  

 - )PB(بوتيلنپلي - و سردگرم آب سيسات تابراي  يي پالستيكگذارلوله هايامانهس –ها پالستيك" استاندارد
 و استاندارد سازمانتوسط  مربوط يوندركميس آن نويس پيش كه "ارزيابي انطباق يراهنما: 7 قسمت

شيميايي و ملي استاندارد  كميتة اجالس در نهصدوچهلمين و شده تدوين و تهيه ايران تحقيقات صنعتي
 قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد 19/4/1391 مورخ پليمر

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

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

اين  يلتكم و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنابراين،  .گرفت خواهد قرار توجه 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

  
EN ISO 15876-7: 2003, Plastics piping systems for hot and cold water installations - 
Polybutylene (PB) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity 
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   - و سرد گرمآب  سيساتتاپالستيكي براي  گذاريلوله هايامانهس –ها پالستيك
  ارزيابي انطباق يراهنما: 7 قسمت - )PB( بوتيلنپلي

  

  و دامنه كاربرد هدف   1
ي راهنماي ارزيابي انطباق است كه بايد در طرح كيفيت توليدكننده به ارائه هدف از تدوين اين استاندارد،

  . ي كيفيت گنجانده شودعنوان بخشي از سامانه
  : اين استاندارد شامل موارد زير است

     اتصال و سامانه هاي مونتاژ شده كه در استانداردهاي ملي هايالزامات مربوط به مواد، اجزاء، محل) الف
  ارائه شده اند؛  14475- 5و  14475- 3تا  14475- 1
  الزامات مربوط به سامانه ي كيفيت توليدكننده؛ ) ب
  
  .  باشد ISO 9001 ]1[توصيه مي شود كه سامانه ي كيفيت منطبق با استاندارد  -1 يادآوري
  

  .  هي شخص ثالث، تعاريف و روش هاي اجرايي بكار روددرصورت نياز به گوا) پ

، برحسب كاربرد، 1درصورت نياز به گواهي شخص ثالث، توصيه مي شود كه اعتبارنامه سازمان گواهي دهنده -2 يادآوري
تواند همچنين اعتبارنامه سازمان گواهي دهنده مي. باشد EN 45012 ]3[يا استاندارد  EN 45011 ]2[منطبق با استاندارد 

   .توسط سازمان ملي استاندارد ايران صادر شود

 گذاريهاي لولهامانهسبراي  14475- 5و  14475- 3تا  14475- 1استانداردهاي ملي اين استاندارد همراه با 
مصارف  برايانتقال آب  به منظوردر تاسيسات آب گرم و سرد داخل ساختمان كه بوتيلن جنس پلي از

است  3كاربردرده  مطابق باطراحي  و دماهاي تحت فشار ،هاي گرمايشيو سامانه) نگيهاي خاسامانه( 2انساني
  ). مشاهده شود 14475-1استاندارد ملي  1جدول (
  
  مراجع الزامي       2

. مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنها ارجاع داده شده است
  .ات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شودبدين ترتيب آن مقرر

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

  .ره آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آنها مورد نظر استاست، هموا
  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد استاندارد الزامي است

                                                 
1- Certification body 
2- Human consumption 
3- Classes of application 
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گذاري پالستيكي براي تاسيسات هاي لولهسامانه –ها ، پالستيك14475-1استاندارد ملي ايران شماره  2-1
  كليات: 1قسمت  - )PB(بوتيلنپلي -آب گرم و سرد

سيسات پالستيكي براي تا گذاريلوله هايامانهس –ها پالستيك، 14475- 2استاندارد ملي ايران شماره  2-2
  هالوله: 2قسمت  - )PB(بوتيلنپلي -آب گرم و سرد

پالستيكي براي تاسيسات گذاري هاي لولهسامانه - ها پالستيك، 14475- 3استاندارد ملي ايران شماره  2-3
  اتصاالت: 3قسمت  - )PB(لنبوتيپلي -آب گرم و سرد

پالستيكي براي تاسيسات گذاري هاي لولهسامانه - ها پالستيك، 14475- 5استاندارد ملي ايران شماره  2-4
  كارايي سامانه: 5قسمت  - )PB(بوتيلنپلي -آب گرم و سرد

2-5 ISO 2859-1, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling 
schemes indexed by acceptable quality level (AQL) for lot-by-lot inspection 
2-6 ISO 3951, Sampling procedures and charts for inspection by variables for percent 
nonconforming 
 

  ياختصارم عالئو  نمادهاتعاريف،      3
، 14475-3و  14475-1استانداردهاي ملي ه شده در ارائ عالوه بر اصطالحات و تعاريف در اين استاندارد

  .رودكار مياصطالحات و تعاريف زير نيز به

  تعاريف  3-1

3-1-1    
  سازمان گواهي دهنده

كه شايستگي و مسؤوليت الزم به منظور انجام صدور گواهيِ انطباق ) دولتي يا غيردولتي(طرف سازماني بي
  .و مديريت را داردبراساس قوانين معينِ روش اجرايي 

  
3-1-2    

  1شركت بازرسي
و  3، آزمون مميزي2كه شايستگي آن براي تصديق و يا انجام آزمون نوعي اوليهنهاد يا شركتي بي طرف 

  . مطابق با استاندارد مربوط، توسط يك سازمان گواهي دهنده تأييد شده است 4بازرسي كنترل توليد كارخانه
3-1-3    

  5آزمايشگاه آزمون
   گيري، آزمون، كاليبراسيون يا تعيين مشخصات كاراييِ مواد و محصوالت را انجام شگاهي كه اندازهآزماي
  . دهدمي

                                                 
1- Inspection body 
2- Initial type testing  
3- Audit testing  
4- Factory production control  
5- Testing laboratory 
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3-1-4    
  1سامانه مديريت كيفيت

استاندارد (هاي اجرايي، فرايندها و منابع سازماني براي پياده سازي مديريت است ساختار، مسؤوليت ها، روش
]4[ ISO 9000 مشاهده شود .(  

3-1-5    
  2طرح كيفيت

ها را در رابطه با محصولي خاص يا طيفي از هاي ويژه كيفيت، منابع و توالي فعاليتمستندي كه روش
  . محصوالت طرح ريزي مي كند

3-1-6    
  )TT( 3آزمون نوعي

الزامات  هاي اتصال يا سامانه مونتاژ شده باآزموني كه به منظور تأييد توانايي انطباق مواد، اجزاء سامانه، محل
  . شودارائه شده در استاندارد مربوط انجام مي

3-1-7    
  )PTT( 4آزمون نوعي مقدماتي

  . شودآزمون نوعي كه توسط توليدكننده يا به نيابت از وي انجام مي
3-1-8    

  )ITT(آزمون نوعي اوليه 
  . شودنجام ميآزمون نوعي كه توسط سازمان گواهي دهنده يا به نيابت از وي به منظور صدور گواهي ا

3-1-9    
  )BRT( 5آزمون ترخيص بچ

آزموني كه توسط توليدكننده روي بچ محصول انجام شده و قبل از ترخيص بچ بايد به صورت مطلوب و كامل 
  . انجام شده باشد

3-1-10    
  )PVT( 6آزمون تصديق فرايند

هاي هاي مونتاژ شده در بازهمانههاي اتصال يا ساآزموني كه توسط توليدكننده روي مواد، اجزاء سامانه، محل
د محصوالتي هدف از اين آزمون، اثبات توانايي فرايند و تداوم آن براي تولي. شودزماني مشخص انجام مي

  . ه شده در استاندارد مرتبط استئمنطبق با الزامات ارا
  
  . براي كنترل فرايند انجام مي شوندهاي محصول الزم نبوده و به عنوان معياري ها براي ترخيص بچاين آزمون – يادآوري

                                                 
1- Quality management system 
2- Quality plan  
3- Type testing  
4- Preliminary type testing  
5- Batch release test  
6- Process verification test  
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3-1-11    
  )AT( 1آزمون مميزي

هاي اتصال يا سامانه آزموني كه توسط سازمان گواهي دهنده يا به نيابت از وي روي مواد، اجزاء سامانه، محل
مرتبط و  هدف از اين آزمون، اثبات تداومِ انطباق با الزامات ارائه شده در استاندارد. شودمونتاژ شده انجام مي

  . سامانه كيفيت است 2فراهم سازي اطالعاتي به منظور ارزيابي اثربخشي
3-1-12    

  )IT( 3آزمون غيرمستقيم
شود و با آزمونِ تعيين شده  براي مشخصه اي ويژه متفاوت بوده ولي آزموني كه توسط توليدكننده انجام مي

  . ارتباطش با آزمونِ تعيين شده قبال تصديق شده است
3-1-13    

  )WT( 4آزمون شاهد
آزمون مورد پذيرشِ سازمان گواهي دهنده براي آزمون نوعي اوليه و يا آزمون مميزي، كه توسط توليدكننده 

  . شوديا به نيابت از وي تحت نظارت نماينده واجد شرايط سازمان گواهي دهنده انجام مي
3-1-14    

   5بچ مواد
  . مقداري كامال مشخص از موادي خاص است

3-1-15    
   6بچ توليد
اي كامال مشخص از واحدهاي محصول كه به صورت متوالي يا پيوسته تحت شرايط يكسان و با مجموعه

  . انداي منطبق با مشخصاتي يكسان توليد شدهاستفاده از مواد يا آميزه
3-1-16    

   7بچ لوله
ط يك اكسترودر توليد شده اي يكسان توستعدادي لوله، با قطر اسمي و ضخامت اسمي يكسان، كه از آميزه

  . شودي لوله تعريف و مشخص ميبچ لوله توسط توليد كننده. اند
3-1-17    

   8بچ اتصاالت
تعدادي از اتصاالت از يك نوع، با مشخصات ابعادي يكسان، با قطر اسمي و ضخامت اسمي يكسان، كه از 

  . شودتصاالت تعريف و مشخص ميي ابچ اتصاالت توسط توليد كننده. اندآميزه اي يكسان توليد شده

                                                 
1- Audit test  
2- Effectiveness  
3- Indirect test  
4- Wittness testing  
5- Material batch  
6- Production batch  
7- Pipe batch  
8- Fitting batch  
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3-1-18    
   1بهر

  . شودي كامال مشخص از بچ كه براي بازرسي استفاده ميزيرمجموعه
3-1-19    

   2نمونه
     يك يا چند واحد از محصول كه به صورت اتفاقي و بدون درنظر گرفتن كيفيت از يك بچ يا بهر انتخاب

  . شوندمي
  
  . حدهاي محصول در نمونه استتعداد وامقدار نمونه،  – يادآوري

  
3-1-20    

  )AQL( 3سطح كيفيت پذيرفتني
اي از بهر ها يا بچ ها درنظرگرفته شوند، حد ميانگينِ رضايت بخشيِ فرايند، هاي پيوستهدرصورتي كه سري

  ). مشاهده شوند ISO 3951و  ISO 2859-1استانداردهاي (سطح كيفيتي مورد نظر براي بازرسي است 
  
  . ، مجوزي براي ايجاد آگاهانه ي هرگونه عدم انطباق توسط توليدكننده نيست AQLيك تخصيص  – يادآوري

  
 3-1-21    

   4سطح بازرسي
  ). مشاهده شود ISO 2859-1استاندارد (تعيين كننده ارتباط بين مقدار بهر يا بچ با مقدار نمونه است 

3-1-22    
   5گروه

  . شودهايي براي انجام آزمون انتخاب مين ها نمونهاي از محصوالت مشابه هستند كه از آمجموعه
3-1-23    

   6نوع محصول
  . اصلي آن ها با طراحي يكسان از آميزه اي يكسان است لوله و اتصال يا اجزاي

3-1-24    
   7محفظه

  . دهدبخشي از قالب تزريق كه به محصول قالب گيري شونده به روش تزريقي شكل مي
                                                 

1- Lot 
2- Sample 
3- Acceptebale quality level 
4- Inspection level 
5- Gorup  
6- Product type  
7- Cavity  
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  م اختصاريعالئ  3-2
AQL    پذيرفتنيسطح كيفيت  

AT      آزمون مميزي  
BRT     بچآزمون ترخيص   

IT        آزمون غير مستقيم  
ITT      پذيري اوليهآزمون انطباق  
PTT    پذيري مقدماتيآزمون انطباق  
PVT    آزمون تصديق فرايند  

TT       پذيريآزمون انطباق  
WT      آزمون شاهد  

  الزامات  4

  كليات    4-1
برد،  بايد منطبق با هاي مونتاژ شده، برحسب كارسامانه، محل هاي اتصال و سامانه ي، اجزامواد      4-1-1

  . باشند 14475- 5تا  14475-1ه شده در استانداردهاي ملي الزامات ارائ
ل ي كيفيتي شامسامانه و يا سامانه هاي مونتاژ شده بايد توسط توليدكننده تحت سامانه ياجزا      4-1-2

  . طرح كيفيت توليد شوند

  آزمون و بازرسي      4-2
  گروه بندي      4-2-1

  . ها و اتصاالت كاربرد داردبراي لوله 1در اين استاندارد، گروه هاي ارائه شده در جدول 
  فشار هاي گروه   4-2-1-1

براي آزمون انتخاب بايد   خاص )pD( يك فشار طراحيِها از ميان آنكه  هستندهاي طراحي گروهي از فشار
   .شود
  .گذاري شوندنام 1جدول  مطابق بافشار بايد  گروهدو 

  
  

  فشار هاي گروه -1جدول
  فشار طراحي فشارگروه

bar 
  6 ؛ 4  1
  10 ؛  8  2
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4-2-1-2   

  اسمي هاي اندازهگروه
براي  بايد اصخ )dn(اسمي يك قطر از ميان آن ها كه  هستندو اتصاالت ها لوله  اسميگروهي از قطرهاي 
  .آزمون انتخاب شود

  .گذاري شوندنام 2جدول  مطابق بابايد اسمي دو گروه اندازه 
  هاي اندازهگروه-2جدول

  قطر اسمي گروه اندازه
mm  

1  63 dn 10  
2  160 < dn 63  

  
  
 هاي اتصاالتگروه   4-2-1-3

  .براي آزمون انتخاب شود بايدتصال خاص يك ااز ميان آن ها گروهي از اتصاالت با طراحي مشابه هستند كه 
  .گذاري شوندنام 3جدول  مطابق باچهار گروه اتصال بايد 

  

  هاي اتصالگروه-3جدول
  نوع اتصال گروه اتصال

  خم   1
   سه راهي زانويي،  2
  ، درپوش انتهاييساز، جفتكاهنده  3

و يا  قطعات تبديلفلنج دار، تبديل مهره ماسوره،   4
  هاتيكي آنهاي پالسقسمت

  
  ) TT(آزمون هاي نوعي     4-2-2
  كليات    4-2-2-1

را اثبات  7تا  5ه شده براي مشخصات درجداول ئباق محصوالت با تمام الزامات اراانطآزمون هاي نوعي بايد 
  . كند

 و گسترش طيف) بجز تنظيمات رايج فرايند(عالوه براين، درصورت تغيير در طراحي، مواد و يا روش توليد 
  . محصوالت، آزمون هاي نوعيِ مربوط بايد انجام شوند

بايد توسط ) 4جدول ( Xمشخصه ها و مقادير براي . كاربرد دارد 4درصورت تغيير در مواد، جدول 
  . توليدكننده در طرح كيفيت تعيين شود
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تغيير در  منجر بهدر فرموالسيون  تغييرگونه خروج از محدوده رخ دهد، اين اگر هر مشخصه تغيير كند يا هر 
  .شود و بايد دوباره آزمون شوندمي 6و  5ول اجد در M2يا  M1 مربوط در ستون هايمشخصهمواد و 

 تاييد صالحيتاگر . شودتغيير در مواد يا آميزه نمي لزوما منجر بهها كننده مواد يا پايداركنندهتغيير تامين
  .فق مرجع تاييد صالحيت و توليدكننده باشدتوا با، تكرار آزمون بايد باشدمورد نظر  ثالثشخص 

  

  شرايط تغيير مواد-4جدول
  و محدوده Xمقدار مشخصه ها،  نوع تغيير مواد

  كنندهتغيير تامين    -        )M1(تغيير پليمر 
  )1ليمري شدنتغيير پ    -      

  تغيير خواص شيميايي كو منومرها    -      
ها و دانهرنگ ازقبيل( هاتغيير بسته افزودني

  )M2) (هاپاداكسنده
از هر افزودني ) X±30%(مقدار بيشتر از  -

 به طور جداگانه

  افزودني ماهيتخواص شيميايي يا  -
1-Polymerization

  

  :تغيير در مشخصه هاي زير است ،تغيير طراحي منظور از
 ابعاد -

 ء هندسه اجزا -

 دهيسامانه اتصال -

استانداردهاي ه شده در بايد حداقل با الزامات ارائ ها اد و رواداريابع ،ر طرح كيفيت توليدكننده، هندسهد
  .مطابقت داشته باشند 14475-3و  14475- 2ملي 

ه شده در جداول مشخصه هاي مرتبط ارائيين شده تجاوز كند، هاي تعاگر يك يا چند مشخصه از ويژگي
توافق مرجع  با، تكرار آزمون بايد اگر گواهي شخص سوم مورد نظر است .بايد دوباره آزمون شوند 7تا  5

   .و توليدكننده باشد سازمان گواهي دهنده
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  نوعيآزمون  استفاده در هاي موردلوله اتمشخص -5جدول
ارجاع به قسمت، بند  مشخصه

و جدول استاندارد 
  14475ملي 

  برداريروش نمونه  )1گسترش/تغييرات/اوليه

I M1 M2  E  

فاده استاثر بر آب مورد 
  بر اساس مقررات ملي  -  +  +  +  2-5بند  ،1قسمت   رف انسانيامصدر 

تنش هيدروستاتيك 
  يك ارزيابي براي هر ماده  -  )3+  +  +  2-4بند  ،2قسمت   )2مواد

  و گروه فشار dnيك آزمونه براي هر   + + + +  1-5بند  ،2قسمت   وضعيت ظاهري

ديواره ن ضخامت يك آزمونه با كمتري  -  +  +  +  2-5بند  ،2قسمت   ماتي
  توليد شده

  ،2قسمت   ابعاد
  و گروه فشار dnيك آزمونه براي هر   +  +  +  +  6تا  2 اولجد

فشار  مقابلدر مقاومت 
در هر گروه  dnسه آزمونه براي يك   +  +  +  +  7جدول  ،2قسمت   داخلي

  اندازه

در هر گروه  dnسه آزمونه براي يك   +  +  +  +  8جدول  ،2قسمت   برگشت طولي
  زهاندا

مذاب  جرمي نرخ جريان
)MFR(   يك آزمونه براي يك   +  +  +  +  8جدول  ،2قسمتdn  در هر گروه

  اندازه
  يك آزمونه براي هر ماده  - + + +  8جدول  ،2قسمت   گرماييپايداري 
  فشارگروه  و dn هريك آزمونه براي   + - - +  10بند  ،2قسمت   گذارينشانه

1(  I : ه جديداوليه در سامان نوعيآزمون 

    M1 :تغيير پليمر  
    M2 :هاتغيير افزودني  

     E :گسترش دامنه محصول  
  آزمون بايد انجام شود+ :      

توليدكننده ارزيابي كرده باشد،  14475-2استاندارد ملي كننده مواد خواص تنش هيدروستاتيك را بر اساس اگر تامين) 2
 ملياستاندارد  1بيني شده كه در شكل پيش ي مرجع براي تنش هيدروستاتيكهانيها فقط بايد انطباق را با منحلوله

كمترين مقدار تنش . كنترل كند C 95˚ه شده است، با آزمون سه آزمونه در دو سطح متفاوت از تنش، در دماي ارائ 2-14475
ط ايجاد نقص بايد روي منحني مرجع مرتبط يا تمام نقا. باشد h 2500بايد متناظر با زمان هاي ايجاد نقصي تقريبا برابر با 

 . باشند14475-2ملي استاندارد  1شكل باالي آن در 

، بايد سه  14475-2مشخص شده در استاندارد ملي  بر تنش هيدروستاتيكM2  ((براي كنترل اثر تغيير مواد افزودني) 3
ن مقدار تنش بايد متناظر با زمان هاي ايجاد نقصي كمتري. آزمون شوند C 95˚آزمونه در دو سطح متفاوت از تنش در دماي 

 1شكل براي مواد مناسب، تمام نقاط ايجاد نقص بايد روي منحني مرجع مرتبط يا باالي آن در . باشد h 2500تقريبا برابر با 
  . باشند 14475-2ملي استاندارد 
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  نوعيآزمون  استفاده در مورد اتصاالتمشخصات  -6 جدول
به قسمت،ارجاع  مشخصه

بند و جدول 
استاندارد ملي 

14475  

  برداريروش نمونه  )1گسترش/تغييرات/اوليه

IDM1 M2  E  

استفاده اثر بر آب مورد 
  بر اساس مقررات ملي  -  +  +  -  +  2-5بند  ،1قسمت   رف انسانيامصدر

تنش هيدروستاتيك 
  يك ارزيابي براي هر ماده  -  )3+  +  -  +  1-4بند  ،3قسمت   )2مواد

 ،3قسمت  پايداري گرمايي
  )4يك آزمونه براي هر ماده  -  +  +  -  + 2-2-1-4بند

و گروه  dnيك آزمونه براي هر   +  +  + -  +  1-5بند  ،3قسمت   وضعيت ظاهري
  اتصال

يك آزمونه با كمترين ضخامت   -  +  + -  +  2-5بند ، 3قسمت   ماتي
  توليد شده

و گروه  dnي هر يك آزمونه برا  +  +  +  +  +  6بند  ،3قسمت   ابعاد
  اتصال

فشار  مقاومت در مقابل
  +  +  +  +  +  7بند  ،3قسمت   داخلي

و  اندازهيك آزمونه براي هر گروه 
گروه اتصال براي فشار طراحي 

  مناسب كاربردمربوط و رده 
 جرمي نرخ جريان

در هر  dnيك آزمونه براي يك   +  +  +  -  +  8بند ، 3قسمت   )MFR(مذاب 
  صالو گروه ات اندازهگروه 

و گروه  dnيك آزمونه براي هر   +  +  +  -  +  11بند ، 3قسمت   نشانه گذاري
  اتصال

1  (I : اوليه در سامانه جديد نوعيآزمون 

    M1 :تغيير پليمر  
    M2 :هاتغيير افزودني  

     E :گسترش دامنه محصول  
   آزمون بايد انجام شود+ :      

 ارزيابي كرده باشد، توليدكننده 14475-2استاندارد ملي ستاتيك را بر اساس كننده مواد خواص تنش هيدرواگر تامين) 2
ملي استاندارد  1بيني شده كه در شكل پيش هاي مرجع براي تنش هيدروستاتيكنيها فقط بايد انطباق را با منحلوله

كمترين مقدار تنش . كنترل كند C 95˚ماي ه شده است، با آزمون سه آزمونه در دو سطح متفاوت از تنش، در دارائ 2-14475
تمام نقاط ايجاد نقص بايد روي منحني مرجع مرتبط يا . باشد h 2500بايد متناظر با زمان هاي ايجاد نقصي تقريبا برابر با 

 . باشند 14475-2ملي استاندارد  1شكل باالي آن در 

، بايد سه 14475-2مشخص شده در استاندارد ملي  تيكبر تنش هيدروستا)  M2(براي كنترل اثر تغيير مواد افزودني) 3
كمترين مقدار تنش بايد متناظر با زمان هاي ايجاد نقصي . آزمون شوند C 95˚آزمونه در دو سطح متفاوت از تنش در دماي 

 1شكل ي آن در براي مواد مناسب، تمام نقاط ايجاد نقص بايد روي منحني مرجع مرتبط يا باال. باشد h 2500تقريبا برابر با 
 . باشند 14475-2ملي استاندارد 

 .باشدفقط اگر مواد اتصال متفاوت از مواد لوله)4
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  نوعيآزمون  استفاده در سامانه مورد كاراييمشخصات  - 7جدول
ارجاع به قسمت، بند و  مشخصه

جدول استاندارد ملي 
14475  

  برداريروش نمونه  )1گسترش/تغييرات/اوليه

I D E  

فشار  مقابلدر ت مقاوم
  +  +  +  2-4بند  ،5قسمت   داخلي

هر گروه اندازه و  براييك ارزيابي 
دهي براي فشار طراحي سامانه اتصال

  مناسب كاربردمربوط و رده 

تحت فشار  كيپ بودن
  +  +  +  3-4بند  ،5قسمت   داخلي و خمش

هر گروه اندازه و  براييك ارزيابي 
دهي براي فشار طراحي سامانه اتصال

  مناسب كابردبوط و رده مر

بيرون  درمقابلمقاومت 
  +  +  +  4-4بند  ،5قسمت   آمدن

يك ارزيابي براي كوچكترين و 
هر گروه اندازه و  براي dnبزرگترين 

دهي براي فشار طراحي سامانه اتصال
  مناسب كاربردمربوط و رده 

چرخه  درمقابلمقاومت 
  +  +  +  5-4بند  ،5قسمت   گرمايي

و سامانه  dnهر يك ارزيابي براي 
دهي براي فشار طراحي مربوط اتصال

  مناسب كاربردو رده 

چرخه  درمقابلمقاومت 
  +  +  +  6-4بند  ،5قسمت   يفشار

يك ارزيابي در هر گروه اندازه و 
دهي براي فشار طراحي سامانه اتصال

  مربوط

يك ارزيابي در هر گروه اندازه و   +  +  +  7-4بند  ،5قسمت   تحت خال كيپ بودن
 فشار گروه براي هردهي سامانه اتصال

1  (I : اوليه در سامانه جديد نوعيآزمون 

    M1 :تغيير پليمر  
    M2 :هاتغيير افزودني  

     E :گسترش دامنه محصول  
  آزمون بايد انجام شود+ :      

  
  )PTT( مقدماتي نوعي آزمون  4-2-2-2

  .را اثبات كند 7تا  5مات ارائه شده براي مشخصات درجداول انطباق محصوالت با تمام الزاتوليدكننده بايد 

  )ITT( اوليه نوعي آزمون  4-2-2-3
انطباق محصوالت با تمام الزامات ارائه شده درصورت نياز به گواهي شخص ثالث، سازمان گواهي دهنده بايد 

  . را اثبات كند 7تا  5براي مشخصات درجداول 
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يا آزمون، با استفاده از روش نمونه برداري ارائه شده در  1ق صحه گذاريدراين حالت، ارزيابي بايد از طري
، در آزمايشگاه تأييد صالحيت شده يا توسط آزمون شاهد 1- 2- 4و گروه بندي مطابق با بند  7تا  5جداول 

   .انجام شود
ديابي به داده هاي آزمون نوعيِ مقدماتي شامل خواص بلندمدت كه توسط توليدكننده تهيه شده و قابل ر

مواد  و فرايند بوده و توسط سازمان گواهي دهنده صحه گذاري شده، بايد براي آزمون نوعي اوليه درنظر 
  . گرفته شوند

  )BRT(بچ آزمون ترخيص    4-2-3
فهرست شده  8مشخص شده و در جدول  14475-3و  14475-2مشخصه هايي كه در استانداردهاي ملي 

به  .تحت آزمون هاي ترخيص بچ قرار گيرند 8ارائه شده در جدول  نه برداريِنمو اند بايد با حداقل تواترِ
 ISO استاندارد عنوان روشي جايگزين، توليدكننده مي تواند از روش هاي اجراييِ نمونه برداري مطابق با

در هر  حالت،  .كنداستفاده  S3و سطح بازرسيِ  ISO 3951 استاندارد يا S2و سطح بازرسي  2859-1
AQL درصد نبايد استفاده شود 5/6 بزرگ تر از.   

  . توليدكننده بايد در طرح كيفيت خود، بچ يا بهر را مشخص كند
بچ يا بهرِ محصول فقط هنگامي بايد ترخيص شود كه تمام آزمون ها و بازرسي ها حداقل يك بار در تواترهاي 

  . مشخص شده انجام شود و انطباق بر الزامات وجود داشته باشد
دچار نقص شود، بچ يا بهر  8رتي كه محصولي در رابطه با هر يك از مشخصه هاي ارائه شده در جدول درصو

  .بايد مردود شده يا براي مشخصه هايي كه محصول دچار نقص شده است بايد بازآزمايي انجام شود
  : شود بوده و به يكي از روش هاي الف يا ب انجام 8روش اجرايي بازآزمايي بايد منطبق بر جدول 

 14475- 3و  14475- 2آخرين محصولِ منطبق با الزامات ارائه شده در استانداردهاي ملي : روش الف) الف
  . تمام محصوالت قبل از آن نقطه ترخيص و محصوالت بعد از آن نقطه مردود شود. مشخص شود

 AQLبا  ISO 3951 يا ISO 2859-1 استاندارد از روش هاي اجراييِ بازآزمايي مطابق با: روش ب) ب
درصورتي كه در بازآزمايي، انطباق با الزامات وجود داشته  .استفاده شود S3و سطح بازرسيِ  4برابر با حداقل 

   .باشد، بچ يا بهر ترخيص و درصورت عدم انطباق، مردود شود
ارائه روش هاي اجرايي مربوط به محصوالت مردود شده بايد با ذكر جزئيات در طرح كيفيت توليدكننده 

  . شود
  
  
  
  
  

                                                 
1- Validation  
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 BRTبرداري براي نمونه تواترو حداقل  مشخصه ها -8جدول

ارجاع به قسمت، بند و  مشخصه
جدول استاندارد ملي 

  14475شماره 

   تواترحداقل 
  برداري نمونه

  روش بازآزمايي

 هالوله

ساعت  8يك آزمونه در هر   1-5بند  ،2قسمت   وضعيت ظاهري
  الف يا ب  براي هر دستگاه

  1-2-6بند  ،2قسمت   ر خارجيقط
  5تا  2جدول 

ساعت  8يك آزمونه در هر 
  الف  براي هر دستگاه

  2-2-6بند  ،2قسمت   ضخامت ديواره
  6تا  2جدول 

ساعت  8يك آزمونه در هر 
  الف  براي هر دستگاه

  فشار داخلي مقابلدر مقاومت 
ºC) 95 و h 22 (   ساعت 24يك آزمونه در هر   7جدول  ،2قسمت

  الف يا ب  دستگاهبراي هر 

 يا
فشار  مقابلمقاومت در 

  )1داخلي

ºC) 95 و h 165 (  
يك آزمونه در هر هفته و   7جدول  ،2قسمت 

    براي هر دستگاه

يك آزمونه در هر هفته و   8جدول  ،2قسمت   برگشت طولي
  الف يا ب  براي هر دستگاه

ساعت  8يك آزمونه در هر   10بند  ،2قسمت   گذارينشانه
  الف يا ب  تگاهبراي هر دس

  اتصاالت

ساعت  8زمونه در هر آيك   1-5بند  ،3قسمت   وضعيت ظاهري
  الف يا ب  براي هر حفره

ولي فقط ( مشخصات هندسي
ابعادي كه با فرايند توليد تغيير 

 اتصاالت يا و بر عملكرد كرده
  )گذارندمحل اتصال اثر مي

ساعت  8زمونه در هر آيك   6بند  ،3قسمت 
  الف  محفظهبراي هر 

  فشار داخلي مقابلمقاومت در 
ºC) 20 و h 1 (   يك آزمونه در هر هفته و   7بند  ،3قسمت

  الف يا ب  براي هر دستگاه

ساعت  8زمونه در هر آيك   11بند  ،3قسمت   گذارينشانه
  الف يا ب  محفظهبراي هر 

  .انجام شود h 165 و ºC 95  بايد در دماي آزمون ،نظراختالف  صورتدر ) 1
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  ) PVT(آزمون هاي تصديق فرايند     4-2-4
فهرست شده  9مشخص شده و در جدول  14475-3و  14475-2مشخصه هايي كه در استانداردهاي ملي 

   .تحت آزمون هاي تصديق فرايند قرار گيرند 9ه شده در جدول ارائ نمونه برداريِ اند بايد با حداقل تواترِ
  

 PVTبرداري براي هنمون تواترو حداقل  مشخصه ها - 9 جدول

ارجاع به قسمت، بند و جدول   مشخصه
  14475استاندارد ملي شماره 

  برداريحداقل نوسان نمونه

 هالوله
 فشار داخلي مقابلمقاومت در 

ºC) 95 و h 1000 (   يك آزمونه در هر سال، براي هر   7جدول  ،2قسمتdn  يا
en 

  اتصاالت
 فشار داخلي مقابلمقاومت در 

ºC) 95 و h 1000 (   يك آزمونه در هر سال، براي هر گروه   7بند  ،2قسمت
  اندازه و گروه فشار

  
دچار نقص شود، روش  9ه شده در جدول رابطه با هر يك از مشخصه هاي ارائدرصورتي كه محصولي در 

نياز درصورت  .هاي اجرايي بازآزمايي بايد مطابق با جزئيات ذكر شده در طرح كيفيت توليدكننده انجام شود
  . به گواهي شخص ثالث، بايد به سازمان گواهي دهنده در اين زمينه اطالع رساني شود

درصورتي كه پس از روش اجرايي بازآزمايي، عدم انطباق محصول با الزامات حاصل شد، فرايند بايد مورد 
  .شودهاي اجرايي ذكر شده در طرح كيفيت توليدكننده اصالح بررسي قرار گرفته و مطابق با روش

 )AT(هاي مميزي آزمون   4-2-5

رصورت نياز به گواهي شخص ثالث، انتخاب آزمون ها بايد مورد توافق توليدكننده و سازمان گواهي دهنده د
بوده كه مي تواند از طريق مميزي  10جدول قرار گرفته و بايد حداقل حاوي مشخصه هاي فهرست شده در 

ده هاي آزمون مميزي كه توسط سازمان گواهي دهنده صحه مي توان فرض كرد كه دا .صحه گذاري شود
  . نيز قابل پذيرش است PVTگذاري شده است، براي مقاصد 

  
اندازه هاي اسمي، انواع و رده هاي انتخاب شده براي آزمون ها بايد آن هايي باشند كه قبال براي آزمون مميزي  – يادآوري

  . انتخاب نشده اند
  

   .ا از حجيم ترين توليد براي هر گروه اندازه اسمي انجام شودنمونه برداري بايد ترجيح
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 ATبرداري براي نمونه تواترو حداقل  مشخصه ها -10جدول

ارجاع به قسمت، بند و جدول   مشخصه
  14475استاندارد ملي شماره

  برداريحداقل نوسان نمونه

 هالوله
  هر گروه اندازهسه آزمونه در هر سال و  1-5بند،2قسمت وضعيت ظاهري

  سه آزمونه در هر سال و هر گروه اندازه  6تا جدول2جدول،2قسمت  ابعاد
 فشار داخلي مقابلمقاومت در 

ºC) 95 و h 1000 (  سه آزمونه در هر سال و هر گروه اندازه  7جدول  ،2قسمت  
  سه آزمونه در هر سال و هر گروه اندازه 8جدول،2قسمت  برگشت طولي

  سه آزمونه در هر سال و هر گروه اندازه 10بند،2قسمت  اريگذنشانه
  اتصاالت

سه آزمونه در هر سال و هر گروه اندازه   1-5بند  ،3قسمت   وضعيت ظاهري
  و هر گروه اتصال

سه آزمونه در هر سال و هر گروه اندازه   6بند  ،3قسمت   ابعاد
  و هر گروه اتصال

 فشار داخلي مقابلمقاومت در 

ºC) 95 و h 1000 (  سه آزمونه در هر سال و هر گروه اندازه   7بند  ،3قسمت
  و هر گروه اتصال

سه آزمونه در هر سال و هر گروه اندازه   11بند  ،3قسمت   گذارينشانه
  و هر گروه اتصال

 
  )IT(هاي غير مستقيم آزمون   4-2-6

و  14475-3، 14475- 1تاندارهاي ملي بطوركلي آزمون ها بايد مطابق با روش هاي آزمون مورد ارجاع در اس
ارائه شده در  PVTو  BRTآزمون هاي غير مستقيم مي توانند براي مشخصه هاي . انجام شوند 14475- 5

  . استفاده شوند ATو  TTآزمون هاي غيرمستقيم نبايد براي . استفاده شوند 9و  8جداول 
ايمنِ آن با آزمون موردنظر بايد در طرح  يروش آزمون غيرمستقيمِ مورد استفاده و همبستگي يا رابطه

صحه گذاري مداومِ آزمون غيرمستقيم بايد در بازه هاي زماني منظم . كيفيت توليدكننده مستندسازي شود
  . بررسي شود

  . بايد استفاده شود 9 و 8مطابق با جداول  PVTيا  BRTدر حالت هايي كه اختالف نظر وجود داشته باشد، 
  . بايد توسط سازمان گواهي دهنده قابل پذيرش باشد ITاهي شخص ثالث، درصورت نياز به گو

  
؛ ولي قرار نيست كه تعيين شده، آزمون غيرمستقيم مي تواند استفاده شود PVTو  BRTبه منظور كاهش تواتر  – يادآوري

   .بطور كامل جايگزين اين دو آزمون شود
  
  گزارشات بازرسي و آزمون   4-2-7

   .داري شوندسال نگه 10ديگري قيد نشده باشد، تمام سوابق بايد به مدت حداقل درصورتي كه طور 
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