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خدانامبه
ایرانصنعتیتحقیقاتوندارداستامؤسسۀباآشنایی

استانداردمؤسسۀمقرراتوقوانیناصالحقانون3مادةیکبندموجببهایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ
نـشر وتـدوین تعیـین، وظیفهکهاستکشوررسمیمرجعتنها1371ماهبهمنمصوبایران،صنعتیو تحقیقات

.داردعهدهبهارایران) رسمی(استانداردهاي ملی 

ومراکزنظرانصاحب*کارشناسان مؤسسهازمرکبفنیهايکمیسیوندرمختلفهايحوزهدراستانداردتدوین
توجهباوملیمصالحباهمگاموکوششیشودمیانجاممرتبطوآگاهاقتصاديوتولیديپژوهشی،مؤسسات علمی،

شـامل نفـع، وحـق صـاحبان منـصفانۀ وآگاهانـه شارکتمـ ازکـه اسـت تجـاري وتولیـدي، فنـاوري  به شـرایط 
دولتیهايسازماننهادها،تخصصی،وعلمیمراکزکنندگان،واردوکنندگان، صادرکنندگانمصرفتولیدکنندگان،

اعـضاي ونفـع ذيمراجـع بـه نظرخواهیبرايایرانملینویس استانداردهايپیش.شودمیحاصلدولتیغیرو
رشـته آنبـا مرتبطملیکمیتۀدرپیشنهادهاونظرهااز دریافتپسوشودمیارسالمربوطیفنهايکمیسیون

.شودمیمنتشروایران چاپ)رسمی(ملیاستانداردعنوانبهتصویبصورتدروطرح

یـه تهشدهتعیینضوابطرعایتبانیزذیصالحومندعالقههايسازمانومؤسساتکهاستانداردهایینویسپیش
.شـود مـی منتشروچاپایرانملیاستانداردعنوانبهتصویب،درصورتوبررسیوطرحملیکنند درکمیتۀمی

5شـمارة ایـران ملـی اسـتاندارد درشـده نوشتهمفاداساسبرکهشودمیتلقیملیبدین ترتیب، استانداردهایی
.باشدرسیدهتصویببهدهدمیشکیلتاستانداردمؤسسهکهمربوطملی استانداردکمیتۀدروتدوین

بـین کمیـسیون 1(ISO)استاندارد المللیبینسازماناصلیاعضايازایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ
4رابـط تنهـا به عنوانواست(OIML)3قانونیشناسیاندازهالمللیبینسازمانو(IEC)2المللی الکتروتکنیک 

بـه توجـه ضمنایرانملیاستانداردهايتدویندر.کندمیفعالیتکشوردر(CAC)5کدکس غذایی کمیسیون
اسـتانداردهاي وجهـان صـنعتی وفنـی علمـی، پیـشرفتهاي آخـرین ازکشور،خاصهاينیازمنديوکلیشرایط

.شودمیگیريبهرهبینالمللی

ازحمایـت بـراي قـانون، درشـده بینیپیشموازینرعایتباتواندمیایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ
زیـست مالحظاتومحصوالتکیفیتازاطمینانحصولعمومی،وفرديایمنیوسالمتکنندگان، حفظمصرف

اقـالم یـا / ورکشوداخلتولیديمحصوالتبرايراایرانملیاستانداردهايازاجراي بعضیاقتصادي،ومحیطی
المللـی بـین بازارهـاي حفـظ منظوربهتواندمیمؤسسه. نمایدستاندارد، اجبارياعالیشورايتصویبابوارداتی،

اطمینانبرايهمچنین. نمایداجباريراآنبنديو درجهصادراتیکاالهاياستاندارداجرايکشور،محصوالتبراي
وممیـزي بازرسـی، زش،آمومشاوره،در زمینۀفعالمؤسساتوزمانهاساخدماتازکنندگاناستفادهبهبخشیدن

)واسـنجی (کالیبراسیون و مراکزهاآزمایشگاهمحیطی،زیستمدیریتوکیفیتمدیریتهايسیستمصدورگواهی
ایـران تأیید صـالحیت نظامضوابطاساسبررامؤسساتوهاسازمانگونهایناستانداردمؤسسۀ،سنجشوسایل
نظارت میآنهاعملکردبرواعطاهاآنبهصالحیتتأییدگواهینامۀالزم،شرایطاحرازصورتدروکندمیارزیابی

انجـام وگرانبهـا فلـزات عیارتعیینسنجش،وسایل)واسنجی(کالیبراسیون یکاها،المللیبیندستگاهترویج.کند
.استمؤسسهاینوظایفدیگرازایرانملیاستانداردهايسطحارتقايبرايتحقیقات کاربردي

1- International organization for Standardization
2 - International Electro technical Commission
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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ش گفتارپی

لولـه  (آب در سیستم تخلیه کاسه توالت اتیلنی انتقال دهندههاي پلیلوله–ها پالستیک"استاندارد
توسـط  مربـوط هـاي درکمیـسیون آننـویس پـیش کـه "ها و روش آزمونویژگی-)عصایی توالت

ششـصد و هـشتادو دومـین    دروشدهتدوینوتهیهرانـایتحقیقات صنعتیوداردـاستانءهؤسسم
گرفتـه قـرار تـصویب مورد09/12/1388مورخشیمیایی و پلیمر استانداردملیءهمیتکءاجالسیه

تحقیقاتواستانداردهمقررات مؤسسوقوانیناصالحقانون3مادةیکبنداستنادبهاینک،است
.شودمنتشر میایرانملیاستانداردعنوانبه،1371ماهبهمنمصوبایران،صنعتی

وعلـوم صنایع،زمینۀدرجهانیوملیهايپیشرفتوتحوالتباهماهنگیوهمگامیحفظبراي
بـراي کـه پیـشنهادي هروشدخواهدنظرتجدیدلزوممواقعدرایرانملیخدمات، استانداردهاي

توجهموردمربوطفنیکمیسیوندرنظرتجدیدهنگامشود،ارائهاین استانداردهاتکمیلواصالح
.کرداستفادهملیداردهاياستانتجدیدنظرآخرینازهموارهبنابراین، باید. گرفتخواهدقرار

:استزیرشرحبهگرفتهقراراستفادهمورداستاندارداینیهتهبرايکهمنبع و ماخذي

اتیلنی مورد استفاده در هاي پلیلوله–ها ، پالستیک1383سال: 1331استاندارد ملی ایران شماره-1
هاویژگی–آبرسانی

گراناي شرکت تولیدي روشناستاندارد کارخانه-2
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لوله (انتقال دهنده آب در سیستم تخلیه کاسه توالت اتیلنی یاي پلههلول–ها پالستیک
ها و روش آزمونویژگی-)عصایی توالت

هدف و دامنه کاربرد1
هـاي پالسـتیکی سـاخته      ها و روشهاي آزمون براي لوله     تعیین ویژگی  ،هدف از تدوین این استاندارد    

هاي عنوان لوله انتقال دهنده آب در سیستم تخلیه کاسه توالت در توالت   هب) PE80(ن  اتیلشده از پلی  
این .نامبرده می شودتوالتکه در اصطالح مصالح ساختمانی از آن به عنوان لوله عصایی        استایرانی  

ال جهـت انتقـ  (مترمیلی32و قطرخارجیبار6و 4با فشار اسمی   اتیلنییهاي پل استاندارد براي لوله  
.کاربرد دارد)آب سرد سیستم لوله کشی شهري به قسمت تخلیه فاضالب توالت 

مراجع الزامی2
. ارجاع داده شده استهامدارك الزامی زیر حاوي مقرراتی است که در متن این استاندارد به آن

یخ چاپ در مورد مراجع داراي تار. شودحسوب میـی از این استاندارد مئجزتیب آن مقرراتتربدین
معهذا بهتر . دي این مدارك مورد نظر اینستــها و تجدید نظرهاي بعیا تجدیدنظر، اصالحیه/ و

رد آخرین اصالحیه ها و تجدیدنظرهاي مدارك ـکان کاربـاست کاربران ذینفع این استاندارد، ام
ظر، آخرین چاپ یا تجدیدن/ تاریخ چاپ و در مورد مراجع بدون. الزامی زیر را موردبررسی قرار دهند

. یا تجدیدنظر آن مدارك الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است/ و 
:استفاده از مراجع زیر براي کاربرد این استاندارد الزامی است

اتیلنی مورد استفاده هاي پلیلوله–هاپالستیک-1383سال:7175-1استاندارد ملی ایران شماره2-1
روش آزمون-ابعاداندازه گیري-در آبرسانی

ستمهاي ی، اتصاالت و سهالوله–هاپالستیک-1388سال:12181-3استاندارد ملی ایران شماره2-2
تهیه اجزا: قسمت سوم-فشار داخلیمقابلمقاومت درتعیین-مونتاژ شده براي انتقال سیاالت

ستمهاي یس، اتصاالت و هالوله–هاپالستیک-1388سال:12181-4استاندارد ملی ایران شماره2-3
تهیه: قسمت چهارم-فشار داخلیمقابلمقاومت درتعیین-مونتاژ شده براي انتقال سیاالت

مونتاژ شدهستمهايیس
2-4 ISO 1167-1:2006 Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for
the conveyance of fluids – Determination of the resistance to internal
pressure – Part 1: General method
2-5 ISO 1167-2:2006 Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for
the conveyance of fluids – Determination of the resistance to internal
pressure – Part 2:Preparation of pipe test pieces
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تعاریف و اصطالحات 3
:رودکار میهها با تعاریف زیر بهرد اصطالحات و واژدر این استاندا

3-1
1نقص

.نامندمیصتر از حد انتظار یا مطابق نبودن یک محصول با نوع کاربري آن را نقینیعملکرد پا
:عنوان نقیصه نام برد شاملهتوان از آن بمواردي که می

دو پهنی زیاد در قسمت ورودي لوله به کاسه توالت -1
)قسمت خم لوله(پهنی زیاد در قسمت تغییر مسیر ناگهانی لوله دو-2
هم سطح نبودن ساق کوتاه لوله با سطح افق-3
عدم یکنواختی ضخامت لوله در طول مسیر-4
و عدم یکنواختی در رنگ محصولنامناسب بودن سطح ظاهري-5
3-2

)ⁿd(2قطر خارجی اسمی
تر باشد که این عنوان مرجع آسانهکه استفاده از آن بیک عدد گرد شده از قطر خارجی اسمی است 

.گرددبیان میمترعدد در سیستم متریک بر حسب میلی
3-3

)dem(3قطرخارجی متوسط
. استمتر گرد شدهمیلی1/0د که با تقریبـباشمیπ= 42/3ددـاندازه محیط خارجی لوله تقسیم برع

3-4
4یدو پهن

.استطر خارجی لوله در یک سطح مقطع قبیشینهو کمینه تفاوت بین 
3-5

)(5enهاسمی جدارضخامت
و برابر با حداقل ضخامت شدهآورده1متر که در جدولبر حسب میلیشده گیرياندازهضخامت

.باشدجداره لوله در هر نقطه می
3-6

(em)6ضخامت متوسط جداره

و کمینه شامل مقادیر ( در یک سطح مقطع برابرفواصل گیري با میانگین عددي حداقل چهار اندازه
.است متر گرد شدهمیلی1/0که با تقریب ) بیشینه

-Failure1
2-Numerical designation of size
3-External diameter mean
4-Ovality
5-Numerical edge of thickness
6-Mean edge of thickness
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3-7
(PN) فشار اسمی

عنوان حداکثر فشارکاري مجاز هها بنوعی تقسیم بندي عددي که با توجه به خواص مکانیکی لوله
.تر است عنوان مرجع آسانهتعیین و استفاده از آن ب

براي PN4PN6. استبار برحسبدرجه سلسیوس، 20حداکثر فشار کاري مجاز درPNفشار اسمی -آوريیاد
.رودبه کار می6و4بیان فشار اسمی 

مواد اولیه4
.باشد PE80از نوع توالت باید عصاییاولیه مورد استفاده در ساخت لوله ادهم

وضعیت ظاهري5
کـه  طـوري هعمق باشد ب  هرگونه ناهمگونی جزیی و فرورفتگی کم     سطح داخلی لوله باید صاف و فاقد        

که ممکن است عمود بر محور بریده       ییاجها باید تا  نتهاي لوله ا. در ضخامت لوله نداشته باشد     يتاثیر
گ لولـه بایـد در      نر.ناهمگونی ناشی از مواد خارجی باشد      و لوله باید فاقد هرگونه حباب، تاول      .شود

.اخت باشد تمام طول لوله یکنو
.بهتر است رنگ لوله سفید باشد-یادآوري

ابعاد و رواداري لوله  6
ابعاد لوله 6-1

قطر خارجی .استآمده1در هر فشار کاري در جدولجداره قطر خارجی اسمی و ضخامت اسمی
1383سال7175-1ملی ایران شمارهمتوسط و ضخامت جداره متوسط باید مطابق استاندارد 

.ري شودگیندازها

مشخصات لوله-1جدول
PN6فشار اسمی PN4فشار اسمی 

قطر خارجی اسمی
)مترمیلی(ضخامت اسمی جداره )مترمیلی(ضخامت اسمی جداره 

325/19/1

رواداري ابعاد6-2
در و ضخامت جداره عصاییشده لوله ندوپهنی قسمت خم ،یرات قطر خارجی متوسطغیحد مجاز ت

.است همدآ3و 2جدول 
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رواداري قطر خارجی و دو پهنی-2جدول
قطر خارجی اسمی

)مترمیلی(
حد مجاز تغییرات میانگین قطر خارجی 

)مترمیلی(
رواداري دوپهنی

)مترمیلی(
323/0+3/1

.است1331ملی ایران به شمارهاستاندارد5رگرفته از جدول باعداد -یادآوري

ه لولهرواداري ضخامت جدار-3جدول
)مترمیلی(حد مجاز تغییرات )مترمیلی(ضخامت جداره لوله 

3/0+ 2تا1
.است1331ملی ایران به شمارهاستاندارد6اعداد برگرفته از جدول-یادآوري

دو پهنی در قسمت خم شده لوله6-3
نـی زیـاد   ولـی دو په    باشـد میزتا حدودي مجا   ،عصایی توالت لوله شدهلوله در ناحیه خم      یدو پهن 

و درنتیجـه عـدم عبـورآب       هـا   رشد جلبک  ناشی از و گرفتگی    ، آلودگی رسوبایجاد  دلیل احتمال   هب
.است آمده4حد مجاز دو پهنی با رواداري آن در جدول.باشدمورد تائید نمی

دوپهنی و رواداري در قسمت خم شده-4جدول
قطر خارجی اسمی

)مترمیلی(
م شده لولهمقدار مجاز دو پهنی در قسمت خ

)مترمیلی(با رواداري آن
10حداکثر32

.استاي این اعداد بر اساس نتایج تجربی و استاندارد کارخانه-یادآوري

طول لوله 6-4
است که طول مجاز براي تشکیل شده،شدهدر دو طرف ناحیه خم ،توالت از دو ساقعصاییلوله

.است آمده6هر کدام از این دو قسمت در جدول 

طول قسمت بلند
وله انتقال آبل

ول قسمت کوتاه انتقال آبط

در سیستم تخلیه کاسه توالتعصاییلوله -1شکل
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هاي بلند و کوتاهطول قسمت-5جدول
حد مجازطول قسمت مورد نظرلوله

)مترسانتی(
)مترسانتی(رواداري

±955طول قسمت بلند
±273طول قسمت کوتاه

.استايکارخانهاین اعداد بر اساس نتایج تجربی و استاندارد-یادآوري

تحمل فشار هیدرو استاتیکی در لوله ها7
،1388سال:12181-3شمارهملی ایران درجه سلسیوس طبق استاندارد 80و20در آببایدلوله

تحت ISO1167-2:2006 وISO1167-1:2006استاندارد بین المللی،1388سال:4-12181
دچار نباید ،ها درمدت زمان در نظر گرفته شدههیچ کدام از آزمونه. گیردهیدرواستاتیک قرارفشار

.گرددص نق

بسته بندي8
صورت پوشش هبهاي پالستیکیفیلممحصول درداخل ،توصیه می شوددلیل بهداشتی ماندنهب

.باشدبسته و یا پرس شدهکامالًبنديبستهطوریکه قسمت ابتدا و انتهاي هب، بندي شودکامل بسته

نشانه گذاري9
.نصب برچسب مشخص گردد یا صورت چاپ هببایدت التوعصاییها بر روي لوله نشانه

کلیات9-1
که بعد از انبارش، جابجایی و نصب باشداي بر روي لوله گونهگذاري باید بهمشخصات نشانه9-1-1

.خوانا باقی بماند همچنان
.ترك یا اثرات مخرب دیگر بر روي عملکرد لوله شوداري نباید باعث ایجادگذنشانه9-1-2
در صورت استفاده از چاپ یا رنگ، اطالعات چاپ شده باید متفاوت از رنگ اصلی لوله 9-1-3

.باشد
.گذاري باید با چشم غیر مسلح خوانا باشدنشانه9-1-4

:گذاري باید شامل موارد ذیل باشدنشانه
عالمت تجاري تولید کنندهنام و9-2
وع مواد اولیه مصرفی در ساخت لولهن9-3
تاریخ تولید ماه وسال9-4
فشار اسمی و ضخامت لوله9-5


