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  به نام خدا

 ملي استاندارد ايران سازمان با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد دهعه به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور   

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی اا  میسیونک در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   ننکدگان، تولیدک شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نویس  پیش  .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پکس  و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در ااپیشنهاد و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

بکدی  ترتیکب ،     .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملی استاندارد عنوان به ،تصویب  درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکی  مربو  که استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سکازمان  اصلی اعضا  از ایران زمان ملی استانداردسا
المللکی الکتروتکنیک     بکی   ،کمیسکیون  1

9
(IEC) 3 قکانونی  شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدکس غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC)خکا   اکا   نیازمنکد   و کلکی  شرایط به توجه ضم  ایران ملی ا استانداردا تدوی  در .کند  می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی ، پیشرفت اا  آخری  کشور ،از

 ظکننکدگان ، حفک   مصکر   از حمایکت  برا  قانون ، در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 اجرا  بعضی اقتصاد  ، و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی ، و فرد  ایمنی و سحمت

 استاندارد، اجبار  عالی شورا  تصویب با وارداتی، اقحم یا /و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا  از

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور ،  محصوالت برا  المللی بی  بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید . اجبار  را آن بند درجه

 محیطکی ، زیسکت  مکدیریت  و کیفیکت  یتمکدیر  اکا   سیسکت   صدور گکواای  و ممیز  بازرسی ، آموزش ، مشاوره ، در زمینۀ

 را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنجش ، وسای  کالیبراسیون ) واسنجی ( و مراکز اا آزمایشگاه

 اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ الزم ، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط اساس بر

 تعیکی   سنجش ، وسای  کالیبراسیون ) واسنجی ( یکااا ، المللی بی  دستگاه ترویج .کند  نظارت می آن اا عملکرد بر و اعطا

 .است  سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فلزات عیار

 

                                                 
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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 داستاندارتدوين کمیسیون فني 

پلي وينیل کلرايد  –گذاري براي تاسیسات آب گرم و سرد لوله هايسامانه – هاپالستیک " 

" قسمت اول: کلیات – (PVC-C) شدهکلردار
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 فهرست مندرجات

 

 فهرست
 صفحه

 ب ایران ارداستاندسازمان ملی  با آشنایی

 ج استاندارد تدوی  فنی کمیسیون

 و گفتارپیش

 اد  و دامنه کاربرد 1

 مراجع الزامی 9

 اصطححات، تعاریف، نماداا و عحئ  اختصار   3

 بردار بهرهبند  شرایط رده 2

 مواد 3

     I نوع PVC-C، مواد Tmalروش آزمون تعیی  دما  تخریب عملکرد،  )الزامی( پیوست الف

 کتابنامه (عاتیاطح) بپیوست 

1 

1 

9 

2 

19 

19 

13 
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 گفتارپیش

 

پلی وینی  کلراید  –گیار  برا  تاسیسات آب گرم و سرد لوله اا سامانه –اا پحستی  " استاندارد

 سازمانتوسط  مربو  درکمیسیون آن نویس پیش که " قسمت او : کلیات – (PVC-C) کلردارشده

ملی استاندارد  کمیتۀ اجحسازار و صد و بیست و سومی  ی  در و شده تدوی  و هیهت ایرانملی  استاندارد

 قانون 3 ماد  ی  بند استناد به این  است، گرفته قرار تصویب مورد 13/19/29 مور  شیمیایی و پلیمر

 نعنوا به ،1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد سازمانمقررات  و قوانی  اصح 

 .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد

خدمات،  و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا  پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حفظ برا 

ای   تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

بنابرای ،  .گرفت خوااد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر دتجدی انگام شود، ارائه استاندارداا

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که منبع و ماخی 

 
ISO 15877-1: 2009/ Amd1: 2010, Plastics piping systems for hot and cold water installations 

– Chlorinated Poly (vinyl chloride) (PVC-C) – Part 1: General 
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پلي وينیل  –گذاري براي تاسیسات آب گرم و سرد لوله هايسامانه – هاپالستیک

 قسمت اول: کلیات – 1(PVC-C) کلردارشدهکلرايد 

 و دامنه کاربرد هدف  1

   کلردارشدهکلراید وینی   پلی گیار اا  لولهسامانه کلی مشخصاتاستاندارد، تعیی    ای  اد  از تدوی
(PVC-C)   ساختمان جهت انتقا  آب   مورد استفاده در تاسیسات آب گرم و سرد داخ  با شرایط کاربر

با  مطاب طراحی  و دمااا  گرمایشی، تحت فشاراا  سامانهخانگی( و  اا سامانهمنظور مصار  انسانی )به

 باشد.مراجعه کنید( می 1)به جدو   9کاربردرده 

-اا  ابعاد  لوله را در بر میاا  کاربرد(، فشار طراحی و رده)رده بردار ای  استاندارد طیفی از شرایط بهره

 ددما  تخریب عملکر ( یاTmax(، حداکثر دما  طراحی )TD)گیرد. ای  استاندارد برا  مقادیر دما  طراحی

(Tmalکه بیش از مقادی )د.باشند، کاربرد ندارمی 1در جدو  تعیی  شده  ر 
 

 اا کارآئی ملی مربو  و  مقرراتاا و الزامات خا  آن در نظر گرفت ، با ااویژگیای   مناسبمسئولیت انتخاب  – يادآوري

 باشد.می مشاوریا  کاربر نهایینصب، بر عهده 

 

 شوند.پارامتراا  آزمون ارایه میرد اشاره در ای  استاندارد، اا  آزمون موامچنی ، برا  روش

  و برا PVC-C جنس از اتصا  قطعات و اتصاالت اا،لوله  آن، برا گرید اا استاندارد امراه با قسمت  یا

آب گرم و سرد  ساتیمورد استفاده در تاس یکیرپحستیو غ یکیمواد پحست ریاز سا یشام  اجزائ یاتصاالت

 دارد.    کاربرد

 

 مراجع الزامي       2

مدارک الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران به آنها ارجاع داده شده است. 

 بدی  ترتیب آن مقررات جزئی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب می شود.

اصححیه اا و تجدید نظراا  بعد  آن  در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد،

مورد نظر ای  استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده 

 است، امواره آخری  تجدید نظر و اصححیه اا  بعد  آنها مورد نظر است.

 :استفاده از مراجع زیر برا  کاربرد استاندارد الزامی است

گیر  مقدار کلر در پلیمراا و کوپلیمراا  اندازه –مواد پحستی  ، 216استاندارد ملی ایران شماره  2-1

 وینی  کلراید

 اا، نماداا و عحئ  اختصار  پحستی 2226استاندارد ملی ایران شماره  2-2

                                                 
1- Chlorinated Poly(vinyl chloride) 

2- Class of application 
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 اا  غیراسفنجیتی اا  تعیی  چگالی پحسروش – ااپحستی ، 3929-1تاندارد ملی ایران شماره اس 2-5

 ور ، روش پیکنومتر مایع و روش تیتراسیونروش غوطه -قسمت او   -

پحستیکی برا  تاسیسات آب  گیار لوله سامانه -اا پحستی ، 13931-9استاندارد ملی ایران شماره  2-4

  االولهقسمت دوم:  –( PVC-C) کلردارشدهپلی وینی  کلراید  –گرم و سرد 

پحستیکی برا  تاسیسات آب  گیار لوله سامانه -اا پحستی ، 13931-3ملی ایران شماره  استاندارد 2-3

 وم: اتصاالتسقسمت  –( PVC-C) کلردارشدهپلی وینی  کلراید  –گرم و سرد 
2-6 ISO 472: 1999, Plastics – Vocabulary 

2-7 ISO 9080: 2003, Plastics piping and ducting systems - Determination of the long-term 

hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation 

 

 

 عالئم اختصاريو  نمادهاتعاريف،  اصطالحات،     5

 اصطالحات و تعاريف  5-1

استاندارد ملی و  ISO 472: 1999استاندارد شده در  تعیی اصطححات و تعاریف عحوه بر در ای  استاندارد 

 :رودکار میتعاریف زیر نیز به اصطححات و 2226 ایران شماره

 هندسي اصطالحات و تعاريف  5-1-1

 اندازه اسمي  5-1-1-1

5-1-1-1-1  

 اندازه اسمي
DN 
 .است mmبرحسب  تولیدبا ابعاد برابر که تقریباً  جزءی   اندازه ا  کهگردشده عدد گیار  نام

 

5-1-1-1-2   

 ازه اسمياند
DN/OD 

 است. قطر خارجی ابط بتمر ،mm، برحسب اندازه اسمی

 

5-1-1-2    

 قطر خارجي اسمي
  dn 

 است. DN/ODاندازه اسمی ی  به  شده داده اختصا  ،mm، برحسب مشخصقطر 
 

میانگی   حداق ی  اتصا  با  یانتهای 1ی  لوله یا نر ، dn ،قطر خارجی اسمی ،13931طب  استاندارداا  ملی  - يادآوري

 برابر است. dem, minقطر خارجی 

                                                 
1- Spigot 
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5-1-1-5  

 در هر نقطه قطر خارجي
de 

     دقتاتصا  که با  ی  دارنر لوله یا سراسر سطح مقطع ار نقطه از  درشده  گیر قطر خارجی اندازه

mm 1/9 شود.گرد می 

 

5-1-1-4  

 قطر خارجي  میانگین
dem 
 πعدد تقسی  بر  ،اتصا  در ار سطح مقطع نر  ی ی ی  لوله یا محیط خارجشده  گیر اندازه مقدار

 شود.گرد می mm 1/9 دقت( که با =129/3)
 

5-1-1-3   

 میانگین قطر خارجي حداقل 
dem, min 

 است. معی اندازه اسمی ی  برا  اختصا  یافته  حداق  مقدار میانگی  قطر خارجی

 

5-1-1-6   

 میانگین قطر خارجي حداکثر 
dem, max 
 اختصا  یافته برا  ی  اندازه اسمی معی  است.مقدار میانگی  قطر خارجی  حداکثر

 

5-1-1-7   

 1مادگيمیانگین قطر داخلي 
dsm 
 است. مادگیطو   میانیدر نقطه  یکدیگرگیر  شده عمود بر انگی  حسابی دو قطر داخلی اندازهمی

 

5-1-1-8   

 2دوپهني

 5 خارج از گردي

 تفاوتاتصا ، یا  نر لوله یا از قطع مسطح  ی گیر  شده در اندازهخارجی حداق  قطر  بی  حداکثر و تفاوت

 .باشدمی مادگیسطح مقطع ی  گیر  شده در و حداق  قطر داخلی اندازهبی  حداکثر 

                                                 
1- Socket 

2- Ovality 

3- Out-of-roundness 



2 

 

5-1-1-3   

 ضخامت ديواره اسمي
en 
 .است mmب برحس تولیدبا ابعاد برابر که تقریباً  جزءضخامت دیواره ی  گیار  عدد  نام
 

ضخامت نر  ی  اتصا  با حداق   انتها ، ی  لوله یا enاسمی،  ضخامت دیواره ،13931طب  استاندارداا  ملی  - يادآوري

 برابر است.، emin،دیوارهمعی  

 

5-1-1-11 

 ضخامت ديواره  
e 

 ود.شگرد می mm 1/9با تقریب که  جزءگیر  شده در ار نقطه از محیط ی  ضخامت دیواره اندازه

 

5-1-1-11   

 حداقل ضخامت ديواره 
emin 

 شده است. طور که در بنداا  قب  مشخصامان جزءحداق  ضخامت دیواره در ار نقطه از محیط ی  

 

5-1-1-12   

 حداکثر ضخامت ديواره 
emax 

 طور که در بنداا  قب  مشخص شده است.ضخامت دیواره در ار نقطه از محیط ی  جزء امانحداکثر 

 

5-1-1-15   

1رواداري
 

  مجاز بیانحداکثر و حداق  مقادیر بی   تفاوتصورت هی  کمیت، که ب مشخصمقدار مجاز در  تغییرات

 د.شومی
 

5-1-1-14   

 هاي لولهسري
S 

 باشد.می ISO 4065: 1996 استاندارد با مطاب  که لوله گیار نامعد برا    بدون بعدد
 

                                                 
1- Tolerance 



3 

 

اادا   جهتاا  لوله برا  انتخاب اندازه ابزار عنوان ه، بSاا  لوله، ، سر 13931استاندارداا  ملی ب  ط - يادآوري

 .مراجعه کنید( 13931-9استاندارد ملی )به  باشدکاربرد  می

 

5-1-1-13   

 لوله سري شده محاسبهمقدار 
Scalc 

 mm 1/9 تدقبا  محاسبه شده و( 1معادله ) مشخص براساسلوله ی  برا   سر  لوله شده محاسبهمقدار 

 شود.گرد می

(1)                                                                                       
n

nn
calc

2e

ed
S


 

 :که در آن

dn   قطر خارجی اسمی، برحسبmm؛ 

en  برحسب اسمی دیواره ضخامت ،mm شود.بیان می 

 

 بهره برداري شرايط ابط بتاصطالحات و تعاريف مر  5-1-2

5-1-2-1   

 طراحيفشار 
pD 

 است.طراحی شده کاربرد برا  آن  سامانهکه  بردار بهرهباالتری  فشار وابسته به شرایط 
 

 است. EN 806-1: 2000 مطاب  استاندارد 1(MDP) فشار طراحیحداکثر  برابر طراحیفشار  - يادآوري

 

5-1-2-2  

 هیدرواستاتیک تنش 
σ 

-می( محاسبه 9تقریبی ) معادلهاز  با استفادهله که لودیواره  رب وسیله آببه شدهردوا (MPa)برحسب  تنش

 :شود

(9)                                                         
min

minem

2

)(

e

ed
p


 

 :که در آن

p  برحسب  وارده،فشارMPa؛ 

dem  میانگی  قطر خارجی لوله، برحسبmm؛ 

emin واره، برحسب حداق  ضخامت دیmm باشد.می 
 

                                                 
1 - Maximum design pressure 
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5-1-2-5   

 طراحيدماي 
TD 

برا  آن طراحی  که سامانه است بردار بهرهبه شرایط  وابسته که، آب انتقا  یافته اا دما ی ازدما یا ترکیب

 شده است.

 

5-1-2-4   

 طراحيحداکثر دماي 
Tmax 

 .مدت است کوتاه اا دورهکه فقط برا   دما  طراحیباالتری  

 

5-1-2-3   

 1دماي تخريب عملکرد
Tmal 

 داد.خروج از حدود کنترلی، ر  میباالتری  دمایی که پس از رسیدن به آن 

 

5-1-2-6  

 دماي آب سرد
Tcold 

 .باشدمی شود(استفاده می ºC 99 ، دما )برا  اادا  طراحی ºC 93 تا حداکثریافته دما  آب سرد انتقا  

 

5-1-2-7  

 گرمايشي براي تاسیسات 2شدهتصفیه بآ

 سامانه رو  مخربیکه ایچ اثر است اایی افزودنی رود و شام کار میگرمایشی بهسیسات آبی که برا  تا

 د.نندار

 

 مواد مشخصات بابط تو تعاريف مراصطالحات   5-1-5

5-1-5-1   

 شده بینيهیدرواستاتیک پیش استحکاماطمینان  پايینحد 

LPLσ 

                                                 
1- Malfunction temperature 

2- Treated water 
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-بینیپیش ایدرواستاتی  استحکاماطمینان  پایی  حد 3/23% که  ،MPaبرحسب  ،از ویژگی موادکمیتی 

 داد.نشان می tو زمان  Tشده را در دما  

5-1-5-2   

 طراحيتنش 

Dσ 
شرایط برا  ترتیب به، DFσ  اد اتصاالت پحستیکی،و، یا در مDPσ  اد لوله،ودر م برحسب مگاپاسگا  مجاز تنش

 بردار  مشخص است.کاربرد یا بهره

 کنید. جعهارم 13931-9پیوست الف استاندارد ملی ایران شماره به 

 

5-1-5-5   

 (طراحي کلي ضريب) برداريبهرهکلي ضريب 
C 

گیار  را که در حد کاربرد و خواصی از اجزا  سامانه لولهکه شرایط  ،تر از ی مقدار بزرگبا  یضریب کل

 کند.( در نظر گرفته نشده، لحاظ میLCLپایی  اطمینان )
 

5-1-5-4   

 1بکرمواد 

اند در فرایند  غیر از تولید به کار گرفته نشده گرانو  یا پودر که مورد استفاده قرار نگرفته و یا مواد به شک 

 افزوده نشده است. اایند مجدد به آنآفر قاب  و مواد بازیافتی یا
 

5-1-5-3 

 2مواد فرايند شده داخلي

اا و اا  حاص  از تولید لولهبرگشتی استفاده نشده و نیز پلیسه اا و اتصاالتمواد تمیز حاص  از لوله

اند، گیر  تزریقی یا اکستروژن فرایند شدهاتصاالت که قبح توسط خود تولیدکننده در فراینداایی مانند قالب

 اا  آن معلوم باشد.که دچار تخریب نشده و فرموالسیون کام  یا ویژگینحو به

 

5-1-5-6  

 5()حائلاليه ها با لوله

، که لوله دیوارهنور از  عبورگازاا و  نفوذ یا کااش جلوگیر  منظوربه ،نازک با الیه حائ اا  پحستیکی لوله

 .مطابقت دارد( PVC-C) با پلیمر پایه کامحالزامات تنش طراحی  اادر آن

 

                                                 
1- Virgin material 

2- Own reprocessable material 

3- Barrier 
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5-2   

 و اختصارات نمادها

5-2-1 

 نمادها

C    ( طراحی) بردار بهره کلی ضریب 

de            (قطر خارجی )در ار نقطه 

dem      قطر خارجی میانگی 

dem, min     حداق  میانگی  قطر خارجی 

dem, max     قطر خارجی میانگی  حداکثر 

dn     قطر خارجی اسمی 

dsm     مادگیمیانگی  قطر داخلی 

e    )ضخامت دیواره )در ار نقطه 

emax     ار نقطه(حداکثر ضخامت دیواره )در 

emin    (یواره )در ار نقطهحداق  ضخامت د 

en     دیوارهاسمی ضخامت 

p    فشار ایدوراستاتی  داخلی 

pD    فشار طراحی 

Scalc    لوله سر   محاسبه شده مقدار 

Scalc, max    لوله سر  مقدار محاسبه شده حداکثر 

T    دما 

Tcold    دما  آب سرد 

TD    دما  طراحی 

Tmal      تخریب عملکرددما 

TD,max     دما  طراحیحداکثر 

Ttest    دما  آزمون 

t    زمان 

ρ            چگالی 

σ    تنش ایدرواستاتیکی 

coldσ     در دما   طراحیتنشºC 99 

Dσ    طراحینش ت 

DFσ     مواد اتصاالت پحستیکیطراحی تنش 

DPσ     اا  پحستیکیمواد لولهطراحی تنش 

Fσ    ر تنش ایدرواستاتی  مواد اتصاالت پحستیکیامقد 
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Pσ    ر تنش ایدرواستاتی  مواد لوله پحستیکیادمق 

LPLσ    شده بینیایدرواستاتیکی پیش استحکاماطمینان  پایی  حد 

5-2-2   

 اتاختصار

DN  اندازه اسمی 

DN/OD  ،قطر خارجی با مرتبط اندازه اسمی 

LCL   اطمینانپایی  حد 

MDP  فشار طراحی حداکثر  

PVC-C            کلردارشدهوینی  کلراید پلی 

S                      اا  لولهسر S 

TIR                ر  واقعی ضربهن  

VST               دما  نرمی ویکات 

 برداريبهرهبندي شرايط رده 4

استاندارداا  ملی ایران شماره  را درقاب  اج (اا )قسمت اساسبر گیار لوله سامانهبرا   الزامات کارایی

 .است شدهمشخص  1جدو   در ،مختلف  کاربر اا دهبرا  انواع مختلف ترکیبات و ر 13931
 

        استاندارد طب بند  هرد ارتبا  دارد. هسال 39 طراحیی  دوره و  مشخص  زمینه کاربری  به  ،ردهار  - يادآوري

ISO 10508: 2006 نیستند.  الزامیو  ه شدهارائراانما  عنوانهب کاربرداا  مینهشده است. ز انجام 

 

  کاربر ردهار  .باشندمواف   1جدو   رده کاربر  مطاب انتخاب نفع باید با اا  ذ گروهکاربرد،  برا  ار

pD ،bar ،طراحیفشار ی  باید با 
1 2 ،bar 6 ،bar 3  یاbar 19 ،ترکیب شود. ،کاربرد بسته به 

برا  انتقا  آب سرد در  امچنی  استند باید 1اایی که مطاب  با شرایط ارائه شده در جدو  تمام سامانه

 نیز مناسب باشند. bar 19و فشار طراحی  ºC 99سا  در دما   39ی  دوره 

عنوان سیا  انتقا  دانده حرارت استفاده شده، بهتمام تاسیسات گرمایشی باید فقط از آب یا آب تصفیه

 کنند.

اا  کاربرد، از اا و اتصاالت پحستیکی بهتر است در زمینه نوع تصفیه آب مورد نیاز و جنبهکننده لولهتولید

 اا  الزم را ارائه کند.قبی  نفوذ اکسیژن، راانمایی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- 1 bar = 0.1 MPa = 10

5
 Pa; 1 MPa = 1 N/mm

2
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 [3و  4، 2، 1هاي رده] IIو نوع  [4و  2 ،1هاي رده] Iنوع  PVC-Cبراي مواد  برداريبهرهبندي شرايط رده -1جدول 

 کاربردرده 

 
TD 

 

ºC 

 زمان

 TD در

 سا 

 
Tmax 

 

ºC 

 زمان

 Tmax در

 سا 

 
Tmal 

 

ºC 

 زمان 

 Tmal در

h 

 ي مشخصزمینه کاربر

1a 69 22 39 1 23 199 ( آب گرمºC 69) 

9a 39 22 39 1 23 199 ( آب گرمºC 39) 

2 

99 3/9 

39 3/9 

199 199 
 گرمایش از کف و 

 رادیاتوراا  با دما  پایی 

 عحوهبه

29 99 

 عحوهبه

 93 69 ستون بعد  عحوهبه

 ستون بعد  عحوهبه

3 

99 12 

29 1 

 رادیاتوراا  با دما  باال 199 199

 عحوهبه

69 93 

 عحوهبه

 19 39 تون بعد س عحوهبه

 ستون بعد  عحوهبه
a  را انتخاب کرد. 9یا  1توان رده به مقررات ملی می با توجه 

 بیش از مقادیر داده شده در ای  جدو ، کاربرد ندارد. Tmalو TD، Tmax ای  استاندارد در مورد  - یادآور 

 مواد 3

 کلیات     3-1

  استاندارد و ایمطاب  با برحسب کاربرد، شوند باید ساخته می اااز آنPVC-C  و اتصاالت االوله مواد  که

 باشند. 13931-3شماره و  13931-9 یران شمارهالزامات مربو  به استاندارداا  ملی ا

اا  )مناسب برا  رده II( و نوع 2و  9 ،1اا  )مناسب برا  رده Iنوع ، PVC-Cبرا  دو نوع  ای  استاندارد

، II و نوع Iته شده از ترکیب مواد نوع اا و اتصاالت ساخاا  مشتم  بر لولهسامانه ( کاربرد دارد.3و  2، 9، 1

 باشند. 2 و 9، 1اا  کاربر  باید فقط متناسب با رده

 13931-3مورد استفاده برا  تولید اتصاالت باید مطاب  با استاندارد ملی ایران شماره  PVC-C غیر از مواد

 باشند.

 چگالي    3-2
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ارائه شده در ور  روش غوطهاالت باید مطاب  مورد استفاده برا  تولید لوله و اتص PVC-Cمواد چگالی 

                                 در محدوده زیر باشد: باید ºC (9±93)گیر  شود و در دما  اندازه 3929-1استاندارد ملی ایران شماره 

 g/cm
363/1 g/cm

3 ≤ ρ ≤ 23/1 

 مقدار کلر    3-5

 216د لوله و اتصاالت باید مطاب  استاندارد ملی ایران شماره مورد استفاده برا  تولی PVC-Cمقدار کلر مواد 

 کسر وزنی باشد. 33و باید حداق  % شود تعیی 

 ستاتیکاهاي تنش هیدروويژگي    3-4

یا معاد  آن  ISO 9080: 2003شوند باید با استفاده از استاندارد اا ساخته میمواد  که لوله و اتصاالت از آن

حداق  برابر با مقادیر مربو  به باید برحسب کاربرد،  ،گیر  شدهاندازه LPLσای  مقادیر بنابر ارزیابی شوند.

 باشد. 13931-3استاندارد ملی  1شک  و  13931-9استاندارد ملی  1اا  شااد ارائه شده در شک  منحنی

 تخريب عملکردتعیین دماي     3-3

 اید مطاب  با پیوست الف انجام گیرد.ب I نوع PVC-Cاد و، م Tmal، تخریب عملکردتعیی  دما  

)به  II نوع PVC-Cبرا  مواد تخریب عملکرد در خصو  دمااا   LPLاا  دلی  در دسترس بودن دادهبه

طب  پیوست  II مراجعه کنید( محصوالت ساخته شده از مواد نوع 13931-3و  13931-9استاندارداا  ملی 

 شوند.الف آزمون نمی

  آب براي مصارف انسانياثر بر کیفیت     3-6

گیار ، در انتقا  آب خام و آبرسانی برا  مصار  تمامی مواد پحستیکی و غیرپحستیکی اجزا  سامانه لوله

-انگام تماس با آب نباید دارا  اجزا  سمی بوده و به رشد میکروارگانیس انسانی در کاربرد غیر آشامیدنی، 

 ر بو، مزه و رنگ آب شوند. اا کم  کنند. امچنی  نباید منجر به تغیی

گیار ، مورد استفاده در آبرسانی در کاربرد آب تمامی مواد پحستیکی و غیر پحستیکی اجزا  سامانه لوله

صح  آشامیدنی، از نظر بهداشتی باید توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع ذ 

 تایید شوند.

 1مجددفرايند قابل مواد     3-7

و الزامات در صورت مطابقت با  ،ااآمده در حی  تولید و آزمون دستداخلی، بهفرایند شده استفاده از مواد 

استفاده از استند.  بکر مجاز و قاب  استفاده به امراه مواد 13931استاندارداا  ملی ایران شماره اا  آزمون

 .مجاز نیست 9هشد و امچنی  از مواد بازیافت شده بیرونیمواد قاب  فرایند 

 

 

 

 

                                                 
1- Reprocessable 

2- Recyclable 
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 پیوست الف

 (الزامي)

 I نوع PVC-C، مواد Tmal ،تخريب عملکرددماي  روش آزمون تعیین

 

 هدف و دامنه کاربرد    1-الف

بر حسب  ºC 199یا  Tmal ،ºC 23، تخریب عملکرداد  از ای  پیوست، ارائه روش آزمون تعیی  دما  

-سامانهو مورد استفاده در تاسیسات آب گرم و سرد  گیار هلول اا سامانهبرا   I نوع PVC-Cمواد  ،کاربر 

 باشد.می مراجعه کنید( 2در بند  کاربردبند  شرایط ردهاا  گرمایشی )به 

 

 اصول آزمون    2-الف

شوند، به اد، در نظر گرفته میومراجعه کنید( برا  آزمون م 1-ا  از لوله و اتصاالت )به شک  الفمجموعه

نشتی آن مورد بررسی و ارزیابی قرار عدم ، ار داخلی آب، در دما و مدت زمان مشخصطور  که تحت فش

    گیرد.می

 

 وسايل    5-الف

 کارگیر  و نگهدار  در فشار مورد نظر. با قابلیت به پمپ،    1-5-الف

مراجعه  3-لف)به بند ا با قابلیت کنتر  انطباق فشار آزمون مورد نظر گیري فشار،اندازه هوسیل    2-5-الف

 .کنید(

مراجعه  3-کارگیر  و نگهدار  در دما  مورد نظر )به بند الف با قابلیت به گرمايش، هیلوس    5-5-الف

 کنید(.

 مراجعه کنید(. 3-با قابلیت کنتر  انطباق دما  آزمون مورد نظر )به بند الف دماسنج،    4-5-الف

 عما  فشار.با قابلیت ثبت مدت زمان ا سنج،زمان    3-5-الف

 

 آزمون ياجزا    4-الف

 باید شام  انواع زیر باشند: ،لوله و اتصاالت برا  آزمون مواد مجموعه

، dnو با قطر خارجی اسمی،  mm 399ده قطعه از لوله با طو  یکسان، ار کدام به طو  حداق   -

  ؛bar 19 اق ، حد pDتعیی  شده توسط تولیدکننده و با قابلیت مقاومت در برابر فشار طراحی، 

 ( با قطر خارجی یکسان و منطب  با قطعات لوله؛9جفت ساز) 1طرفهمادگی دو افت -

 با قطر خارجی یکسان و منطب  با قطعات لوله. 29˚ 3زانو  چهار -

 به یکدیگر متص  شوند. 1-قطعات آزمون باید مطاب  با شک  الف

                                                 
1- Double-socket 

2- Coupler 

3- Elbow 
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 راهنما:

 ؛یشپمپ چرخشی و وسیله گرما       1

 ؛PVC-Cلوله         9

 ؛مادگی دوطرفه         3

 . 29˚زانو          2

 

 لوله و اتصاالت براي آزمون مواد مجموعه -1الف  شکل
 

 روش آزمون    3-الف

 Tmal، ºC 23، دماي تخريب عملکرد  1-3-الف

آمده است، انجام  1-  الفکه در شکلوله و اتصاالت برا  آزمون مواد،  مجموعهروش آزمون را با استفاده از 

را به مدت  ححلی چسبقطعات به ا  چسبیده با  نصب کنید. 1ححلی چسبداید و قطعات مجموعه را با 

سپس اتصاالت به ا  چسبیده را با پرکردن مجموعه لوله و  ساعت در دما  محیط نگهدار  کنید. 92

 ت بدون اعما  فشار، نگهدار  نمایید.ساع 23( تثبیت شرایط کنید و به مدت 9±23) ºCاتصاالت با آب 

 را تخلیه نمایید.سپس آب آن

( پر کنید و با استفاده از پمپ، آب را به گردش درآورید 9±23) ºCمجموعه لوله و اتصاالت را دوباره با آب 

 در مجموعه لوله و اتصاالت ایجاد شود. bar 19که ی  فشار به طور 

در ای  مدت،  تثبیت کنید. h 1999 حداق  به مدت bar 19را در ( و فشار آن9±23) ºCدما  آب را در 

 عدم نشتی مجموعه باید پایش شود.

 Tmal، ºC 199، دماي تخريب عملکرد  2-3-الف

آمده است، انجام  1-لوله و اتصاالت برا  آزمون مواد، که در شک  الف روش آزمون را با استفاده از مجموعه

را به مدت  ححلی چسبنصب کنید. قطعات به ا  چسبیده با  یححل سبچداید و قطعات مجموعه را با 

ساعت در دما  محیط نگهدار  کنید. سپس اتصاالت به ا  چسبیده را با پرکردن مجموعه لوله و  92

                                                 
1- Solvent cement 
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ساعت بدون اعما  فشار، نگهدار  نمایید.  23( تثبیت شرایط کنید و به مدت 9±23) ºCاتصاالت با آب 

 ه نمایید.را تخلیسپس آب آن

( پر کنید و با استفاده از پمپ، آب را به گردش درآورید 9±23) ºCمجموعه لوله و اتصاالت را دوباره با آب 

 در مجموعه لوله و اتصاالت ایجاد شود. bar 6که ی  فشار به طور 

           دما  درو به دنبا  آن  h 399 به مدت bar (3/9±6)را در ( و فشار آن9±23) ºCدما  آب را در 

ºC (9±199 و فشار )bar (3/9±6 )  به مدتحداق h 399 .در ای  مدت، عدم نشتی مجموعه  تثبیت کنید

 باید پایش شود.

 

 گزارش آزمون    6-الف

 باشد: رید شام  اطحعات زیآزمون با گزارش

 رد ملی؛اارجاع به ای  پیوست از ای  استاند    1-6-الف

 مونه؛اطحعات کام  از ن   2-6-الف

 ؛barفشار آزمون، برحسب    5-6-الف

 ، در صورت کاربرد؛ºC  آزمون برحسب )اا(دما   4-6-الف

 ؛hزمان تحت فشار، برحسب ک     3-6-الف

 نوع یا انواع خطااا، در صورت وجود؛   6-6-الف

ت عملیات ار عاملی که نتایج را تحت تاثیر قرار داد، نظیر ارگونه حادثه یا اتفاق یا جزئیا  7-6-الف

 اجرایی که در ای  پیوست تعیی  نشده است؛  

 آزمون.انجام تاریخ    8-6-الف
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