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گذاريپالستیکیبرايتخلیهفاضالبوپساب)دردمايپایینوباال(هايلولهسامانه

 -(PVC-Uسیصلب)ويپی -داخلساختمان

وسامانه،اتصاالتهالولههايویژگی:1قسمت


ودامنهكاربردهدف1

گذاریوسامانهلولهالیهبادیوارهتوپُرتکواتصاالتهالولههایویژگیتعیینهدفازتدوینایناستاندارد،

برایکاربردهای)دردمایپایینوباال(تخلیهفاضالبوپسابمورداستفادهدر(PVC-Uسیصلب)ویپی

زیراست:

(؛Bداخلساختمان)ناحیهکاربرد—

 (.BD)ناحیهکاربردصورتمدفوندرخاکداخلساختمانودرمحدودهبنایساختمانبه—

شود.مشخصمی«BD»یا«B»گذاریباناحیهکاربردمحصوالتدرنشانه-1یادآوري

.شودشاملاستفادهروزمینیداخلساختمانیااستفادهروکاربیرونساختمانمیBناحیهکاربرد-2یادآوري

ههایدارایهسهتهفهو ،فرموالسیونمتفاوتداردولولهههرالیهۀهایچندالیهبادیوارهتوپُرکهدیوارلولهبرای-3یادآوري

رود.کارمیبه99520-0[0]استانداردملیایرانشماره

شونداستفادهمی(BDشدهباگذاری)نشانهفقطاجزاییازسامانه،درمحدودهبنایساختمانبرایکاربردمدفون-4یادآوري

.باشدباالتریاmm55هاآنقطرخارجیاسمیکه

 EN 476-5یادآوري
ثقلیراهایروهادرسامانههاوفاضالبها،زهکشالزاماتعمومیاجزایمورداستفادهدردرلوله[2]

 EN 476لولههاواتصاالتمنطبقبرایناستاندارد،الزامات.کندمشخصمی
کنند.طورکاملبرآوردهمیرابه[2]

کند:برایکاربردهایزیررانیزتعیینمیPVC-Uگذاریلولهها،اتصاالتوسامانهایناستانداردالزاماتلوله

 است؛تخلیهفاضالبوپسابقسمتتهویهسامانهکهوابستهبهکاربردهای—

 ساختمان.توکارسامانهآبباران—

د.دهارائهمیرادرایناستاندارد،پارامترهایآزمونارجاعهایآزمونِموردچنین،برایروشهم

دهدودرپوششمیراهاواتصاالتهایلولهسریایازگسترهوهایاسمیازاندازهایگسترهایناستاندارد

کند.ارایهمیراالزاماتیموردرنگمحصوالتنیز

هاوآیینهادرچارچوبایناستانداردودرنظرگرفتنالزاماتخاصآنمسئولیتانتخابمناسباینویژگی-6یادآوري

.کارهاینصب،برعهدهکاربرنهاییو/یاخریداراست

الزاماتابعادطبقپیوستالف،اگرشدهدرها،اتصاالتوسایراجزایمنطبقبراستانداردهایمحصولدادهلوله-7یادآوري

هاواتصاالتمنطبقبرایناستاندارداستفادهشوند.توانندبالولهباشند،می02والزاماتجدول5شدهدربندمحلاتصالداده

مرزشبکهفاضالبساختمانیوشبکهفاضالبشهری،محلنصبسیفونیاحوضچهاتصالاست.معموال-8یادآوري
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مراجعالزامی2

هاارجاعدادهشهدهاسهت.صورتالزامیبهآندرمراجعزیرضوابطیوجودداردکهدرمتنایناستانداردبه

شوند.بدینترتیبآنضوابطجزئیازایناستانداردمحسوبمی

هاوتجدیدنظرهایبعدیآنبرایکهبهمرجعیباذکرتاریخانتشارارجاعدادهشدهباشد،اصالحیهدرصورتی

ههاارجهاعدادهشهدهاسهت،آورنیست.درموردمراجعیکهبدونذکرتاریخانتشاربهآنایناستانداردالزا 

آوراست.ردالزا هایبعدیبرایایناستانداهموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیه

الزاماتموادسازندهدرزگیرهایمحهل-،درزگیرهایالستیکی5020-0استانداردملیایرانشماره2-1

الستیکولکانیده-0قسمت-درکابردهایآبوفاضالباتصاللولهمورداستفاده

سازندهدرزگیرهایمحلالزاماتمواد-درزگیرهایالستیکی،5020-9استانداردملیایرانشماره2-2

استومرهترموپالستیکاال-9قسمت-کاربردهایآبوفاضالباتصاللولهموردمصرفدر

ایتعیینسفتیحلقه-یگرمانر هالوله-هاپالستیک :00031استانداردملیایرانشماره2-3

هایمونتاژشدهبرایاتصاالتوسیستم،هالوله-هاپالستیک،09000-0استانداردملیایرانشماره2-4

روشکلی-0قسمت-مقاومتدرمقابلفشارداخلی تعیین-انتقالسیاالت

هایمونتاژشدهبرایاتصاالتوسیستم،هالوله-هاپالستیک،09000-9استانداردملیایرانشماره2-5

ههایلولمونهآزیهته-9قسمت-مقاومتدرمقابلفشارداخلی تعیین-انتقالسیاالت

2-6 ISO 472, Plastics - Vocabulary 

  ISO 472: 2013،بااسهتفادهازاسهتانداردنامهواژه-هاپالستیک ،0320سال :90900استانداردملیایرانشماره-یادآوري

تدوینشدهاست.

2-7 ISO 580, Injection-moulded unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) fittings - 

Oven test - Test method and basic specifications 

نر ااتصهاالتگرمه-کشهیهایلولههایپالستیکیوسیستملوله،0300:سال09055استانداردملیایرانشماره -یادآوري

تدوینشدهاست.ISO 580:2005،بااستفادهازهایارزیابیچشمیاثراتگرمایشروش–گیریشدهبهروشتزریققالب

2-8 ISO 1043-1, Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 1: Basic polymers and 

their special characteristics  

-اختصههاریعالئههمنمادهههاو-هههاپالسههتیک ،0329سههال :00353-0اسههتانداردملههیایههرانشههماره،-یااادآوري

تهدوینگردیهدهودرسهال ISO 1043-1: 2011 ،بهااسهتفادهازاسهتانداردیویژهآنهاهاپایهومشخصه:پلیمرهای0قسمت

تدوینشدهاست.Amd1: 2016 بااستفادهاز0،اصالحیهشماره0325

2-9 ISO 1158, Plastics — Vinyl chloride homopolymers and copolymers — 

Determination of chlorine content 

تعیینمقهدار-کوپلیمرهاوهوموپلیمرهایوینیلکلرید-هاپالستیک،0322:سال201استانداردملیایرانشماره-یادآوري

تدوینشدهاست. ISO 1158:1998 بااستفادهازاستاندارد ،کلر
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2-10 ISO 1183-1, Plastics - Methods for determining the density of non-cellular plastics –

Part 1: Immersion method, liquid pyknometer method and titration method 

ههایییهرههایتعیهینچلهالیپالسهتیکروش-ههاپالسهتیک ،0320سال :5323-0استانداردملیایرانشماره-یادآوري

 ISO 1183-1: 2019 تیتراسیون،بااستفادهازاسهتانداردوری،روشپیکنومترمایعوروشیوطهروش-اولقسمت-اسفنجی

تدوینشدهاست.

2-11 ISO 2505, Thermoplastics pipes — Longitudinal reversion — Test method and 

parameters  

-یادآوري شماره ایران ملی  :05100استاندارد گرمانر لوله-هاپالستیک ،0329سال و-طولیتبرگش-های روش

تدوینشدهاست. ISO 2505: 2005 ،بااستفادهازاستانداردپارامترهایآزمون

2-12 ISO 2507-1, Thermoplastics pipes and fittings Vicat softening temperature - Part 1: 

General test method 

-تعییندمهاینرمهیویکهات-لولهواتصاالتگرمانر -ها،پالستیک0303:سال9000استانداردملیایرانشماره -یادآوري

تدوینشدهاست.ISO 2507-1,2: 1995روشآزمون،بااستفادهازاستانداردهای

2-13 ISO 3126, Plastics piping systems — Plastics components — Determination of 

dimensions  

-یادآوري شماره ملیایران  :9009استاندارد اندازه-اجزایپالستیکی-گذاریهایلولهسامانه-هاپالستیک ،0323سال

تدوینشدهاست. ISO 3126: 2005 گیریابعاد،بااستفادهازاستاندارد

2-14 ISO 3127, Thermoplastics pipes - Determination of resistance to external blows - 

Round-the-clock method  

-یادآوري ملیایرانشماره سال00030استاندارد پ0305: تعیینمقاومتدر-هایپالستیکیگرمانر لوله –هاالستیک،

تدوینشدهاست.EN 744:1995،بااستفادهازاستانداردروشآزمون-گردمقابلضربهتوسطسقوطوزنهبهروشساعت

2-15 ISO 3451-5, Plastics — Determination of ash — Part 5: Poly(vinyl chloride)   

،باپلیوینیلکلرید-5قسمت-تعیینخاکستر-هاپالستیک،0301:سال03935-5استانداردملیایرانشماره-یادآوري

تدوینشدهاست. ISO 3451-5: 2002 استفادهازاستاندارد

2-16 ISO 6259-1, Thermoplastics pipes — Determination of tensile properties — Part 1: 

General test method   

روش-قسهمتاول-تعیینخواصکششهی-هایگرمانر لوله ،0320سال :05003-0استانداردملیایرانشماره-یادآوري

تدوینشدهاست. ISO 6259-1: 2015 ،بااستفادهازاستانداردکلیآزمون

2-17 ISO 6259-2, Thermoplastics pipes — Determination of tensile properties — Part 2: 

Pipes made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly (vinyl 

chloride) (PVC-C) and high-impact poly (vinyl chloride) (PVC-HI)   

لولهه-قسهمتدو -تعیینخواصکششهی-هایگرمانر لوله ،0329سال :05003-9استانداردملیایرانشماره-یادآوري

وینیهلکلریهدبهامقاومهتضهربهایبهاالپلی(،PVC-C)وینیلکلریدکلردارشدهپلی(PVC-U)وینیلکلریدسختهایپلی

(PVC-HIبااستفادهازاستاندارد،) ISO 6259-2: 1997 .تدوینشدهاست

2-18 ISO 9852, Unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) pipes - Dichloromethane 

resistance at specified temperature (DCMT) - Test method 
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مقاومهتدرمقابهل-سختدیکلرلینیویپلیهالوله –هاکیپالست،0301:سال03132استانداردملیایرانشماره-یادآوري

شدهاست.نیتدو ISO 9852:2007بااستفادهازاستاندارد،روشآزمون-مشخصیکلرومتاندردماید

2-19 ISO 11173, Thermoplastics pipes - Determination of resistance to external blows - 

Staircase method  

-یادآوري ملیایرانشماره سال00035استاندارد پ0305: تعیینمقاومتدر-هایپالستیکیگرمانر لوله –هاالستیک،

تدوینشدهاست.EN 1411:1996،بااستفادهازاستانداردروشآزمون-پلکانیمقابلضربهتوسطسقوطوزنهبهروش

2-20 ISO 13229, Thermoplastics piping systems for non-pressure applications — 

Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes and fittings — Determination of the 

viscosity number and K-value 

وینیهلکلرایهدگذاریواتصاالتپلهیهایلولهسامانه-هاپالستیک،0329:سال03130استانداردملیایرانشماره-یادآوري

 ISO 13229:2011بهااسهتفادهازاسهتاندارد،Kتعیینعددگرانرویومقدار-ونفشاربرایکاربردهایبد(PVC-U)سخت

شدهاست.نیتدو

2-21 ISO 13254, Thermoplastics piping systems for non-pressure applications — Test 

method for watertightness 

کشهیپالسهتیکیگرمهانر بهرایههایلولههسیستم-هاپالستیک ،0305سال :00030استانداردملیایرانشماره-یادآوري

تدوینشدهاست. EN 1053: 1995،بااستفادهازروشآزمون-بندیآب-کاربردهایثقلی

2-22 ISO 13255, Thermoplastics piping systems for soil and waste discharge inside 

buildings — Test method forairtightness of joints 

کشیپالستیکیگرمانر برایتخلیههایلولهسیستم-هاپالستیک ،0305سال :00003استانداردملیایرانشماره-یادآوري

تدوینشدهاست. EN 1054: 1995،بااستفادهازروشآزمون-هوابندی-فاضالبمایعوجامد

2-23 ISO 13257:2010, Thermoplastics piping systems for non-pressure applications — Test 

method for resistance to elevated temperature cycling 

کشهیپالسهتیکیگرمهانر بهرایههایلولههسیستم-هاپالستیک،0305سال :00035استانداردملیایرانشماره-یادآوري

 EN 1055: 1996،بااسهتفادهازروشآزمون-تعیینمقاومتدرمقابلچرخهحرارتیدردمایباال-مایعوجامدفاضالبتخلیه

تدوینشدهاست.

2-24 ISO 13259, Thermoplastics piping systems for underground non-pressure applications 

— Test method for leaktightness of elastomeric sealing ring type joints   

قلیمدفونهایلولهکشیبرایکاربردهایثسیستم-هاپالستیک ،0320سال :09555استانداردملیایرانشماره-یادآوري

 ISO 13259: 2018،بهااسهتفادهازروشآزمهون-هایاتصالدارایواشردرزگیهرالسهتیکتعیینعد نشتیمحل-درخاک

تدوینشدهاست.

2-25 ISO 13263, Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and 

sewerage — Thermoplastics fittings — Test method for impact strength 

2-26 ISO 13264, Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and 

sewerage — Thermoplastics fittings — Test method for mechanical strength or 

flexibility of fabricated fittings 
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کشیگرمانر زیرزمینیییرفشاریبرایزهکشهیسامانههایلوله ،0329سال :01092رانشمارهاستانداردملیای-یادآوري

 ISO 13264: 2010،بهااسهتفادهازاستحکا مکانیکییاانعطافپهذیریاتصهاالتسهاختهشهده-اتصاالتگرمانر -وفاضالب

تدوینشدهاست.

2-27 ISO 13967, Thermoplastics fittings — Determination of ring stiffness 

بهااسهتفادهاز،یاهتعیهینسهفتیحلقه-اتصهاالتگرمهانر ،0321:سهال00551سهتانداردملهیایهرانشهمارها-یادآوري

تدوینشدهاست.ISO 13967:2009 استاندارد

2-28 ISO 18373-1, Rigid PVC pipes — Differential scanning calorimetry (DSC) method — 

Part 1: Measurement of the processing temperature   

روشگرماسهنجیروبشهیتفاضهلی-صهلب PVC ههایلولهه ،0323سهال :02301-0استانداردملیایرانشهماره-یادآوري

(DSC)-بااستفادهازگیریدمایفراورشاندازه-0قسمت،ISO 18373-1: 2007 .تدوینشدهاست

2-29 EN 14680, Adhesives for non-pressure thermoplastics piping systems — 

Specifications  

2-30 EN 14814, Adhesives for thermoplastic piping systems for fluids under pressure — 

Specifications  

اصطالحاتوتعاریف3

اصطالحاتوتعاریف،ISO 1043-1وISO 472عالوهبراصطالحاتوتعاریفارائهشدهدردرایناستاندارد،

0رود.کارمیبه  زیر

3-1

كدناحیهكاربرد
application area code 

دادنناحیهکاربردیاستکهبرایآنبهمنظورنشانهاواتصاالتبهگذاریلولهکدمورداستفادهدرنشانه

اند:درنظرگرفتهشدهصورتزیر

— Bصورتتوکاروروکارداخلیابیرونساختمان؛:کدناحیهکاربردبرایاجزایمورداستفادهبه

— BDفاصلهحداکثردرناحیهکاربردبرایاجزایمورداستفاده:کدm0هاوکهلوله،ازبنایساختمان

شوند؛شهریمتصلمیوزهکشیاتصاالتدرخاکمدفونشدهوبهسامانهفاضالب

نیزوجوددارد.،عالوهبرگرمایفاضالبوپساب،نیروهایخارجیازسویخاکاطرافBDدرناحیهکاربرد-1یادآوري

ملیایرانکاربردنداردواینکدهادراستانداردUDوUازقبیلناحیهکاربردایناستانداردبرایسایرکدهای-2یادآوري

شوند.تعریفمی2000-0شماره

                                                 
به-0 تعاریف و اصطالحات استانداردهای در رفته ISOکار وبلاهIECو در وhttp://www.electropedia.orgهای

http://www.iso.org/obpدسترساست.قابل

http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp
http://www.iso.org/obp
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3-2

اندازهاسمی
DN

nominal size 

اجزایسامانهلولهشناسه هریکاز ازبهگذاری،گذاریعددیاندازه اندازهگذاریاجزایشناسهییر با شده

است.دهتقریبابرابرباابعادتولیدشعددگردکهرزوه،

شود.بیانمیmmاندازهاسمیبرحسب-یادآوري

3-3

اندازهاسمی
DN/OD

nominal size, outside diameter related 

اندازهاسمی،مرتبطباقطرخارجیاست.

3-4

قطرخارجیاسمی
dn

nominal outside diameter 

یافتهاست.اختصاصDN/OD،کهبهیکاندازهاسمیmmقطرخارجیمشخص،برحسب

شود.بیانمیmmاندازهاسمیبرحسب-یادآوري

3-5

قطرخارجی
de 

outside diameter  

اندازه انتهاینریگیریمقدار یا لوله مقطع سراسر از نقطه هر خارجیدر قطر است0دارشده که؛اتصال

شود.گردمیبعدیتربزرگmm0/3سمتبه

3-6

میانگینقطرخارجی
dem 

mean outside diameter 

)تقریبابرابرπداراتصالدرهرمقطعتقسیمبرعددمحیطبیرونیلولهیاانتهاینریشدهگیریمقداراندازه

شود.گردمیتربعدیبزرگmm0/3سمتبه(است،که009/3با

                                                 
1-Spigot end 
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3-7
قطرداخلی

ds 

inside diameter 

اندازه شدهگیریمقدار نقداخلیقطر هر سراسرسطحمقطعمادگیاست،در از بهطه mm0/3سمتکه

شود.تربعدیگردمیبزرگ

3-8
میانگینقطرداخلیمادگی

dsm 


mean inside diameter of socket 

است.دریکمقطعمادگیقطرداخلیهشدگیریاندازهمقادیرتعدادیازمیانلینحسابی

3-9
دوپهنی

out-of-roundness 

ovality 

تفاوتبینحداکثروحداقلقطرخارجیاندازهگیریشدهدریکسطحمقطعازلولهیانریاتصالاست.

3-11
ضخامتدیواره

e 

wall thickness  

است.گذاریشدهضخامتدیوارهدرهرنقطهازمحیطهریکازاجزایسامانهلولهگیریمقداراندازه

3-11
ضخامتدیوارهمیانگین

em 

mean wall thickness  

ضخامتدیوارهاستکهدرفواصلمنظمازمحیطودرۀشدگیریمیانلینحسابیتعدادیازمقادیراندازه

شدهضخامتگیریکهشاملحداقلوحداکثرمقادیراندازهاند؛طورییکمقطعازجزءموردنظرقرارگرفته

دیوارهدرآنمقطعباشند.

3-12
استانداردنسبتابعادي

SDR 

standard dimension ratio 

برابرباشدهکهعددگردگذاریعددیسریلوله،شناسه لوله(dn)اسمینسبتقطرخارجیمناسبتقریباً

است.آن(enدیواره)اسمیبهضخامت

[ارائهنشدهاست،یادآوریدراینجا93921[5]استانداردملیایرانشماره5-3]منبع:برگرفتهاززیربند



 33/30/0033 فقطبرایاظهارنظر 3نویسویرایشیشپ

 0 

3-13

اياسمیسفتیحلقه
SN 

nominal ring stiffness 

مناسبگذاریعددیسفتیحلقهشناسه گردشده عدد که اتصال یا نشانایلوله حداقلسفتیو دهنده

است.لولهیااتصالالز ایحلقه

3-14

اتصاالتمونتاژشده
assembled fittings 

شوند.وسیلهپیچیابستساختهمیتزریقیمونتاژشدهبهاتصاالتیکهازچندقطعه

الستیکیباشند.هایاتصالدارایدرزگیریامحلیشاهاحاویتواننداتصاالتمینوعاین-یادآوري

3-15

سازدستتاتصاال
fabricated fittings 

کاریاست.یاجوشکاریچسب،0دهیگرماییوسیلهشکلبهتزریقی،قطعاتشدهازلولهو/یااتصالساخته

ساز،یکمرحلهاضافهالز است.برایساختاتصاالتدست-یادآوري

3-16

لولهواتصالبادیوارهتوپُر
solid wall pipe and fitting 

لولهیااتصالباسطحصافداخلیوبیرونی،کهفرموالسیوندرسراسردیوارهآنیکساناست.

یکسانفرموالسیونهاازشوندکهتما الیهدرصورتیدیوارهتوپُرمحسوبمی،دارایبیشازیکالیههایلوله-1یادآوري

.ساختهشدهباشند

هستند.99529-0[0]استانداردملیایرانشمارهطبقوهایبادیوارهساختمند،ازنوعدیوارهتوپرنبودهلوله-2یادآوري

3-17

موادبکر
virgin material 

هاالز است،یافرایندی،بهییرازآنچهبرایتولیدآناستفادهکهدرمعرضهیچ9موادبهشکلپودریادانه

هااضافهنشدهاست.شدهنیزبهآنشدهیابازیافتگونهموادفراینداند؛وهیچرفتهقرارنل

شوند.موادهمچنانبکرمحسوبمی0هدانورنگ3هاییمانندپایدارکنندهکردنافزودنیپسازاضافه-یادآوري

                                                 
1-Thermoforming 

2-Granule 

3-Stabilizer 

4-Pigment 
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3-18

موادغیربکر
non-virgin material 

شود.عنوانموادبکرتعریفنمیهرنوعموادیکهبه

.شدهاستموادییربکرشاملموادفرایندشدهداخلی،موادفرایندشدهبیرونیوموادبازیافت-یادآوري

3-18-1

موادفرایندشدهداخلی
own reprocessed material 

هاوهایحاصلازتولیدلوله)شاملپلیسه0نشدۀبرگشتیهاواتصاالتاستفادهها،ناودانیلولهازحاصلمواد

 تولیدکننده همان توسط قبال که قالباتصاالت( مانند فرایندهایی فراینددر اکستروژن یا تزریقی گیری

طورکاملفرموالسیونآنبهکهشرطیدوبارهفرایندخواهندشد؛بهدرکارخانههمانتولیدکنندهاند،وشده

معلو باشد.

3-18-2

موادفرایندشدهبیرونی
external reprocessed material 

هایزیرهستند:موادیکهبهیکیازشکل

حاصل-الف ضایعاتی استفادهلولهازمواد اتصاالت و پلیسهها نیز و نشده از حاصل لولههای وتولید ها

اند.ایدیلرفرایندشدهاتصاالت،کهقبالتوسطتولیدکننده

حاصل-ب ضایعاتی جنسپینشدهاستفادهمحصوالتازمواد از لولهویای از ییر به اتصاالت،سی و ها

اند.نظرازمکانیکهتولیدشدهصرف

3-18-3

شدهموادبازیافت
recycled material 

سیبهییرازویازجنسپیشدهاستفادهشدهیامحصوالتهاواتصاالتاستفادهلولهازحاصلموادضایعاتی

هاواتصاالت،کهتمیزوآسیابیاخردشدهباشند.لوله

هانوشتنمادهاوكوته4

نمادها4-1

A طولدرگیرشدن

αزاویهاسمیاتصال

C درزگیریناحیهعمق

                                                 
1-Rejected 
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emin ضخامتدیوارهحداقل

e2ضخامتدیوارهمادگی

e3 ضخامتدیوارهدرناحیهشیاردار

L1طولنری

L2 محلاتصالچسبیطولمادگی

l طولمؤثرلوله

R شعاعاتصاالتبدونناحیهمرده

X گاهعرضتوقف

Zطولطراحیاتصال

هانوشتكوته4-2

PVC-UسیصلبویپیUnplasticised poly(vinyl chloride) 

TIRنرخصحیحضربهTrue impact rate 

مواد5

كلیات5-1

بایدفرموالسیون آنافزودنیسیویپیمخلوطیاز به بکر،هاباشدکه ییر مواد درصورتکاربرد و برای،

شود.منطبقبرالزاماتایناستاندارداضافهمیمحصولنهاییتولیدکردنممکن

برآوردهشود.5-5شدهدرزیربنددرصورتاستفادهازموادییربکر،بایدالزاماتارائه

و0شدهدرجدولفرموالسیون)کهدرصورتکاربرد،شاملموادییربکراست(بایدمنطبقبرالزاماتارائه

برایاتصاالتباشد.3-5وزیربند0لهاوجدوبرایلوله9-5زیربند

الزاماتمربوطبهفرموالسیون-1جدول

روشآزمونالزاماتمشخصه

 :PVCمقدار

یا،بالفISO 1158محاسبهیاجرمی03% ≤هابرایلوله—

ISO 3451-5روش،Aب جرمی05% ≤برایاتصاالتتزریقی—

kg/mچلالی
kg/m≤چلالی≤30533

30323ISO 1183-1
است.ISO 1158مقدارکلربرحسب%جرمیمطابقباmclاست؛که100 × (mcl/56,8)بابرابرPVCمقدارالف
شود.تعیینمیISO 1158مطابقباPVCدرصورتوجوداختالفنظر،مقدارب

BDالزاماتتکمیلیبرايموادلولهمورداستفادهدرناحیهكاربرد5-2

هایموادلولهمورد،مشخصه9شدهدرجدولوپارامترهایآزموندادهمطابقباروشپسازانجا آزمون

باشد.9شدهدرجدولبایدمطابقباالزاماتدادهBDاستفادهدرناحیهکاربرد
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شکللولهآزمونشوند.موادبایدبه

BDهايمورداستفادهدرناحیهكاربردهايموادلولهمشخصه-2جدول

روشآزمونپارامترهايآزمونالزاماتمشخصه

مقاومتبهفشارداخلی
آزمونهیچزماندرمدت

اینبایدرخدهدنقیصه

 نوعالفیابهایانتهاییدرپوش

استانداردهای

ملیایران

شماره

الف0-09000

و

9-09000

 C 13 آزموندمای

آزادیابیآرایش

 3 هاتعدادآزمونه

MPa03 تنشمحیطی

h0 زمانتثبیتشرایطمدت

 آبدرآب نوعآزمون

h0333 زمانآزمونمدت

.شدۀآزمونه(گیریاندازهمحاسبهشود)ابعاد09000-0استانداردملیایرانشماره9-5فشاربایدمطابقبازیربندالف

BDالزاماتتکمیلیبرايمواداتصاالتمورداستفادهدرناحیهكاربرد5-3

روشپ انجا آزمونمطابقبا پارامترهایآزموندادهساز مشخصه3شدهدرجدولو هایمواداتصاالت،

باشد.3شدهدرجدولبایدمطابقباالزاماتدادهBDمورداستفادهدرناحیهکاربرد

شکللولۀاکسترودشدهیاتزریقیآزمونشوند.موادبایدبه

BDهايمواداتصاالتمورداستفادهدرناحیهكاربردمشخصه-3جدول

روشآزمونپارامترهايآزمونالزاماتمشخصه

مقاومتبهفشارداخلی
آزمونزماندرمدت

اینبایدهیچنقیصه

رخدهد

 نوعالفیابهایانتهاییدرپوش

استانداردهای

ملیایران

شماره

الف0-09000

و

9-09000

آزمونهابعاد
mm003 ≥  dn≥ mm 53

mm5 ≥  e≥ mm 3

mm 003 ≤طولآزادبرایلولهتزریقی

 C 13 دمایآزمون

آزادیابیآرایش

 3 هاتعدادآزمونه

MPa3/1 تنشمحیطی

h0 زمانتثبیتشرایطمدت

 آبدرآب نوعآزمون

h0333 زمانآزمونمدت

.شدۀآزمونه(گیریمحاسبهشود)ابعاداندازه09000-0استانداردملیایرانشماره9-5فشاربایدمطابقبازیربندالف

سازمواداتصالدست5-4

هاو/یااتصاالتتزریقیمنطبقبرایناستانداردساختهشوند.سازبایدازقطعاتلولهاتصاالتدست
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استفادهازموادغیربکر5-5

 تحتشرایطزیرمجازاست:و0صورتفرایندشدهداخلیمطابقباجدولییربکرفقطبهاستفادهازمواد

وتغییرC 9±(موادفرایندشدهنسبتبهموادبکربایدحداکثرVSTشوندگیویکات)تغییردماینر -الف

واحدباشد؛±3بایدحداکثرISO 13229پسازآزمونطبقموادفرایندشدهنسبتبهموادبکرKعدد

باشد.0شدهدرجدولبایدمنطبقبرالزاماتارائه(شده)شاملموادفرایندفرموالسیون-ب

مجازموادغیربکرحداكثرمقدار-4جدول

شدهموادبازیافتموادفرایندشدهبیرونیموادفرایندشدهداخلیمحصوالت

مجازنیستمجازنیستمجازاستهالوله

مجازنیستمجازنیستمجازاستاتصاالتتزریقی

اجزاينگهدارندهحلقهدرزگیر5-6

میحلقه هایدرزگیر از استفاده با قطعاتیساختهتوانند از ییر پلیمرهاییبه از داشتهPVC-Uشده نله

 باشند.03شدهدربندهایاتصالمنطبقبرالزاماتدادهکهمحلشرطیشوند؛به

عمومیهايمشخصه6

كلیات6-1

شوند:وردهبرآ،الزاماتزیربایدنماییبدونبزرگپسازمشاهده

ناخالصیهاواتصاالتلولهداخلیوخارجیسطوح — تمیز،عاریازشیار،حفره،تاول، منافذبایدصاف، ،

؛شودباایناستانداردمیهاواتصاالتلولهسطحیباشدکهمانعانطباقهاینظمیبیسایریا

د.باش/اتصالعمودبرمحورلولههرانتهایلوله/اتصالبایدصافبرشخوردهولولههرانتهای—

گونهبرآمدگی،لبهیاتغییرسطحهاواتصاالتنبایدهیچلولهسطحداخلیبجزبرایاتصاالتازنوعتبدیل،

مقطعداشتهباشد.

رنگ6-2

هاواتصاالتبایدکامالیکنواختباشد.رنگسراسردیوارهلوله

 RAL 7037)طبقواتصاالتخاکستریهاشودرنگلولهتوصیهمی
باشد.([6]

كاربردروزمینیبیرونی6-3

شودکهالزاماتتکمیلی،بستهبهشرایطجوی،بینتولیدکنندهوکاربرتوافقشود.توصیهمی

واكنشبهآتش6-4

می لولهتوصیه که اتصاالتشود و ها الزامات تابع استاندارد این بر منطبق ملیمبحثشانزدهم مقررات

ساختمانبرایآتشنیزباشند.
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هندسیهايمشخصه7

كلیات7-1

گیریشود.اندازهISO 3126ابعادبایدمطابقبااستاندارد

هالزوماشوند.شکلمیدادنابعادمربوطاستفادههایدادهشدهدرایناستاندارد،شماتیکبودهوبراینشانشکل-یادآوري

نشانلراجزایتولیدشدهنیستند.

هاابعادلوله7-2

قطرخارجی7-2-1

 باشد.5(بایدمطابقباجدولdemمیانلینقطرخارجی)

خارجیهايمیانگینقطر-5جدول
mmابعادبرحسب

خارجیمیانگینقطرقطرخارجیاسمیاندازهاسمی
DN/OD dn dem,min dem,max

39393/399/39

03033/039/03

53533/539/53

13133/139/13

55553/553/55

23233/233/23

0330333/0333/033

0030033/0033/003

0950953/0953/095

0030033/0030/003

0130133/0130/013

0030033/0030/003

9339333/9335/933

9539533/9535/953

3053053/3051/305

دوپهنی7-2-2

باشد.dn×390/3شود،بایدمساوییاکمترازگیریمیدوپهنی،کهبالفاصلهپسازتولیداندازه

هاطوللوله7-2-3

(لولهنبایدازمقداریکهتوسطتولیدکنندهاظهارشدهl،طولمؤثر)0گیریمطابقباشکلپسازاندازه

کمترباشد.
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هاطولمؤثرلوله-1شکل

ایجادپخ7-2-4

زاویهپخبایدبین نسبتبهمحورلولهباشد.ضخامتدیوارهباقیماندهدر05˚تا05˚درصورتایجادپخ،

باشد.eminسو ِانتهایلولهبایدحداقلیک

هايدیوارهضخامت7-2-5

( جدولeضخامتدیواره مطابقبا باید )1 باشد. نقطهضخامتدیواره هر در eminتا است؛9/0× مجاز

شدهباشد.مشخصem,max(مساوییاکمترازemکهمیانلینضخامتدیواره)شرطیبه
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ضخامتدیواره-6جدول
mmابعادبرحسب

اندازه

اسمی
DN/OD

ضخامتدیواره

ناحیهكاربرد

B
الف

 BD
ب

 

emin emax emin emax 

393/35/3——

033/35/3——

533/35/3——

133/35/3— —

553/35/33/35/3

233/35/33/35/3

0333/35/33/35/3

0039/30/39/30/3

0959/30/39/30/3

0039/30/35/30/0

0139/30/33/01/0

0031/39/00/03/5

9332/35/02/01/5

9532/01/59/10/5

3059/10/55/55/0
آید.بدستمی50SDRاینسریازالف
است.0SNآید؛کهمعادلبابدستمی00SDRاینسریازب

هاابعادمادگی7-2-6

باشد.0-5بایدمطابقباالزاماتمربوطدرزیربندهاهایلولهکاربرد،ابعادمادگیدرصورت

ابعاداتصاالت7-3

كلیات7-3-1

3-5شدهدرزیربندهایگیریشدهومطابقباالزاماتدادهاندازه3و9هایابعاداتصاالتبایدمطابقباشکل

باشد.0-5و
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راهنما:

Aطولدرگیری

Cعمقناحیهدرزگیری

deقطرخارجینری

dsقطرداخلیمادگی

eضخامتدیواره

e2ضخامتدیوارهمادگی

e3ضخامتدیوارهشیارمادگی

L1طولنری

اياالستومريهاياتصالدارايدرزگیرحلقههابرايمحلونريهاابعادكلیمادگی-2شکل




راهنما:

deقطرخارجینری

dsقطرداخلیمادگی

eضخامتدیواره

e2ضخامتدیوارهمادگی

L1طولنری

L2محلاتصالچسبیطولمادگی

هاياتصالچسبیهابرايمحلونريهاابعادپایهمادگی-3شکل
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قطرهايخارجی7-3-2

باشد.5جدولبایدمطابقبانری(dem)میانلینقطرخارجی

(Zهايطراحی)طول7-3-3

شود.اظهار(بایدتوسطتولیدکننده01تا09و03تا5های(اتصاالت)طبقشکلZهایطراحی)طول

ازاستانداردمنظورکمکبهطراحیقالب(بهZهایطراحی)طول -يیادآور استفادهشدهوبرایکنترلکیفیتنیست. ها

ISO 265-1 
عنوانراهنمااستفادهکرد.توانبهمی[4]

هايدیوارهضخامت7-3-4

كلیات7-3-4-1

،برحسبکاربرد،باشند.0یاجدول5ازنظرضخامتدیوارهمنطبقبرجدولبایداتصاالت

اتصاالتدارايمحلاتصالچسبی7-3-4-2

شده(بایدمطابقباالزاماتداده3)طبقشکلe2وeهایاتصالچسبی،ضخامتبرایاتصاالتدارایمحل

باشد.5درجدول

مجازاست.دراینحالت،0درصدیضخامتدیوارهناشیازجابجاییسمبه5برایایننوعاتصاالت،کاهش

باشد.5جدولشدهدرمیانلیندوضخامتدیوارۀمقابلهمبایدمساوییابیشترازمقادیرداده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                                                 
1- Core shift 
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ضخامتدیوارهبراياتصاالتدارايمحلاتصالچسبی-7جدول
mmابعادبرحسب

اندازه

اسمی
DN/OD

قطرخارجی

اسمی
dn

ضخامتدیوارهمادگیضخامتدیواره

 (= 0,75ee2) 

ناحیهكاربردناحیهكاربرد

BBD B BD 

emin emine2,min e2,min 

39393/3—3/9
—الف

03033/3—3/9
—الف

53533/3—3/9
—الف

13133/3—3/9
—الف

55553/33/33/9
3/9الف

الف

23233/33/33/93/9

0330333/33/33/93/9

0030039/39/30/90/9

0950959/39/30/90/9

0030039/35/30/91/9

0130139/33/00/93/3

0030031/30/05/93/3

9339332/32/02/95/3

9539532/09/15/35/0

3053059/15/55/00/5
گذاریشوند.دارایمحلاتصالچسبیاستفادهشدهومطابقباآنهمنشانهتوانندبرایسامانهاست.ایناتصاالتفقطمی0,65ee2 =الف

اياتصاالتدارايدرزگیرحلقه7-3-4-3

شده(بایدمطابقباالزاماتداده9)طبقشکلe3وe،e2هایای،ضخامتبرایاتصاالتدارایدرزگیرحلقه

باشد.0درجدول

مجازاست.دراینحالت،درصدیضخامتدیوارهناشیازجابجاییسمبه5برایایننوعاتصاالت،کاهش

باشد.0شدهدرجدولمیانلیندوضخامتدیوارۀمقابلهمبایدبرابریابیشترازمقادیرداده

(،ضخامتدیواره0گیرد)طبقشکلاگرحلقهدرزگیرتوسطدرپوشیاحلقهنلهدارندهدرجایخودقرارمی

کردنضخامتدیوارهمادگیوضخامتدیوارهدرپوشیاحلقهنلهدارندهدردراینناحیهبایدازطریقجمع

هایمتناظردریکسطحمقطعمحاسبهشود.مکان
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هايدارايدرپوشیاحلقهنگهدارندهمثالیازمحاسبهضخامتدیوارهمادگی-4شکل

انبساطیكوپلینگايشاملهايدیوارهاتصاالتدارايدرزگیرحلقهضخامت-8جدول
mmابعادبرحسب

اندازه

اسمی
DN/OD

ضخامتدیوارهشیارمادگیضخامتدیوارهمادگیضخامتدیواره

 (= 0,9ee2) (= 0,75ee3) 

ناحیهكاربردناحیهكاربردناحیهكاربرد

B BDB BD B BD 

emin emin e2,mine2,mine3,min e3,min 

393/3—5/9— 3/9—

033/3—5/9—3/9—

533/3—5/9—3/9—

133/3—5/9—3/9—

553/33/35/95/93/93/9

233/33/35/95/93/93/9

0333/33/35/95/93/93/9

0039/39/32/92/90/90/9

0959/39/32/92/90/90/9

0039/35/32/90/30/91/9

0139/33/02/91/30/93/3

0031/30/09/33/05/93/3

9332/32/05/30/02/95/3

9532/09/15/01/55/35/0

3059/15/51/52/15/00/5
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هامادگیهاونريهايقطرهاوطول7-4

محلاتصالچسبیيهامادگیونري7-4-1

(.3باشد)طبقشکل2اتصالچسبیبایدمطابقباجدولیهامادگیونریهایقطرهاوطول

محلاتصالچسبیيهامادگیهاونريهايقطرهاوطول-9جدول
mmابعادبرحسب

طولمادگیونريالفداخلیمادگیمیانگینقطرمیانگینقطرخارجینرياندازهاسمی

DN/OD dem,mindem,maxdsm,mindsm,maxL2,minوL1,min

393/399/390/390/3999

033/039/030/030/0391

533/539/530/530/5333

133/139/130/130/1331

553/553/559/555/5503

233/233/239/235/2301

0333/0333/0339/0335/03301

0033/0033/0039/0031/00300

0953/0953/0959/0955/09550

0033/0030/0033/0030/00350

0133/0130/0133/0130/01350

0033/0030/0033/0030/00313

9333/9335/9330/9332/93313

9533/9535/9530/9532/95313

3053/3051/3055/3053/30113
بهنقطهتولیدکنندهبایدطرحمادگیراازنظرمخروطییاموازیبودناظهارکند.اگرطرحمادگیمخروطیباشد،دراینصورتحداقلوحداکثربایدالف

بایددرکلطولمادگیdsmمقادیرباشد،اگرطرحمادگیموازیدرهرسمت،اِعمالشود.3˚33ʹوسطدرمیانهمادگیباحداکثرزاویهمخروطیِ

اِعمالشود.

ايدرزگیرحلقهبايهامادگیونري7-4-2

وطول نریهایقطرها بایدایدرزگیرحلقهبایهامادگیو برحسبکاربرد، نوع)Sنوعازبرایاتصاالت،

بایدازنوعبرایلولهو00)نوعمتوسط(مطابقباجدولMنوعیا03مطابقباجدولکوتاه( )نوعMها

(.9باشد)طبقشکل00متوسط(مطابقباجدول

طرح برایمادگیمثالیاز حلقهباهایهایشیار شکلدرزگیر سایر5ایاالستومریدر است. شده داده

باشند.02هایاتصالمطابقباالزاماتدادهشدهدرجدولکهمحلشرطی؛بههامجازاستطرح
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اياالستومريدرزگیرحلقهباهايهايشیاربرايمادگیازطرحاينمونه-5شکل

اگرحلقه حداقلمقدارِ Aهایدرزگیرمحکمنلهداشتهشوند، 5)طبقشکلCوحداکثرمقدارِ بایدتا(

مؤثر درزگیری نقطه شکل (1)طبق درصورت و تعیین تولیدکننده توسط سازمانکاربرد،که توسط

گیریشود.،اندازهاستتاییدکنندهپذیرفتهشده


گیرينقطهمؤثردرزگیريمثالیازاندازه-6شکل
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Bبرايناحیهكاربرد)نوعكوتاه( Sنوع،ايحلقهدرزگیرباهايومادگینريهايقطرهاوطول-11جدول
mmابعادبرحسب

طولمادگیونريمیانگینقطرداخلیمادگیخارجینريمیانگینقطراندازهاسمی
DN/OD dem,mindem,maxdsm,minAmin CmaxL1,min

393/399/393/39010030

033/039/033/03000031

533/539/533/53930035

133/139/133/13999335

553/553/550/55959303

233/233/230/23909901

0333/0333/0330/033339901

0033/0033/0030/003399150

0953/0953/0950/095359113

0033/0030/0035/003309113

0133/0130/0135/013093913

0033/0030/0035/003013113

9333/9335/9331/933530313

BDوBكاربردناحیهبراي)نوعمتوسط( Mنوع،ايحلقهدرزگیرباهايومادگینريهايقطرهاوطول-11جدول
mmابعادبرحسب

طولمادگیونريمادگیداخلیمیانگینقطرمیانگینقطرخارجینرياندازهاسمی
DN/OD dem,mindem,maxdsm,minAminCmax L1,min

393/399/393/39900009

033/039/033/03910000

533/539/533/53900001

133/139/133/13309302

553/553/550/55339350

233/233/230/23319951

0333/0333/0330/033309951

0033/0033/0030/003039113

0953/0953/0950/095039115

0033/0030/0035/003019153

0133/0130/0135/013533900

0033/0030/0035/003503123

9333/9335/9331/933500322

9533/9535/9530/9531053095

3053/3051/3053/3010053039
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هايمحلاتصالچسبیهايانبساطییکپارچهبراينريومادگیكوپلینگ7-4-3

(باشد.L)نوعبلند،09انبساطییکپارچهبایدمطابقباجدولهایهایکوپلینگقطرهاوطول

هايمحلاتصال،براينريومادگی)نوعبلند( Lنوعهايكوپلینگانبساطییکپارچهقطرهاوطول-12جدول

Bچسبی،برايناحیهكاربرد
mmابعادبرحسب

طولمادگیونريمادگیداخلیمیانگینقطرمیانگینقطرخارجینرياندازهاسمی

DN/OD dem,mindem,maxdsm,minAminL1,min

393/399/393/391599

033/039/033/031591

533/539/533/531530

133/139/133/131535

553/553/550/551503

233/233/230/231501

0333/0333/0330/0331550

0033/0033/0030/0031513

0953/0953/0950/0951513

0033/0030/0035/0031513

0133/0130/0135/0131513

0033/0030/0035/0031513

9333/9335/9331/9331513

انواعاتصاالت7-5

ها،اتصاالت)برایمثال،درپوشهایسایرانواعو/یاطراحیایناستانداردبرایانواعاتصاالتزیرکاربرددارد.

اتصاالتدسترسیوییره(نیزمجازاست.

(03یا5،0،2هایها)طبقشکلخم-الف

 ISO 265-1دارایناحیهمرده)طبقیابدونناحیهمرده-0
(؛[4]

مادگی.-مادگیومادگی-نری-9

باشد.23˚تا05˚33ʹیا03˚،15˚33ʹ،05˚،33˚،99˚33ʹ،05˚باید(αزاویهاسمی)

(.00)طبقشکلوکوپلرهایلغزشی)تعمیری(0کوپلرها-ب

(.09)طبقشکل9هاکاهنده-پ

                                                 
1-Couplers 

2-Reducers 



 33/30/0033 فقطبرایاظهارنظر 3نویسویرایشیشپ

 90 

(:01یا03،00،05هایهایکاهنده)تکیاچندمادگی()طبقشکلوانشعاب0هاانشعاب-ت

 ISO 265-1دارایناحیهمرده)طبقیابدونناحیهمرده-0
(؛[4]

مادگی.-مادگیومادگی-نری-9

باشد.23˚تا05˚33ʹیا15˚33ʹ،05˚باید(αزاویهاسمی)

هایاسمیالز باشد،بایدبینتولیدکنندهوخریدار/کاربرنهاییتوافقشودوشناساییاگرسایرزاویه

نیزبرهمانمبناانجا شود.

سیفونمخصوصداخلساختمان.-ت



مادگی)دارايناحیهمرده(خمتک-7شکل

                                                 
1-Branches 
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مادگی)دارايناحیهمرده(خمتمام-8شکل


)بدونناحیهمرده(مادگیتکخم-9شکل
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)بدونناحیهمرده(مادگیتمامخم-11شکل


كوپلر-11شکل
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كاهنده-12شکل


)دارايناحیهمرده(مادگیتکانشعاب-13شکل
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)دارايناحیهمرده(مادگیتمامانشعاب-14شکل


)بدونناحیهمرده(مادگیتکانشعابكاهنده-15شکل
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)بدونناحیهمرده(مادگیتمامانشعابكاهنده-16شکل

مکانیکیهايمشخصه8

هاهايمکانیکیلولهمشخصه8-1

الزاماتعمومی8-1-1

هایمکانیکیلوله،مشخصه03درجدولشدهدادهآزمونپارامترهایوپسازانجا آزمونمطابقباروش

باشد.03شدهدرجدولبایدمطابقباالزاماتداده

هامکانیکیلولههايمشخصه-13جدول

روشآزمونپارامترهايآزمونالزاماتمشخصه

مقاومت
بهضربه
بهروش
گردساعت

 %03 ≥ TIR 

 C 3دمایتثبیتشرایطوآزمون

ISO 3127

 یاهواآبمحیطتثبیتشرایط

 زنبرای:نوعضربه

mm003 > dn d25
mm003 ≤ dn d90 

00مطابقباجدولزنوزنضربه
00مطابقباجدول زنارتفاعسقوطضربه

سفتی
SN ≥ kN/mالفایحلقه

2
 0

 C (9±93)دمایآزمون

استانداردملی
ایرانشماره
00031

 داخلیقطر3%تغییرشکل

 سرعتتغییرشکلبرای:

mm933 ≥  dn≥ mm 55mm/min (95/3±03) 

mm305 ≥  dn> mm 933mm/min (5/3±03) 
.رودکارمیبهBDاینآزمونفقطبرایناحیهکاربردالف



 33/30/0033 فقطبرایاظهارنظر 3نویسویرایشیشپ

 33 

گردزنبرايآزمونضربهبهروشساعتوزنوارتفاعسقوطضربه-14جدول

زنارتفاعسقوطضربهزنوزنضربهقطرخارجیاسمیاندازهاسمی
DN/OD dn kg mm

39395/3133
03035/3033
53535/30333
13130/30333
55550/30333
23230/30933
0330330/30933
0030033/00133
09509595/09333
0030031/00033
0130131/09333
0030033/90033
9339333/99333
9539535/99333
3053059/39333

الزاماتتکمیلی8-1-2

هابایدالزاماتشود،لولهانجا می)صفر(C 1هادرنواحیکهنصبدردمایزیردرصورتاستفادهازلوله

رابرآوردهسازند.05آزمونضربهبهروشپلکانیمطابقباجدول

هاهايمکانیکیتکمیلیلولهمشخصه-15جدول

روشآزمونپارامترهايآزمونالزاماتمشخصه

 BDناحیهكاربرد Bناحیهكاربرد

مقاومتبه
ضربهبهروش

الفپلکانی

m0 ≤ H50،
حداکثریک

شکستدرزیر
m5/3

 C (0±3) C (0±03-)دمایتثبیتشرایط

ISO 11173

 d90 d90زننوعضربه

زنبرای:وزنضربه

mm03 ≥  dn≥ mm 39kg95/0—

mm13 ≥  dn≥ mm 53kg3/9—

mm03 ≥  dn≥ mm 55kg5/9kg5/9

mm033 ≥  dn≥ mm 23kg9/3kg9/3

mm003  =dn kg3/0kg3/0

mm095  =dnkg3/5kg3/5

mm013  =dn kg3/0kg3/0

mm933  =dnkg3/03kg3/03

mm953 ≤ dn kg5/09kg5/09
شوند.میگذارینشانه9-0-0زیربندمطابقبانشانبلوریخباکاربردداردکهییهالولهآزمونفقطبرایالف
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اتصاالتمکانیکیهايمشخصه8-2

کاربردندارد.اتصاالتمونتاژشدهبرایاینزیربندالزامات

سفتیاین لولهمتناظریکسانباشد، منطبقبرایناستانداردباضخامتدیواره اتصالِ اگرضخامتدیواره

به هندسهاتصال متناظردلیل لوله سفتی با اتصاالت بنابراین، است. لوله سفتی از بیشتر یا مساوی اش،

شوند.بندیمیرده

هایمکانیکیاتصال،مشخصه01شدهدرجدولآزمونوپارامترهایدادهپسازانجا آزمونمطابقباروش

باشد.01شدهدرجدولبایدمطابقباالزاماتداده

هايمکانیکیاتصاالتمشخصه-16جدول

روشآزمونپارامترهايآزمونالزاماتمشخصه

SN≥ kN/m الفایحلقهسفتی
2
 0

C (9±93)دمایآزمون

ISO 13967

قطرداخلی0%تغییرشکل

سرعتتغییرشکلبرای:

mm933 ≥  dn≥ mm 55mm/min (95/3±03) 

mm305 ≥  dn> mm 933mm/min (5/3±03) 

استحکا مکانیکییا

بانعطافپذیری

نشانه شکاف،هیچ از ای

نشتی و/یا جدایش ترک،

مشاهدهنشود

min 05زمانآزمونمدت

ISO 13264

حداقلگشتاوربرای:

953 ≥ [DN]  0,15[DN]
3
 × 10

-6
 kNm 

953 < [DN]  0,01[DN] × 10
-6

 kNm 

 یا

حداقلجابجایی
mm 053

استحکا ضربه

سقوط()آزمون
بدونآسیب

C 3دمایتثبیتشرایط

ISO 13263

عسقوطبرای:ارتفا

mm095 ≥ dnmm 0333

mm095 ≤ dnmm 533

دهانهمادگی محلضربه
.رودکارمیبهBDاینآزمونفقطبرایناحیهکاربردالف

حلقهیادرپوشنلهدارندهحلقهدرزگیربهسازساختهفقطبرایاتصاالتدستب ازبیشازیکقطعهکاربرددارد. نظرگرفتهشده عنوانیکقطعهدر

شود.نمی

فیزیکیهايمشخصه9

هافیزیکیلولههايمشخصه9-1

لولهفیزیکیهایمشخصه،05درجدولشدهدادهآزمونپارامترهایوپسازانجا آزمونمطابقباروش

باشد.05شدهدرجدولبایدمطابقباالزاماتداده





 33/30/0033 فقطبرایاظهارنظر 3نویسویرایشیشپ

 39 

هافیزیکیلولههايمشخصه-17جدول

روشآزمونپارامترهايآزمونالزاماتمشخصه

شوندگیویکاتدماینر 

(VST)
≥C 52مطابقباISO 2507-1ISO 2507-1

0جدول0جدول0جدولسیویمقدارپی

الفبرگشتطولی

≤%5



لولهنبایددارایحبابیاترکشود

 C 053دمایآزمون

ISO 2505،

مایعبستر

برای:ورییوطهمدت

mm0 ≥ emin05

mm0 < emin33

یا

 C 053دمایآزمون

ISO 2505،

هواآون

برای:ورییوطهمدت

mm0 ≥ emin33

mm01 ≥  e> mm 0 min13

درجه

ژل

شدن

مقاومتبه

بکلرومتاندی



بههیچبخشیازعد وجودتهاجم

پزمونهسطحآ

C (0±05)دمایآزمون

ISO 9852
min33وریزمانیوطهمدت

آزمونکشش

بمحورهتک
03%≤کرنششکست

وmm/min(0±5) ISO 6259-1سرعتآزمون
ISO 6259-2 C (9±93)دمایآزمون

DSC
ISO 18373-1 0تعدادآزمونهB≥C 005دمایآیازنقطهب،ت

بسترمایعبایداستفادهشود.درصورتوجوداختالفنظر،روشالف
هایایمنیوسالمت،توسطتولیدکنندهبرایکنترلتولیدکارخانهانتخابمیهایآزمونجایلزینباتوجهبهمقرراتملییاخطمشیروشب درشوند.

بایداستفادهشود.DSCشدن،روشصورتوجوداختالفنظردرخصوصدرجهژل
شوند.باشد،نبایدتهاجمدرنظرگرفتهmm9هایمجزاکمترازترینبعدلکهاگربزرگپ
اینآزمونبرایکنترلتولیدکارخانهدرنظرگرفتهنشدهاست.ت

فیزیکیاتصاالتهايمشخصه9-2

روشپس مطابقبا آزمون انجا  پارامترهایاز و ها دادهآزمون در 00جدولشده فیزیکیهایمشخصه،

باشد.00شدهدرجدولاتصاالتبایدمطابقباالزاماتداده
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فیزیکیاتصاالتهايمشخصه-18جدول

روشآزمونپارامترهايآزمونالزاماتمشخصه

شوندگیدماینر 

(VSTویکات)
≥C 52مطابقباISO 2507-1 ISO 2507-1

0جدول0جدول05%≤سیویمقدارپی

پوبالفگرمادهیاثرات
C053ISO 580دمایآزمون

،آونهواAروش min33زمانگرمادهیمدت

بدوننشتیتبندیآب
bar5/3فشارآب

ث
ISO 13254 

 min0زمانآزمونمدت

کاربرددارد.سازبخشتزریقیاتصاالتدستوتزریقیبرایاتصاالتالف

ضخامت53هانبایداز%پوستهشدنیاتاولها،پوستهبرابرضخامتدیوارهدراطرافنقطهیانقاطتزریق،عمقترک05ایبهشعاعدرمحدوده-0ب

دیوارهدرآنمکان)ها(فراتررود؛

تدیوارهدرآنمکانفراترضخام53شدگییاتاولنبایداز%برابرضخامتدیوارهازناحیهدیافراگم،عمقترک،پوسته03ایبهفاصلهدرمحدوده-9

رود؛

ضخامتدیوارهدر53هایگذرندهازضخامتکلدیوارهنبایداز%ای،طولترکبرابرضخامتدیوارهازدروازهحلقه03ایبهفاصلهدرمحدوده-3

آنمکانفراتررود؛

ضخامتدیوارهبازشود؛53خطجوشنبایدبیشاز%-0

برابرضخامتدیوارهفراتر03هاوطولتاولنبایدازضخامتدیوارهدرآنمکان33شدگینبایداز%طح،عمقترکوپوستههایسدرسایربخش-5

رود.
شوند،نبایدحاویذراتخارجیباشند.نماییمشاهدهمیخوردهبدونبزرگکهسطوحبرشپسازبرشدیوارهاتصال،هنلامیپ
ساختهفقطبرایاتصاالتدستت عنوانیکقطعهدرنظرگرفتهشدهازبیشازیکقطعه،کاربرددارد.حلقهیادرپوشنلهدارندهحلقهدرزگیربهسازِ

شده،آزمونفقطبرایبدنهاتصالالزامیاست.شدهباچسبیاجوشدادهشدهباگرما،متصلدهیمنظورارزیابیبخششکلبهشود.نمی
.bar = 105 N/m2 = 0,1 MPa 1ث

الزاماتكاراییسامانه11

ههایمحهلههایمشخصهه،02درجدولشدهپارامترهایآزموندادههاوازانجا آزمونمطابقباروشپس

باشد.02شدهدرجدولاتصالوسامانهبایدمطابقباالزاماتداده

دههیتواندحاصلازاتصالتواندتوسطتولیدکنندهتهیهشود.برایتولیدکنندهلوله،سامانهمیسامانهمونتاژشدهمی-یادآوري

درصورتلزو تهیهسهامانهمونتاژشهدهدردهیلولهبهاتصاالتباشد.لولهبهلولهوبرایتولیدکنندهاتصاالت،حاصلازاتصال

شود.انجا می0صالحقانونیحضورنمایندهمرجعذی









                                                 
استانداردباشد.تواندنمایندهکاربرنهایییاادارهنظارتبراجرایصالحمیمرجعذیدرحالحاضر،-0



 33/30/0033 فقطبرایاظهارنظر 3نویسویرایشیشپ

 30 

كاراییسامانهالزامات-19جدول

روشآزمونپارامترهايآزمونالزاماتمشخصه

ISO 13254باشدISO 13254بایدمطابقبابدوننشتیبندیآب

 ISO 13255باشدISO 13255بایدمطابقبابدوننشتیهوابندی

گذاریگرماییدرچرخه

،بالفدمایباال

بدوننشتی،

دادگیبرای:شکم

53 ≥ DNحداکثر:mm3

53  <DNحداکثر:dn35/3

منطبقباید،3و/یا1شکلمطابقباسامانهمونتاژشده

باشدISO 13257بر
ISO 13257

گذاریگرماییدرچرخه

ب،پدمایباال
 

بدوننشتی،

دادگیبرای:شکم

53 ≥ DNحداکثر:mm3

53  <DNحداکثر:dn35/3

بربایدمنطبق،2شکلمطابقباسامانهمونتاژشده

ISO 13257:2018باشد
ISO 13257 

عد نشتیمحلاتصال

ایدارایدرزگیرحلقه

پاالستومری


C (5±93)ISO 13259دمایآزمون

03%≤تغییرشکلنری

5%≤تغییرشکلمادگی

5%≤تغییرشکلتفاوت

bar 35/3آبفشاربدوننشتی

bar 5/3فشارآببدوننشتی

≤bar 95/3-فشارهواbar 3/3-



C (5±93)ISO 13259دمایآزمون

ایبرای:تغییرشکلزاویه

mm305 ≥ dn 9

bar 35/3فشارآببدوننشتی

bar 5/3فشارآببدوننشتی

≤bar 95/3-فشارهواbar 3/3-
.رودکارمیبهBفقطبرایناحیهکاربردالف
شدهسازمانملیاستاندارداست.هایتاییدصالحیتاندازیآزمایشلاهانجا اینآزمونموکولبهزمانتجهیزوراهب
رود.کارمیبهBDفقطبرایناحیهکاربردپ

هايدرزگیرحلقه11

چنیننبایدمانعازانطباقسامانهتأثیرمنفیگذاشتهوهمواتصاالتهاهایدرزگیرنبایدبرخواصلولهحلقه

شوند.02شدهدرجدولمونتاژشدهباالزاماتارائه

5020-0هایدرزگیراالستومری،برحسبکاربرد،بایدمطابقبااستانداردهایملیایرانشمارهالزاماتحلقه

باشند.5020-9یا
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هاچسب12

نبایدبرخواصلولهچسب اتصاالتتأثیرمنفیگذاشتهوهمچنیننبایدمانعازانطباقسامانهمونتاژوها

شوند.02شدهدرجدولشدهباالزاماتارائه

باشند.EN 14680بایدمطابقبااستانداردهاچسب

.شودمناسبفرضمیBDوBهایکاربرد،برایناحیهEN 14814عنوانجایلزین،چسبمنطبقبربه

د.نکاربردهشودبهنتواننیزمی[5]0050منطبقبراستانداردملیایرانشمارههایچسب

گذارينشانه13

كلیات13-1

کهپسگذارییاحکشوند،طوریبرچسبطورمستقیمرویلولهیااتصالچاپ،گذاریبایدبهعناصرنشانه

ازانبارش،هوازدگی،حملونقلونصب،تحتیکیازشرایطزیرخواناباقیبمانند.

حهداقلدوا خوانهایی»گهذاری،یکهیازدوسهطحخوانهاییزیهردرسهتونهاینشانهبرایهریکازجنبه

شود.مشخصمی90و93هایدرجدول«گذارینشانه

شود:زیرمشخصمییگذاریبایکیازنمادهاالز براینشانهدوا 

؛برداریبهره:بادوا حینالف —

خواناتازماننصبسامانه.ب:—

نشانه-یادآوري بودن ناخوانا قبال در پیشتولیدکننده وقایع از ناشی که بهرهگذاری و نصب حین قبیلآمده از برداری

کنندهوییرهرویلولهواتصاالتاست،مسؤولیتیندارد؛ملرخوردگیوپوششاجزایااستفادهازموادپاککاری،خراشرنگ

فققرارگرفتهباشد.اینکهتوسطتولیدکنندهقیدشدهیاموردتوا

باالزامهاتایهناسهتانداردلولهیااتصالانطباقگذارینبایدباعثآیازترکیاسایرنواقصیشودکهبرنشانه

گذارند.تأثیرمنفیمی

درصهورتیقابهلنباشدmm95/3ازکاهشضخامتدیوارهبیشترکهطوریکردنگذاریازطریقحکنشانه

رانقضنکند.0-3-5وارهدرزیربندپذیرشاستکهالزاماتضخامتدی

باشد.اتصاللولهیاشدهبایدمتفاوتبارنگپایهاگرچاپاستفادهشود،رنگاطالعاتچاپ

نماییخواناباشند.هابایدطوریباشدکهبدونبزرگاندازهنشانه

هالولهگذاريالزمنشانهحداقل13-2

گذاریشوند.بارنشانهمتری،حداقلدرهرشاخهیک9هابایددرفواصلحداکثرلوله

باشد.93بایدمطابقباجدولهالولهگذاریالز حداقلنشانه
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هاگذاريالزمرويلولهحداقلنشانه-21جدول

گذاريحداقلدوامخوانایینشانهنشانهیانماداطالعات

 الف 2002INSO-0شمارهاستاندارد

 الف333کنندهو/یاعالمتتجارینا تولید

 الف003برایمثال،قطراسمی

 الف9/3برایمثال،حداقلضخامتدیواره

 الف PVC-Uیاسیصلبویپیبرایمثال،مادهنوع

 الفBDیاBکدناحیهکاربرد

 الف5/0/0033مثال،برایالف،باطالعاتتولیدکننده

 ببلوریخ)*(پکاراییدرشرایطآبوهوایسرد

 الف SN 4برایمثال،ایاسمیسفتیحلقه:BDبرایکاربرد

 ب E1برایمثال،شمارهخطتولید

هایمختلفتولیدتاریختولیدبایدطوریباشدکهامکانردیابیبازهزمانیتولیدرادرمحدودهسال،ماهوروزفراهمکند.اگرتولیدکنندهدرمکانالف

کند،نا مکانتولیدنیزبایدقیدشود.می
گذاریقیدشود.شودکهشیفتتولیدنیزدرنشانهتوصیهمیب
شوند.نصبمیC 1هاییکاربردداردکهدرنواحیبادمایزیرفقطبرایلولهپ

اتصاالتگذاريالزمحداقلنشانه13-3

باشد.90گذاریالز اتصاالتبایدمطابقباجدولحداقلنشانه

گذاريالزمروياتصاالتحداقلنشانه-21جدول

گذارينشانهحداقلدوامخوانایینشانهیانماداطالعات

 روياتصال:

 ب2002INSO-0شمارهاستاندارد

 الف333نا تولیدکنندهو/یاعالمتتجاری

 الف003برایمثال،قطراسمی

 ب15˚33'برایمثال،زاویهاسمی

 الف PVC-Uسیصلبیاویبرایمثال،پیجنسماده

 الفBDیاBکدناحیهکاربرد

 الف SN 4برایمثال،ایاسمیسفتیحلقه:BDبرایکاربرد

بندي:روياتصالیابسته

 ب5/0/0033برایمثال،الف،باطالعاتتولیدکننده

 ب Adhesiveچسبییابرایمثال،فقطمحلاتصالچسبی

 بLیاMیاSبرایمثال،نوعمادگیبرایحلقهدرزگیر

 ب I1برایمثال،شمارهخطتولید

هایمختلفتولیدتاریختولیدبایدطوریباشدکهامکانردیابیبازهزمانیتولیدرادرمحدودهسال،ماهوروزفراهمکند.اگرتولیدکنندهدرمکانالف

کند،نا مکانتولیدنیزبایدقیدشود.می
گذاریقیدشود.شودکهشیفتتولیدنیزدرنشانهتوصیهمیب
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گذاريتکمیلینشانه13-4

گذاریتوانندداراینشانهشوند،میتأییدمینهادسو ایناستانداردکهتوسطمنطبقبرواتصاالتهالوله

اضافیباشند.

عبارت جدولاتصال)/رویلولهاضافیدرجهر در ذکرشده برموارد 93هایعالوه 90و نشان( دهندهکه

مجازنیست.باشد،/اتصالویژگییامزیتخاصیبرایلوله

همچنین،درجهرعبارتیکهموجبگمراهیکاربرنهایی/خریدارشود،ممنوعاست.درجفشاراسمیروی

.رودشمارمیکنندهبهاینفراوردهازمصادیقعبارتگمراه
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الفپیوست

(دهندهآگاهی)

استانداردهايمحصول

هاواتصاالتلولهصورتمشروطهمراهباهایمحصولزیررامیتوانبهاستانداردهاواتصاالتمنطبقبرلوله

(:0،بند0استفادهکرد)طبقیادآوری2002-0منطبقبراستانداردملیایرانشماره

EN 1451-1, Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) 

within the building structure ― Polypropylene (PP) ― Part 1: Specifications for pipes, 

fittings and the system 

 پهروپیلنکشهیپلهیلوله،اتصاالتوسیستملوله-هاپالستیک،0320سال:03099-0استانداردملیایرانشماره-یادآوري

(PPمو)بااستفادهازردمصرفدرتخلیهفاضالبساختمان،EN 1451-1: 2002وISO 7671: 2003.تدوینشدهاست

هایدارایدیوارهساختمندگذاریبالولههایلولهسامانه-هاپالستیک:99520-0استانداردملیایرانشماره

-(PVC-Uکلرید(صلب))وینیلپلی-برایتخلیهفاضالبوپساب)دردمایپایینوباال(داخلساختمان

وسامانههالولههایویژگی:0قسمت

EN 1455-1, Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) 

within the building structure ― Acrlylonitrile-butadiene-styrene (ABS) ― Part 1: 

Requirements for pipes, fittings and the system 

 93335-0استانداردملیایرانشماره پساب)درهایلولهسامانه: گذاریپالستیکیبرایتخلیهفاضالبو

ها،اتصاالتوسامانهلولههایویژگی:0قسمت-(PEاتیلن)پلی -دمایپایینوباال(داخلساختمان

EN 1566-1, Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) 

within the building structure ― Chlorinated poyl(vinyl chloride) (PVC-C) ― Part 1: 

Specifications for pipes, fittings and the system 
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بپیوست

(دهندهآگاهی)

 استانداردنسبتبهاستانداردمنبعشدهدراینتغییراتاِعمال

شدههاياضافهبخش1-ب

بهانتهایبنداضافهشدهاست.0،یادآوریوآگاهی:برایرفعابها 0بند-

ههایآبدرخصوصلولهه09009-0پرهیزازتداخلبااستانداردملیایرانشماره:برایرفعابها و0بند-

اضهافه5درپاراگرافبعدازیهادآوری«سامانهآببارانساختمان»بهعبارت«توکار»،واژهPVC-Uباران

.شدهاست

به00031،استانداردملیایرانشماره0-0-0زیربندایبهشدنآزمونسفتیحلقه:باتوجهبهاضافه9بند-

.شدهاستمراجعالزامیاضافه

بهمراجعISO 13967وISO 13263،ISO 13264،9-0بهزیربند01شدنجدول:باتوجهبهاضافه9بند-

اند.الزامیاضافهشده

اضافهشدهاست.:برایرفعابها ،یادآوری01-3زیربند-

مربهوطبههردیهفآزمهونسی،ویپیمقدار:برایرفعابها درخصوصاندازهگیری0،جدول0-5زیربند-

اضافهشدهاست.0چلالیبهجدولگیریاندازه

جملهزیربهانتهایزیربنداضافهشدهاست:،برایرفعابها :0-1زیربند-

تبدیل،» نوع برایاتصاالتاز اتصاالتنبایدهیچلولهسطحداخلیبجز و تغییرها یا لبه برآمدگی، گونه

«سطحمقطعداشتهباشد.

بهزیربنداضهافهشهدهتردیف،مخصوصداخلساختمانبرایرفعابها درخصوصسیفون:5-5زیربند-

است.

ردیهف،BDهایمورداستفادهدرکاربردایبرایلوله:باتوجهبهاهمیتآزمونسفتیحلقه0-0-0زیربند-

اضافهشدهاست.اینآزمونهمراهباپانوشتمربوطبهجدول

هایمشخصه»باموضوع01منظورافزایشسهولتاستفادهازاستانداردورفعابها ،جدول:به9-0زیربند-

هایاولدو وآخرحذفشدهاست:جایآنپاراگرافهمراهباپاراگرافزیراضافهوبه«مکانیکیاتصاالت

،اتصهالبایهددارای00شهدهدرجهدولارائهههایآزمونوپارامترهایمطابقباروشپسازانجا آزمون»

«باشد.00شدهدرجدولهایمکانیکیمطابقباالزاماتدادهمشخصه
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،برایرفعابهها ،مشخصهه0-5هادرزیربندسیلولهوی:باتوجهبهالزا درصدپی05،جدول0-2زیربند-

مربوطبهآنبهجدولاضافهشدهاست.

،برایرفعابها ،مشخصه0-5سیاتصاالتدرزیربندوی:باتوجهبهالزا درصدپی00،جدول9-2زیربند-

مربوطبهآنبهجدولاضافهشدهاست.

منظورجلوگیریازاختالفنظردرخصوصتاثیرنحوهمونتاژلولهیااتصالبرکاراییسامانهو:به03بند-

اضافهشدهاست.یادآوریها،نیزتاکیدبرنوعاینآزمون

،پانوشهتبدرحالحاضهر:باتوجهبهعد امکانانجا آزمونچرخهگرماییدرکشور02،جدول03بند-

اضافهشدهاست.

اینکهدرحالحاضرتولیدچسبدرکشورعمدتابراساساستانداردملهیایهرانشهماره:باتوجهبه09بند-

:اضافهشدهاستبندجملهزیربهانتهای،شودانجا می0050

«کاربردهشود.تواندبهنیزمی0050چسبمنطبقبراستانداردملیایرانشماره»

بهجهدولبپانوشتردیفشمارهخطتولیدومنظورردیابیکاملمحصول،:به93،جدول9-03زیربند-

اضافهشدهاست.

ردیفشمارهخطتولیدوپانوشتببهجهدولمنظورردیابیکاملمحصول،:به90،جدول3-03زیربند-

اضافهشدهاست.

دوپاراگرافبهانتهایزیربنداضافهشدهاست.:برایرفعابها ،0-03زیربند-

نامههایناستانداردبهکتهاب،09بهبند0050شدناستانداردملیایرانشمارهاضافه:باتوجهبهنامهکتاب-

:اضافهشدهاست

شدههايحذفبخش2-ب

«حصافداخلیوبیرونی،کهفرموالسیوندرسراسردیوارهآنیکساناست.وسط»بهاینکه:باتوجه0بند-

منظهورپرهیهزازتکهرارورعایهتاصهولبنابراینبه،است01-3بخشازتعریفلولهدیوارهتوپُردرزیربند

شدهاست.ازپارارگرافاولحذفنلارشاستاندارد،عبارتزیر

"with smooth internal and external surfaces, extruded from the same formulation throughout 

the wall," 

ازمراجعالزامیحذفEN 1401-1،استاندارد9-0و0-0دهاینزیربشدهدر:باتوجهتغییراتانجا 9بند-

شدهاست.

دروتعریهفآندرحذفشدهDنمادناحیهکاربرد،هایکاربردبرایرفعابها دربارهناحیه:0-3زیربند-

است.ادیا شدهBDناحیهکاربرد
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شهدهاستانداردمنبع،اینزیربنهددرخصهوصمشخصهاتتوافهقA:باتوجهبهحذفپیوست02-3زیربند-

حذفشدهاست.

سیمهورداسهتفادهوبهاتوجههبههمقتضهیاتویدوگانلیدربارهدرصدپیمنظورپرهیزازبه:0-5زیربند-

حذفشدهاست.aپانوشت،کشور

سیمهورداسهتفادهوبهاتوجههبههمقتضهیاتویمنظورپرهیزازدوگانلیدربارهدرصدپیبه:9-5زیربند-

طهورومحتهوایآنبههنیهزحهذف9-9-5بنابراین،عنوانزیربنهدشدهاست.حذف0-9-5زیربند،کشور

.ارائهشدهاست9-5مستقیمدرزیربند

ههایدرکشورکهاربردنهدارد،ردیهف09و03هایاسمی:باتوجهبهاینکهاندازه5،جدول0-9-5زیربند-

حذفشدهاست.5هادرجدولمربوطبهآن

1:باتوجهبهاینکههسیسهتمبرپایههایهنچدرکشهورکهاربردنهدارد،جهدولمنبع6،جدول0-9-5زیربند-

استانداردمنبعحذفشدهاست.

ازمتنحذفشدهاست.6استانداردمنبع،ارجاعبهجدول6:باتوجهبهحذفجدول0-9-5زیربند-

ههایدرکشهورکهاربردنهدارد،ردیهف09و03هایاسمی:باتوجهبهاینکهاندازه1،جدول5-9-5زیربند-

حذفشدهاست.1هادرجدولمربوطبهآن

8:باتوجهبهاینکهسیسهتمبرپایههایهنچدرکشهورکهاربردنهدارد،جهدولمنبع8،جدول5-9-5زیربند-

استانداردمنبعحذفشدهاست.

ازمتنحذفشدهاست.8استانداردمنبع،ارجاعبهجدول8بهحذفجدول:باتوجه5-9-5زیربند-

ههایدرکشورکاربردندارد،ردیهف09و03هایاسمی:باتوجهبهاینکهاندازه5،جدول9-0-3-5زیربند-

حذفشدهاست.5هادرجدولمربوطبهآن

حذفدرخصوصضخامتنریaپانوشت،اختالفنظرایجادابها و:باتوجهبه5،جدول9-0-3-5زیربند-

شدهاست.

10:باتوجهبهاینکهسیستمبرپایهاینچدرکشورکاربردنهدارد،جهدولمنبع10،جدول9-0-3-5زیربند-

استانداردمنبعحذفشدهاست.

ازمتنحذفشدهاست.10استانداردمنبع،ارجاعبهجدول10:باتوجهبهحذفجدول9-0-3-5زیربند-

ههایدرکشورکاربردندارد،ردیهف09و03هایاسمی:باتوجهبهاینکهاندازه0،جدول3-0-3-5زیربند-

حذفشدهاست.0هادرجدولمربوطبهآن

12:باتوجهبهاینکهسیستمبرپایهاینچدرکشورکاربردنهدارد،جهدولمنبع12،جدول3-0-3-5زیربند-

تانداردمنبعحذفشدهاست.اس
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ازمتنحذفشدهاست.12استانداردمنبع،ارجاعبهجدول12:باتوجهبهحذفجدول3-0-3-5زیربند-

ههایدرکشورکهاربردنهدارد،ردیهف09و03هایاسمی:باتوجهبهاینکهاندازه2،جدول0-0-5زیربند-

حذفشدهاست.2هادرجدولمربوطبهآن

حهذفدرخصوصطهولمهادگیbپانوشت،ایجادابها واختالفنظر:باتوجهبه2،جدول0-0-5زیربند-

شدهاست.

14:باتوجهبهاینکهسیستمبرپایهایهنچدرکشهورکهاربردنهدارد،جهدولمنبع14،جدول0-0-5زیربند-

استانداردمنبعحذفشدهاست.

ازمتنحذفشدهاست.14استانداردمنبع،ارجاعبهجدول14:باتوجهبهحذفجدول0-0-5زیربند-

ههایدرکشورکاربردنهدارد،ردیهف09و03هایاسمی:باتوجهبهاینکهاندازه03،جدول9-0-5زیربند-

حذفشدهاست.03هادرجدولمربوطبهآن

16درکشورکهاربردنهدارد،جهدولS IIهاینوع:باتوجهبهاینکهمادگیمنبع16،جدول9-0-5زیربند-

حذفشدهاست.استانداردمنبع

ازمتنحذفشدهاست.16استانداردمنبع،ارجاعبهجدول16:باتوجهبهحذفجدول9-0-5زیربند-

ههایدرکشورکاربردنهدارد،ردیهف09و03هایاسمی:باتوجهبهاینکهاندازه00،جدول9-0-5زیربند-

حذفشدهاست.00هادرجدولمربوطبهآن

18:باتوجهبهاینکهسیستمبرپایهایهنچدرکشهورکهاربردنهدارد،جهدولمنبع18،جدول3-0-5زیربند-

استانداردمنبعحذفشدهاست.

ازمتنحذفشدهاست.18استانداردمنبع،ارجاعبهجدول18جهبهحذفجدول:باتو3-0-5زیربند-

ههایدرکشورکاربردنهدارد،ردیهف09و03هایاسمی:باتوجهبهاینکهاندازه09،جدول3-0-5زیربند-

حذفشدهاست.09هادرجدولمربوطبهآن

بسهتلیبها:باتوجهبهاینکهانجا آزمونییرمستقیمضربهمنوطبهاثبهاتههم03،جدول0-0-0زیربند-

حذفشدهاست.a،پانوشتپرهیزازایجاداختالفودوگانلیمنظوراست،لذابهC 3آزموندردمای

22منبع:باتوجهبهاینکهسیستمبرپایهایهنچدرکشهورکهاربردنهدارد،جهدول22،جدول0-0-0زیربند-

استانداردمنبعحذفشدهاست.

ازمتنحذفشدهاست.22استانداردمنبع،ارجاعبهجدول12:باتوجهبهحذفجدول0-0-0زیربند-

پانوشتمربوطبهایندمهادرردیهفآزمهون،Bبرایرفعابها درخصوصدمایشروعنقطه:0-2زیربند-

DSC.حذفشدهاست

:حذفشدهاستپاراگرافزیر،رفعابها وپرهیزازتداخلباسایراستانداردهابرای:0-03زیربند-
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"Pipes and fittings conforming to this document, which also conform to other 
standard(s), may be additionally marked with the minimum required marking in 
accordance with this/these other standard(s)." 

باتوجهبهاینکهدرایناستانداردفقطاستفادهازموادفرایندشدۀداخلیمجهاز:استانداردمنبعAپیوست-

است،لذااینپیوستحذفشدهاست.

،EN 13501-1،ISO 11925-2،اسهتانداردهای0-1شدهدرزیربنهدنامه:باتوجهبهجایلزینیانجا کتاب-

EN 13823و،EN 16000.حذفشدهاست

حهذفEN 15346وISO 9001هایاسهتاندارد،اسهتانداردمنبهعAحذفپیوسهتنامه:باتوجهبهکتاب-

.اندشده

شدههايجایگزینبخش3-ب

صورتتغییریافته،ایهندوبه5020-9و5020-0:باتوجهبهتدویناستانداردهایملیایرانشماره9بند-

اند.شدهEN 681-2وEN 681-1استانداردجایلزیناستانداردها

دروتعریهفآندرحذفشدهDنمادناحیهکاربرد،هایکاربردبرایرفعابها دربارهناحیه:0-3زیربند-

است.ادیا شدهBDناحیهکاربرد

اسهتانداردصهورتتغییریافتهه،ایهنبهه93921ملیایرانشماره:باتوجهبهتدویناستاندارد09-3زیربند-

.شدهودرنتیجهمتنداخلکروشهنیزبراساسآناصالحشدهاستISO 4065جایلزین

ههایشهدهبهرایسهامانهسایراسهتانداردهایملهیتهدوینمنظوررفعابها وهماهنلیبا:به00-3زیربند-

شهدهدرجایلزینتعاریفداده3-00-3تا0-00-3شدهدرزیربندگذاریپالستیکی،کلیهتعاریفارائهلوله

اند.استانداردمنبعشده

خصهوصمهواددررفعابها وPVC-Uهاواتصاالتهماهنلیباسایراستانداردهایلوله:برای0-5زیربند-

زیرشدهاست:پاراگرافجایلزینپاراگرافدو ،ییربکر

"Non-virgin material (either supplied externally or own reprocessed or a mixture of both) may 

be used in the conditions given in 5.5." 

سهی،ویگیریدرصدپیبرایرفعابها درخصوصاندازهباتوجهبهجایلزینیپاراگرافدو و:0-5زیربند-

شدهاست:cجایلزینپانوشتبپانوشت

"The measurement of filler content by ash rest is an alternative to the measurement of PVC 

content and is recommended when external reprocessed and/or recycled material is used." 

به5-5زیربند- وبازیافت: فرایندشده مواد از ساماندهیاستفاده توجهبهمقتضیاتکشور،منظور با و شده

صورتموادفرایندشدهداخلیباطورکاملتغییرکردهواستفادهازموادییربکربهاینزیربندبهمحتوای

هایذکرشدهدرزیربندمجازشدهاست.رعایتمحدودیت
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ههاوشودکهلولهتوصیهمی»جملۀ،باتوجهبهوجودمقرراتملیساختماندربارهرفتارآتش:0-1زیربند-

مقهرراتملهیسهاختمانبهرایآتهشنیهزمبحثشهانزدهممنطبقبرایناستانداردتابعالزاماتاتصاالت

شدهاست:جایلزینپاراگرافزیر«باشند.

"If required by national regulations, the reaction to fire performance of products complying 

with this standard shall be classified according to EN 13501-1 
[3]

 using, as applicable, ISO 

11925-2 
[7]

 and EN 13823 
[4]

 with mounting and fixing according to EN 16000 
[6]

." 

تغییریافتهاست.1بهجدول7جداولبرپایهاینچ،شمارهجدولحذف:باتوجهبه5-9-5زیربند-

تغییریافتهاست.5بهجدول9:باتوجهبهحذفجداولبرپایهاینچ،شمارهجدول9-0-3-5زیربند-

تغییریافتهاست.0بهجدول11:باتوجهبهحذفجداولبرپایهاینچ،شمارهجدول3-0-3-5زیربند-

تغییریافتهاست.2بهجدول13:باتوجهبهحذفجداولبرپایهاینچ،شمارهجدول0-0-5زیربند-

باتوجههبههچنینهمو03بهجدول15:باتوجهبهحذفجداولبرپایهاینچ،شمارهجدول9-0-5زیربند-

تغییریافتهاست.00بهجدول17شمارهجدول،مربوطبهمادگیکوتاه16جدولحذف

اتصهاالتبایهدازنظهرضهخامتدیهواره»جملهه،برایرفعابها وپرهیزازاختالفنظر:0-0-3-5زیربند-

جایلزینپاراگرافزیرشدهاست:«،برحسبکاربرد،باشند.0یاجدول5منطبقبرجدول

"Fittings and those parts of fittings not intended to come into contact with the fluid 
being conveyed are not required to conform to the wall thickness given in Table 9, 
Table 10 or Table 11, as applicable." 

19مربوطبهمادگیکوتاه،شهمارهجهدول16:باتوجهبهحذفجداولبرپایهاینچوجدول3-0-5زیربند-

تغییریافتهاست.09بهجدول

20مربوطبهمادگیکوتاه،شهمارهجهدول16:باتوجهبهحذفجداولبرپایهاینچوجدول0-0-0زیربند-

تغییریافتهاست.00بهجدول21وشمارهجدول03بهجدول

mm03زن،قطهر:برایتصحیحاشتباهتایپیدرردیهفمربهوطبههوزنضهربه05،جدول9-0-0زیربند-

شدهاست.mm03جایلزین

23مربوطبهمادگیکوتاه،شهمارهجهدول16:باتوجهبهحذفجداولبرپایهاینچوجدول9-0-0زیربند-

تغییریافتهاست.05بهجدول

01وافهزودنجهدولمربوطبهمادگیکوتاه14نچوجدول:باتوجهبهحذفجداولبرپایهای0-2زیربند-

تغییریافتهاست.05بهجدول24،شمارهجدولهایمکانیکیاتصاالتمربوطبهمشخصه

01وافهزودنجهدولمربوطبهمادگیکوتاه14:باتوجهبهحذفجداولبرپایهاینچوجدول9-2زیربند-

تغییریافتهاست.00بهجدول25،شمارهجدولهایمکانیکیاتصاالتمربوطبهمشخصه
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مربوط01وافزودنجدولمربوطبهمادگیکوتاه14:باتوجهبهحذفجداولبرپایهاینچوجدول03بند-

فتهاست.تغییریا02بهجدول26،شمارهجدولهایمکانیکیاتصاالتبهمشخصه

9فواصهلحهداکثر»هها،منظورحفظخوانهابودنآنگذاریبه:باتوجهبهتعدداطالعاتنشانه9-03زیربند-

درجملهاولشدهاست.«متری0فواصلحداکثر»جایلزین«متری

01مربوطبهمادگیکوتاهوافزودنجهدول14باتوجهبهحذفجداولبرپایهاینچوجدول:9-03زیربند-

90بهجدول28شمارهجدولو93بهجدول27،شمارهجدولهایمکانیکیاتصاالتمربوطبهمشخصه

تغییریافتهاست.

تبدیلبهپیوستالفشدهاست.Bپیوستشمارهاستانداردمنبع،Aپیوستالف:باتوجهبهحذفپیوست-

صورتتغییریافته،به93335-0و99520-0ملیایرانشمارههایباتوجهبهتدویناستانداردپیوستالف:-

.اندشدهEN 1519-1وEN 1453-1جایلزیناستانداردترتیبهابهایناستاندارد

صهورتتغییریافتهه،بهه2002-9و99520-0شمارهملیایرانهاینامه:باتوجهبهتدویناستانداردکتاب-

اند.شدهCEN/TS 1329-2وEN 1453-1جایلزینترتیبهابهایناستاندارد

،EN 16000،وEN 13501-1،ISO 11925-2،EN 13823نامه:باتوجههبههحهذفاسهتانداردهایکتاب-

ISO 9001وEN 15346گذاریتما استانداردهادوبارهانجا شدهاست.،شماره
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نامهكتاب

هایدارایدیهوارهگذاریبالولههایلولهسامانه-هاپالستیک:99520-0استانداردملیایرانشماره[0]

کلریهد()وینیهلپلهی-باال(داخلساختمانساختمندبرایتخلیهفاضالبوپساب)دردمایپایینو

 وسامانههالولههایویژگی:0قسمت-(PVC-Uصلب)

[2] EN 476, General requirements for components used in drains and sewers 

دیهوارهههایدارایگذاریبالولهههایلولهسامانه-هاپالستیک:2002-9استانداردملیایرانشماره[3]

کلریهد()وینیهلپلهی-ساختمندبرایتخلیهفاضالبوپساب)دردمایپایینوباال(داخلساختمان

 راهنمایارزیابیانطباق:9قسمت-(PVC-Uصلب)

[4] ISO 265-1, Pipes and fittings of plastics materials — Fittings for domestic and 

industrial waste pipes — Basic dimensions: Metric series — Part 1: Unplasticized 
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