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ج  

  به نام خدا

  استاندارد ايران مليآشنايي با سازمان 

 ايران، صنعتي و تحقيقات استاندارد مؤسسة راتمقر و قوانين اصالح قانون 3مادة  يك بند موجب به ايران استاندارد مليسازمان 

 بـه  را ايـران ) رسمي( ملياستانداردهاي  نشر و تدوين تعيين، كه وظيفة است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب

   .دارد عهده

ز و مؤسسـات  كـ نظـران مرا صـاحب  ،ارشناسان سـازمان كب از كمر يفن يها ونيسيمكهاي مختلف در ن استاندارد در حوزهيتدو
، يديـ ط توليو با توجه به شـرا  مليشود و كوششي همگام با مصالح آگاه و مرتبط انجام مي يو اقتصاد يدي، تولي، پژوهشيعلم

ننـدگان،  كننـدگان، مصـرف  كديصـاحبان حـق و نفـع، شـامل تول     ةت آگاهانـه و منصـفان  كو تجاري اسـت كـه از مشـار    يفناور
س ينـو  شيپـ . شـود دولتـي حاصـل مـي   و غير يدولت يها، نهادها، سازمانيو تخصص يز علمككنندگان، مراصادركنندگان و وارد

افـت  يشـود و پـس از در   يمربوط ارسـال مـ   يها ونيسيمك ينفع و اعضايبه مراجع ذ يران براي نظرخواهاي ملي ياستانداردها
ايـران چـاپ و   ) يرسم( مليبه عنوان استاندارد  ،بيمرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصو ملي ةتيمكشنهادها در ينظرها و پ
  .شوديمنتشر م

كننـد   يه مـ يـ ن شـده ته يـي ت ضـوابط تع ينيز با رعا صالحذيمند و  عالقه يها سازمانه مؤسسات و ك ييس استانداردهاينو شيپ
ب، يـ ن ترتيبـد . شـود  چـاپ و منتشـر مـي    ايـران  ملـي  ب، بـه عنـوان اسـتاندارد   يو درصـورت تصـو   يبررس ،طرح مليدركميته 

اسـتاندارد مربـوط    ملي ةو در كميتن يتدو 5 رةايران شما ملياستاندارد  رات مقره بر اساس كشود يم يتلق ملي يياستانداردها
  .ده باشديب رسيبه تصو شود يل مكيتشايران استاندارد  مليدر سازمان ه ك

(ISO) استاندارد يالملل نيسازمان ب ياصل يران از اعضاياد استاندار مليسازمان 
 IEC(2( المللي الكتروتكنيـك  كميسيون بين ،1

(OIML) قانونيشناسي  المللي اندازه و سازمان بين
(CAC) كميسيون كدكس غـذايي  4است و به عنوان تنها رابط 3

در كشـور   5
ن يشـور، از آخـر  كخـاص   يهـا  يازمنـد يو ن يلـ كط يايران ضمن تــوجه بـه شـرا    ملي ين استانداردهايدر تدو. كند فعاليت مي

 .شود گيري مي بهره يالملل نيب يجهان و استانداردها يو صنعت ي، فنيعلم يها شرفتيپ

كنندگان، حفـظ سـالمت    بيني شده در قانون، براي حمايت از مصرف تواند با رعايت موازين پيش سازمان ملي استاندارد ايران مي
محيطـي و اقتصـادي، اجـراي بعضـي از      و ايمني فردي و عمومي، حصول اطمينـان از كيفيـت محصـوالت و مالحظـات زيسـت     

يا اقالم وارداتي، با تصويب شـوراي عـالي اسـتاندارد، اجبـاري     /داخل كشور و استانداردهاي ملي ايران را براي محصوالت توليدي
المللـي بـراي محصـوالت كشـور، اجـراي اسـتاندارد كاالهـاي صـادراتي و          تواند به منظور حفظ بازارهـاي بـين  سازمان مي. كند

ها و مؤسسـات فعـال در    ات سازمانكنندگان از خدم به استفاده بخشيدنهمچنين براي اطمينان . كندبندي آن را اجباري  درجه
هـا و   محيطـي، آزمونگـاه   مديريت كيفيت و مـديريت زيسـت   هايسيستممشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و صدورگواهي  ةزمين

ها و مؤسسات را بـر اسـاس ضـوابط نظـام      گونه سازمان استاندارد اين سازمان مليوسايل سنجش،  )اليبراسيونك(مراكز واسنجي 
هـا  ها اعطا و بر عملكـرد آن كند و در صورت احراز شرايط الزم، گواهينامة تأييد صالحيت به آن ت ايران ارزيابي ميتأييد صالحي

المللي يكاها، واسنجي وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقـات كـاربردي    ترويج دستگاه بين. كند نظارت مي
  .است سازمانن از ديگر وظايف اين براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي ايرا

  

                                                
1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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د  

 استانداردتدوين  يون فنيسيكم

سي صلب  وي پي –گذاري براي تخليه فاضالب و پساب ساختمان  هاي لوله سامانه  –ها  پالستيك«

)PVC-U( -  راهنماي ارزيابي انطباق: 2قسمت«   

  )چاپ اول(

 :يا محل اشتغال/سمت و  :رئيس

  معصومي، محسن

 )پليمردكتري مهندسي (

 ISIRI TC 138رئيس كميته فني متناظر 

  

  :دبير

  مقامي، محمد تقي
   )كارشناسي ارشد شيمي(

  پژوهشكده شيمي و پتروشيمي، پژوهشگاه استاندارد

  

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا(:اعضا

  بيك، صديقه
 )كارشناسي شيمي(

 شركت يزد پوليكا

  

  حقدوست، شادي
 )آليكارشناسي ارشد شيمي (

 شركت آريان غرب كردستان

  

  سليماني، اميرحسين
 )كارشناسي مهندسي شيمي(

 گستر گلپايگانشركت لوله

  

  سفيدي، اللهسنگ
  )كارشناسي ارشد شيمي آلي(

  پژوهشكده شيمي و پتروشيمي، پژوهشگاه استاندارد

  

  شمس، سيد محمد رضا
   )كارشناسي ارشد مهندسي شيمي(

   شركت پليمر توس

  

  صالحي، سميه
 )كارشناسي ارشد مهندسي پليمر(

 شركت پارس پوليكا

  

 عباسي نورآبادي، مهسا

  )كارشناسي ارشد مهندسي عمران(
   شركت پيشگام پالست اهواز

  

  پور، مرجانعبدي
  )كارشناسي مهندسي پليمر(

  سي وي پيانجمن توليدكنندگان لوله و اتصاالت 
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ه  

  غفوري، عاطفه
 )ارشد مهندسي پليمركارشناسي (

 آزمون دانا پالستيكشركت 

  

  كاظمي، روفيا
 )كارشناسي فيزيك(

 گستر خادميشركت لوله

  

  كرمي، آيدا
 )كارشناسي ارشد شيمي معدني(

  شركت آذر لوله
 

  

  نسرين، محمدي
 )مهندسي پليمركارشناسي (

 كارخانجات صنايع پليمر پارس

  

  محمودي زياراني، زهرا
 )كارشناسي شيمي(

 شركت ترموپالست

  

  مراديان، اسرين
 )كارشناسي ارشد شيمي تجزيه(

  شركت نيك پليمر كردستان
 

  

  ملكي، بهزاد
 )كارشناسي ارشد شيمي تجزيه(

 سازمان ملي استاندارد ايران

  

  وحدتي، وحيد
 )كارشناسي ارشد شيمي تجزيه(

 شركت دارا كار

  

 :ويراستار
 

  الهامابراهيم، 

 )كارشناسي شيمي كاربردي(

  پژوهشكده شيمي و پتروشيمي، پژوهشگاه استاندارد
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و  

  فهرست مندرجات

  صفحه  عنوان

  ج  رانيا سازمان ملي استانداردبا  ييآشنا

  د  كميسيون فني تدوين استاندارد

  ز  گفتار پيش

  ح  مقدمه

  1  هدف و دامنه كاربرد 1

  1  مراجع الزامي  2

  2  تعاريفاصطالحات و   3

  7  ها نوشت كوته  4

  7  كليات  5

  7  آزمون و بازرسي  6

  18  ماتريس پاية آزمون  )دهنده آگاهي(پيوست الف 

  19  شده در استاندارد منبع تغييرات اعمال )دهنده آگاهي(پيوست ب 

  22  نامه كتاب
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ز  

  گفتار شيپ

  

سـي صـلب    وي پي -گذاري براي تخليه فاضالب و پساب ساختمان هاي لوله سامانه  –ها  پالستيك« استاندارد

)PVC-U(-  برمبناي پذيرش  مربوط يهاونيسيدركم آن سينو شيپ كه» راهنماي ارزيابي انطباق: 2قسمت
، 7عنوان استاندارد ملي ايـران بـه روش اشـاره شـده در مـورد پ، بنـد        بهاي  منطقه/المللي استانداردهاي بين

 استاندارد يمل تةيكم يهاجالس مين000و  000و  000و  000 درتهيه و تدون شده،  5استاندارد ملي شماره 
 و نيقـوان  اصـالح  قـانون  3 مادة كي بند استناد به نكيا .شد بيتصو 00/00/1395 مورخ شيميايي وپليمر

ـ  استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ران،يا يصنعت قاتيتحق و استاندارد مؤسسةمقررات  ـ ا يمل  راني

 . دشويمنتشر م

سـاختار و شـيوة    -استانداردهاي ملي ايـران ( 5استانداردهاي ملي ايران بر اساس استاندارد ملي ايران شماره 
 نةيزم در يجهان و يمل يها شرفتيپ و تحوالت با يهماهنگ و يهمگام حفظ يبرا. شوند تدوين مي) نگارش

 كه يشنهاديپ هر و شد دنخواه نظر ديتجد لزوم صورت در رانيا يمل يخدمات، استانداردها و علوم ع،يصنا

 توجـه  مـورد  ،مربوط يفن ونيسيكم در نظر ديتجد هنگام شود، ارائه ن استانداردهايا ليتكم يا اصالح يبرا

   .كرد استفاده ي ايرانمل ياستانداردها دنظريتجد نيآخر از همواره ديبا ن،يبنابرا .تگرف خواهد قرار

تهيه و تدوين شده » ترجمة تغييريافته«زير به روش  المللي استاندارد بيناين استاندارد ملي برمبناي پذيرش 
و شامل ترجمه تخصصي كامل متن آن به زبان فارسي همراه با اعمال تغييرات با توجه به مقتضـيات كشـور   

  : است

BS EN 1329-1:2012, Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high 

temperature) within the building structure – Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - 

Part 2: Guidance for the assessment of conformity   
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ح  

  مقدمه

هاي مورد استفاده براي ارزيابي  اطالعات كلي در مورد مفهوم آزمون و سازماندهي آزمون 2و  1هاي  شكل
، آزمون )BRT(، آزمون ترخيص بچ )TT(نوع آزمون، يعني آزمون نوعي براي هر . سازند فراهم ميرا انطباق 

هاي مورد ارزيابي مربوط، تواتر و نحوه  ، اين استاندارد ويژگي)AT(و آزمون مميزي ) PVT(تصديق فرايند 
  . كند برداري را تعيين مي نمونه
هاي اتصال يا  ها، اتصاالت و محل لوله ،)ها بندي فرمولها يا  آميزه(اي از طرح كلي ارزيابي انطباق مواد  نمونه

  . نشان داده شده است 1هاي مونتاژ شده توسط توليدكننده در شكل  سامانه

  
  كلي ارزيابي انطباق توسط توليدكنندهاي از طرح  نمونه -1شكل  

هاي اتصال يا  ها، اتصاالت و محل ، لوله)ها بندي ها يا فرمول آميزه(اي از طرح كلي ارزيابي انطباق مواد  نمونه
  . نشان داده شده است 2، در شكل ثالث شخصهاي مونتاژ شده توسط توليدكننده، شامل گواهي  سامانه

  
سازمان ثالثكلي ارزيابي انطباق توسط توليدكننده، شامل گواهي اي از طرح  نمونه -2شكل    
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 –گذاري براي تخليه فاضالب و پساب ساختمان  هاي لوله سامانه  –ها  پالستيك

  راهنماي ارزيابي انطباق: 2قسمت  -)PVC-U(سي صلب  وي پي

  و دامنه كاربرد هدف   1

، محصوالت و )ها بندي فرمول ها يا آميزه( مواد تعيين راهنماي ارزيابي انطباق هدف از تدوين اين استاندارد،   
در طرح كيفيت  قرار استاست؛ كه  9119-1 استاندارد ملي ايران شمارهمطابق با  اژشدههاي مونت سامانه

چنين، اين استاندارد راهنماي ايجاد  هم. مديريت كيفيت گنجانده شود عنوان بخشي از سامانة توليدكننده به
  . است ثالث شخصدهي  هاي اجرايي مربوط به گواهي روش

  .  باشد ISIRI ISO 9001 ]1[مديريت كيفيت مطابق با  شود كه سامانة توصيه مي -  1يادآوري 

، برحسب كاربرد، 1دهنده شود كه اعتبارنامه سازمان گواهي درصورت نياز به گواهي شخص ثالث، توصيه مي -  2يادآوري 

   . باشد INSO ISO/IEC 17065 ]3[يا  ISO/IEC 17021 ]2[مطابق با 

  . ازمان ملي استاندارد ايران استمسؤوليت ارزيابي انطباق و صدور پروانه برعهده س - 3 يادآوري

  . ارائه شده است الفبراي كمك به كاربر اين استاندارد، ماتريس پاية آزمون در پيوست  – 4ي ادآوري

سي صلب  وي پيگذاري  هاي لوله سامانه براي 9119-1ملي ايران شماره  استاندارداين استاندارد همراه با 
)PVC-U (تحت شرايط زير كاربرد دارد :  

كه سامانه شبكه فاضالب شهري به آن متصل  بيرون از بناي ساختمان با فاصله بيش از يك متر،) الف
  ؛ و)Bناحيه كاربرد (شود  مي

خاك مدفون شده و به سامانه ها و اتصاالت در  كه لوله بيرون از بناي ساختمان با فاصله كمتر از يك متر،) ب
   ).BDناحيه كاربرد ( فاضالب داخلي ساختمان متصل مي شوند

  . شود گذاري آورده مي در نشانه BDيا  Bوسيله نماد  ناحيه كاربرد، به -5ي ادآوري

  مراجع الزامي   2

. داده شـده اسـت   ها ارجاع صورت الزامي به آن در مراجع زير ضوابطي وجود دارد كه در متن اين استاندارد به
   .دنشو مين استاندارد محسوب ياز ا يجزئ ضوابطب آن ين ترتيبد

براي آن  يبعد يدنظرهايتجد و ها هياصالح ارجاع داده شده باشد، خ انتشاريتار ذكر با مرجعيكه به  يدرصورت
 شـده اسـت،  داده ارجـاع   هـا  آنانتشار به خ يتار كه بدون ذكر جعيارم مورد در .آور نيست اين استاندارد الزام

   .است آور براي اين استاندارد الزام يبعد يها هينظر و اصالح دين تجديهمواره آخر

                                                
1- Certification body 
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   :است ين استاندارد الزامياكاربرد  ير برايجع زاستفاده از مر

گذاري براي تخليه فاضالب و پساب  هاي لوله سامانه - ها  پالستيك، 9119- 1استاندارد ملي ايران شماره  2-1
  ها، اتصاالت و سامانه  هاي لوله ويژگي: 1قسمت  - )PVC-U(سي صلب  وي پي -ساختمان 

  فيتعار و اصطالحات  3

، اصطالحات 9119- 1شده در استاندارد ملي ايران شماره  در اين استاندارد، عالوه بر اصطالحات و تعاريف ارائه
  . رود كار مي و تعاريف زير نيز به

3 -1  

  دهنده سازمان گواهي

certification body 

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

سازمان ملي استاندارد ايران مطابق  -دهنده توسط مركز ملي تأييد صالحيت ايران  تأييد صالحيت سازمان گواهي – يادآوري

    .شود انجام مي INSO ISO/IEC 17065 ]3[با 

3 -2  

   شركت بازرسي

inspection body 

و بازرسي  2، آزمون مميزي1يا انجام آزمون نوعي/ كه شايستگي آن براي تصديق وطرف  نهاد يا شركتي بي
  . دهنده تأييد شده است مطابق با استاندارد مربوط، توسط يك سازمان گواهي 3كنترل توليد كارخانه

     سازمان ملي استاندارد ايران مطابق با -تأييد صالحيت شركت بازرسي توسط مركز ملي تأييد صالحيت ايران  – يادآوري
]4[ ISIRI ISO/IEC 17020 شود انجام مي.   

3 -3  

  آزمايشگاه آزمون

testing laboratory 

گيري، آزمون، كاليبراسيون يا تعيين مشخصات كاراييِ مواد و محصوالت را انجام  آزمايشگاهي كه اندازه
  . دهد مي

، آزمون ترخيص بچ )TT(آزمون نوعي توانند تحت  مواد و محصوالت برحسب كاربرد، ميدر اين استاندارد،  – 1 يادآوري

)BRT(تصديق فرايند  ، آزمون)PVT( ، آزمون مميزي)AT(  و آزمون شاهد)WT( قرار گيرند.   

                                                
1- Type testing  

3- Audit testing  

3- Factoty production control  
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سازمان ملي استاندارد ايران مطابق با  -تأييد صالحيت آزمايشگاه آزمون توسط مركز ملي تأييد صالحيت ايران  – 2ي ادآوري
]5[ ISIRI ISO/IEC 17025 شود انجام مي.   

3 -4  

  سامانه مديريت كيفيت

quality management system 

  . سامانه مديريت براي هدايت و كنترل سازمان با توجه به كيفيت است

   .تعيين شده است ISIRI ISO 9001 ]1[ي مديريت كيفيت در ها سامانهالزامات براي  – ييادآور

3 -5  

  طرح كيفيت

quality plan  

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

3 -6  

  آزمون نوعي

type test 

TT 

شده در  شده با الزامات دادهصول، محل اتصال يا سامانه مونتاژآزموني كه براي تأييد انطباق مواد، مح
  . شود استاندارد مربوط انجام مي

د، نتايج آزمون نوعي تا هنگام تغيير مواد، محصول يا سامانه نظم انجام شوطور من هاي تصديق فرايند به اگر آزمون -  ييادآور

   .مونتاژ شده اعتبار دارد

3 -7  

  آزمون ترخيص بچ

batch release test 

BRT 

آزموني كه توسط توليدكننده يا به نيابت از وي روي مواد يا محصوالت اجرا شده و قبل از ترخيص بچ بايد 
   .انجام شده باشدطور مطلوب و كامل  به

3 -8  

  آزمون تصديق فرايند

process verification test 

PVT 

هاي مونتاژ  هاي اتصال يا سامانه آزموني كه توسط توليدكننده يا به نيابت از وي روي مواد، محصوالت، محل
آن براي هدف از اين آزمون، اثبات توانايي فرايند و تداوم . شود هاي زماني مشخص انجام مي شده در بازه

  . شده در استاندارد مربوط است توليد محصوالتي مطابق با الزامات ارائه
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   .محصول الزم نبوده و به عنوان معياري براي كنترل فرايند انجام مي شوند بچ مواد ياها براي ترخيص  اين آزمون – يادآوري

3 -9  

  آزمون مميزي

audit test 

AT 

صول، دهنده يا شركت بازرسي روي مواد، مح نيابت از سازمان گواهيآزموني كه توسط آزمايشگاه آزمون به 
شده در  هدف از اين آزمون، اثبات تداومِ انطباق با الزامات ارائه. شود شده انجام ميمحل اتصال يا سامانه مونتاژ

   .سامانه مديريت كيفيت است سازي اطالعاتي براي ارزيابي اثربخشيِ استاندارد مربوط و فراهم

3 -10  

  آزمون غيرمستقيم

indirect test 

IT 

اي خاص  شده براي مشخصه شود و با آزمونِ تعيين آزموني كه توسط توليدكننده يا به نيابت از وي انجام مي
   .شده قبال تأييد شده است متفاوت بوده ولي ارتباطش با آزمونِ تعيين

3 -11  

  آزمون شاهد

witness test 

WT 

دهنده يا شركت بازرسي براي آزمون نوعي و يا آزمون مميزي، كه توسط  گواهيآزمون مورد پذيرشِ سازمان 
دهنده يا شركت بازرسي انجام  توليدكننده يا به نيابت از وي تحت نظارت نماينده واجد شرايط سازمان گواهي

   .شود مي

3 -12  

  مواد

material 

هاي كلي  صورت خانواده، كه درقالب نام شده به بندي هاي طبقه بندي ها يا فرمول اصطالحي كلي براي آميزه
   ).EPDM(ان منومر  پروپيلن، فوالد ضد زنگ، اتيلن پروپيلن دي پلي: براي مثال. شود بيان مي

3 -13  

  بندي آميزه يا فرمول

compound/formulation 

ها  ها، پايداركننده دانه ، رنگ1ها مانند پاداكسنده(ها  شده و همگن از پليمر پايه و افزودني لوطي كامال تعريفمخ
اي است كه براي فرايندكردن و كاربرد مورد نظرِ محصول نهايي  ها به اندازه مقدار مجاز افزودني. است) و غيره

  . الزم است

                                                
1- Anti-oxidant 
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3 -14  

  بچ مواد

material batch 

بچ . بندي معين و همگن كه تحت شرايط يكنواخت توليد شده است مقداري كامال مشخص از آميزه يا فرمول
   .شود بندي تعريف و مشخص مي بندي توسط توليدكننده آميزه يا فرمول آميزه يا فرمول

3 -15  

  محصول

product 

طور كامل مشخص شده و توسط توليدكننده  نوع آن بهگذاري،  بخشي از سامانه لولهعنوان  لوله يا اتصال كه به
   .به بازار عرضه شده باشد

3 -16  

  محصولبچ 

product batch 

طور متوالي يا پيوسته تحت شرايط يكسان و با استفاده  اي كامال مشخص از واحدهاي محصول كه به مجموعه
  . از موادي مطابق با مشخصاتي يكسان توليد شده باشد

  .شود بچ محصول توسط توليدكننده محصول تعريف و مشخص مي –يادآوري 

3 -17  

  بهر

lot 

   .شود فاده ميزيرمجموعه كامال مشخص از بچ كه براي بازرسي است

3 -18  

  نمونه

sample 

  . شوند طور اتفاقي و بدون درنظر گرفتن كيفيت از يك بچ يا بهر انتخاب مي يك يا چند واحد از محصول كه به

   .شده است انتخاب ةتعداد واحدهاي محصول در نموننمونه،  ةانداز – يادآوري

3 -19  

  گروه

group 

   .شود هايي براي انجام آزمون انتخاب مي ها نمونه آناي از محصوالت مشابه هستند كه از  مجموعه

3 -20  

  جزء

component 

عنوان جزئي از يك محصول ديگر يا جزء  بندي، كه به محصول توليدشده از تركيبي خاص از آميزه يا فرمول
   .شود يدكي درنظر گرفته مي
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3 -21  

  محل اتصال

joint 

   .شوند اتصال به يكديگر متصل ميمحلي كه در آن، دو قطعه لوله يا يك لوله و يك 

3 -22  

  محصول مونتاژشده

assembled product 

   .شود محصول مونتاژ شدة نهايي كه از دو يا چند جزء ساخته مي

3 -23  

  ساز ترموپالستيكي اتصال دست

thermoplastics fabricated fitting 

  . شود چسبي يا جوشي توليد مي، 1دهي گرمايي يا اتصاالت تزريقي به روش شكل/اتصالي كه از لوله و

3 -24  

  سامانه مونتاژشده

assembly 

  . شود ساخته مي) محصول(اي كه از دو يا چند جزء  سامانه

   .اي مونتاژشده از محصوالت مختلف باشد تواند سامانه ميآزمونه  - مثال 

3 -25  

  برداري طرح نمونه

sampling plan 

هاي  ها و آزمون گيري ها، اندازه هاي عملكردي اجزا، نمونه ويژگيبرداري كه در تركيب با  مشخصات نوع نمونه
  . شود مورد انتظار استفاده مي

   .دهنده تعداد واحدهاي محصول يا سامانه مونتاژ شده درحال بازرسي است طرحي مشخص كه نشان -مثال

3 -26  

  نوع محصول

product type 

   .بندي كلي يك محصول است تقسيم

   .يكسان بندي يا فرمول از آميزه ،با طراحي يكسان ها آناصلي  يا اجزاي لوله، اتصال - مثال 

3 -27  

  محفظه

cavity 

   .شكل دهد ،شونده گيري شود تا به محصول قالب فضاي درون قالب كه پر مي

    .دهد شونده به روش تزريقي شكل مي گيري بخشي از قالب تزريق كه به محصول قالب - مثال 

                                                
1- Thermoforming 
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  ها نوشت كوته  4

AT    آزمون مميزي  

BRT    آزمون ترخيص بچ  

IT آزمون غيرمستقيم  

PVT آزمون تصديق فرايند  

TT    آزمون نوعي  

WT  آزمون شاهد  

  كليات   5

هاي مونتاژ شده، بايد مطابق با  هاي اتصال و سامانه ، محصوالت، محل)ها بندي ها يا فرمول آميزه( مواد   1- 5
  . باشند 9119-1شماره شده در استاندارد ملي ايران  الزامات ارائه

كه حاوي ( مديريت كيفيت شامل طرح كيفيت ةمحصوالت بايد توسط توليدكننده تحت سامان  2- 5
  . ، توليد شوند)هاي مونتاژشده است هاي اتصال و سامانه مشخصات محل

تر از آن  گيرانه يا سخت ISIRI ISO 9001 ]1[شود كه سامانه مديريت كيفيت مطابق با الزامات  توصيه مي
   .باشد

  آزمون و بازرسي   6

  هاي مواد ويژگي  1- 6

ها  ها و تركيب درصد آن و افزودني PVCاست كه رزينِ  بندي مواد شامل فرمول هاي ويژگيدر اين استاندارد، 
  . كند تعريف مي را 

اگر تركيب . باشد 1شده در جدول  از حدود رواداري داده خارجدهنده مواد نبايد  تركيب درصد اجزاي تشكيل
عنوان تغييـر   بندي به از رواداري داده شده باشد يا نوع اجزا تغيير كند، اين نوع تغيير فرمول خارجدرصد اجزا 

  . شود مواد درنظر گرفته مي

شوند و بايد توسط  يسي اضافه م وي پي 1وزني قسمت 100بندي به  ، مقاديري هستند كه در فرمولXمقادير 
  . توليدكننده در طرح كيفيت مشخص شوند

        

  

                                                
1- Part by mass 
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  بندي هاي فرمول ويژگي -1جدول 

  محدوده  نوع  اجزا

  واحد ± 3 شده توسط توليدكننده مشخص Kعدد اسمي   سي وي رزين پي

نوع و ميزان پايداركننده يا 

  مستربچ

  )OBS(پايداركننده پايه آلي ) 1

  ) Ca-Zn(روي  -كلسيم) 2

  ) Sn(قلع ) 3

  ) Ca-Sn(قلع  -كلسيم) 4

  ساير) 5

X1 % : 25 ±  

  انواع روانساز  روانسازها
   X2 % :50±، مقدار X2 ≥ 2/0براي 

  قسمت X2 :1/0±، مقدار X2 < 2/0براي 

  ها پركننده
  كربنات كلسيم ) 1

  ساير) 2

X3 :3± قسمت  

X4 % : 25±  

  قسمت  X5  :1± كننده انواع اصالح  هاي ضربه كننده اصالح

  انواع كمك فرايند  كمك فرايندها
   X6 % :25±، مقدار X6 ≥ 2براي 

  قسمت X6 :5/0±، مقدار X6 < 2براي 

  الزامي وجود ندارد  ----   ها دانه رنگ

   X7,n % :25±  طور جداگانه توسط توليدكننده مشخص شود به  ها ساير افزودني

  بندي گروه  2- 6

  كليات  2-1- 6

   .كاربرد دارد 3-2-6و  2-2-6شده در بندهاي  هاي مشخص گروهدر اين استاندارد، 

  گروه اندازه   2-2- 6

   .ها و اتصاالت كاربرد دارد براي لوله 2شده در جدول  هاي ارائه گروه

  . مشخص بايد از هر گروه انتخاب شود) dn(براي انجام آزمون، يك قطر اسميِ 
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  هاي اندازه اسمي  گروه -2جدول 
   dn، قطر اسمي  اندازه گروهعدد 

  mm 

1   75  < dn 

2  200 <  dn≤ 75  

3  315 ≤  dn≤ 200  

  هاي اتصاالت  گروه  2-3- 6

  . داده شده است 3گروهي از انواع اتصاالت كه طراحي مشابه دارند در جدول 

  . براي انجام آزمون، يك اتصال مشخص بايد از هر گروه انتخاب شود

  هاي اتصاالت گروه - 3جدول 

  نوع اتصال  گروه اتصال

  ها خم  1

  ها انشعاب  2

  ساير اتصاالت  3

  آزمون نوعي   3- 6

گسترش طيف محصـوالت،   يا/و) بجز تنظيمات رايج فرايند(يا روش توليد /ودرصورت تغيير در طراحي، مواد 
  . هاي نوعيِ مربوط بايد انجام شوند آزمون

در ايـن حالـت،   . هاي نوعي كه بايد انجام شوند، به ميـزان تغييـر بسـتگي دارنـد     درصورت تغيير مكان توليد، آزمون -يادآوري 

  . طور جداگانه توسط توليدكننده مشخص شوند هاي نوعي مرتبط به آزمونشود  توصيه مي

را اثبـات   6تـا   4شده براي مشخصات درجـداول   انطباق محصوالت با تمام الزامات ارائههاي نوعي بايد  آزمون
   .كنند
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  )TT( براي انجام آزمون نوعي ها هاي لوله مشخصه -4جدول 

  مشخصه
  برداري  روش نمونه  )1شرايط الزام آزمون   استاندارد يارجاع به بندها

  )2دهنده سازمان گواهي  توليدكننده N D M E  9119 -1ملي ايران شماره 

  -  +  -  +  1-4بند   )3سي وي ميزان پي
يك بار محاسبه براي 

  بندي يا فرمول هر آميزه
يك بار محاسبه براي هر 

  بندي آميزه يا فرمول

مقاومت به فشار 
  )4داخلي

 - + - +  1، جدول 2-4بند 

يك بار براي هر آميزه 
با يك بندي  يا فرمول

  قطر دلخواه

يك بار براي هر آميزه يا 
با يك قطر بندي  فرمول
  دلخواه

  از هر گروه اندازهيك بار   اندازهيك بار براي هر   +  +  -   +  1-5بند   وضعيت ظاهري 

  از هر گروه اندازهيك بار   يك بار براي هر اندازه  +  +  -   +  2-5بند   رنگ

  مشخصات هندسي
 هاي ولجد، 4-6و  2-6 هايبند
  10تا  7و جداول  4 و 3

   از هر گروه اندازهيك بار   يك بار براي هر اندازه   +  -  +  +

، مقاومت به ضربه
  گرد روش ساعت

  11، جدول 1- 1-7بند 
+  -  -  +  

يك بار براي هر اندازه و 
  بندي هر آميزه يا فرمول

   از هر گروه اندازهيك بار 

-  -  +  -  
يك بار براي هر آميزه 

  بندي يا فرمول
يك بار براي هر آميزه يا 

  بندي فرمول

، مقاومت به ضربه
  )5روش پلكاني

  13، جدول 2- 1-7بند 
+  -  -  +  

و يك بار براي هر اندازه 
  بندي هر آميزه يا فرمول

   از هر گروه اندازهيك بار 

-  -  +  -  
يك بار براي هر آميزه 

  بندي يا فرمول
يك بار براي هر آميزه يا 

  بندي فرمول

شوندگي  دماي نرم
  ويكات

  -  +  -  +  14، جدول 1-8بند 
يك بار براي هر آميزه 

  بندي يا فرمول
يك بار براي هر آميزه يا 

  بندي فرمول

   از هر گروه اندازهيك بار   يك بار براي هر اندازه  +  -  -  +  14، جدول 1-8بند   طولي برگشت

  14، جدول 1-8بند   نشد درجه ژل
+  -  -  +  

يك بار براي هر آميزه 
  بندي يا فرمول

   از هر گروه اندازهيك بار 

-  -  +  -  
يك بار براي هر آميزه 

  بندي يا فرمول
يك بار براي هر آميزه يا 

  بندي فرمول
  : توضيح نمادها) 1

    N  : سامانه جديد  
    D  : گيرند فقط براي مشخصاتي كه تحت تأثير تغيير طراحي قرار  مي(تغيير طراحي(   
    M  : بندي فرمول/ها آميزه(تغيير مواد(  
    E  : اند برداري قرار گرفته به غير از محصوالتي كه قبال تحت پوشش طرح نمونه(گسترش طيف محصول (  
   آزمون انجام شود:  +    

ها  دهنده، آزمون درصورت توافق قبلي با سازمان گواهي. شود دهنده توصيه مي كه براي آزمايشگاه آزمون به نيابت از سازمان گواهي است برداري روش نمونه) 2
  . توانند در آزمايشگاه توليدكننده انجام شوند مي
  . شود انجام مي 1از جدول  به روش محاسبه با استفادهارزيابي ) 3
  .شوند استفاده مي BDفقط براي اجزايي از سامانه كاربرد دارد كه در ناحيه كاربرد اين آزمون ) 4
 اگر اين آزمون الزامي شود، انجام آزمون. شود انجام مي - Cº 10ها در دماي زير  هايي كاربرد دارد كه كارگذاري و اجراي آن فقط براي لولهاين آزمون ) 5

  . گرد الزم نيست ساعت
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  )TT(هاي اتصاالت براي انجام آزمون نوعي  مشخصه -5جدول 

  مشخصه
  برداري  روش نمونه  )1شرايط الزام آزمونارجاع به بندهاي استاندارد 

  )2دهنده سازمان گواهي  توليدكننده N D M P  E  9119 -1ملي ايران شماره 

  -  -  +  -  +  1-4بند   )3سي وي ميزان پي
بار محاسبه براي هر يك 

  بندي آميزه يا فرمول
يك بار محاسبه براي هر 

  بندي آميزه يا فرمول

مقاومت به فشار 
  )4داخلي

  -  -  +  -  +  1، جدول 2-4بند 

يك بار براي هر آميزه يا 
با يك قطر بندي  فرمول
  دلخواه

يك بار براي هر آميزه يا 
با يك قطر بندي  فرمول
  دلخواه

  يك بار براي هر گروه اتصال  يك بار براي هر اتصال  +  +  -   -   +  1-5بند   وضعيت ظاهري 

  يك بار براي هر گروه اتصال  يك بار براي هر اتصال  +  +  -   -   +  2-5بند   رنگ

  يك بار براي هر اتصال   +  +  -  +  +   6و  5هاي  ، جدول3- 6بند   مشخصات هندسي
و  از هر گروه اندازهيك بار 

  هر گروه اتصال 

  مشخصات مكانيكي

استاندارد  11، جدول 2-7بند 
  9118-1ملي ايران شماره 

              

يك بار براي هر گروه اتصال   يك بار براي هر اتصال   +  +  -  +  +  )5استحكام مكانيكي -

  -   +  +  +  +  آزمون سقوط -
و  از هر گروه اندازهيك بار 

  هر گروه اتصال 
يك بار براي هر گروه اتصال 

شوندگي  دماي نرم
  ويكات

  -  -  +  -  +  15، جدول 2-8بند 
يك بار براي هر آميزه يا 

  بندي فرمول
يك بار براي هر آميزه يا 

  بندي فرمول

  15، جدول 2-8بند   )6اثر گرمادهي
 اتصاليك بار براي هر گروه   اتصاليك بار براي هر   +  +  -  +  +

 -  -  +  -  -  
و  از هر گروه اندازهيك بار 

  هر گروه اتصال 
آميزه يا  يك بار براي هر

  بندي فرمول
  : توضيح نمادها) 1

    N  : سامانه جديد  
    D  : گيرند فقط براي مشخصاتي كه تحت تأثير تغيير طراحي قرار  مي(تغيير طراحي(  
    M  : بندي فرمول/ها آميزه(تغيير مواد(   
    P  : روش توليد تغيير   
    E  : اند برداري قرار گرفته به غير از محصوالتي كه قبال تحت پوشش طرح نمونه(گسترش طيف محصول (  
  آزمون انجام شود :  +    

ها  دهنده، آزمون درصورت توافق قبلي با سازمان گواهي. شود دهنده توصيه مي كه براي آزمايشگاه آزمون به نيابت از سازمان گواهياست برداري  روش نمونه) 2
  . توانند در آزمايشگاه توليدكننده انجام شوند مي
  . شود انجام مي 1به روش محاسبه با استفاده از جدول ارزيابي ) 3
  . شوند استفاده مي BDفقط براي اجزايي از سامانه كاربرد دارد كه در ناحيه كاربرد اين آزمون ) 4
  . شود عنوان قطعه درنظر گرفته نمي دارندة حلقة درزگير به قسمت نگه. از يك قطعه كاربرد دارد شده از بيش ساز ساخته اتصاالت دستفقط براي اين آزمون ) 5
  . شده به روش تزريقي كاربرد دارد گيري هاي قالب فقط براي قسمتاين آزمون ) 6
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  )TT( براي انجام آزمون نوعي كارايي سامانههاي  مشخصه - 6جدول 

  مشخصه
  برداري  روش نمونه  )1شرايط الزام آزمون  ارجاع به بندهاي استاندارد 

  )2دهنده سازمان گواهي  توليدكننده N D M E  9119 -1ملي ايران شماره 

  +  -   +  +  17، جدول 9بند   )3بندي آب
بار براي هر اندازه و  يك

  )4هر طرح محل اتصال
بار براي هر اندازه و  يك

  )4هر طرح محل اتصال

  +  -   +  +  17، جدول 9بند   )3هوابندي
بار براي هر اندازه و  يك

  )4هر طرح محل اتصال
بار براي هر اندازه و  يك

  )4هر طرح محل اتصال

در  دماييگذاري  چرخه
  )5دماي باال 

  -  +  +  +  17، جدول 9بند 

يك بار براي هر آميزه يا 
بندي، هر طرح  فرمول

محل اتصال، روي 
ترين ضخامت ديواره  كم

  )5توليدشده

يك بار براي هر آميزه يا 
بندي، هر طرح  فرمول

محل اتصال، روي 
ترين ضخامت ديواره  كم

  )5توليدشده

هاي  عدم نشتي محل
اتصال داراي حلقه 
  )6درزگير االستومري 

  +  -   +  +  17، جدول 9بند 
بار براي هر اندازه و  يك

  )4هر طرح محل اتصال
بار براي هر اندازه و  يك

  )4اتصال هر طرح محل

  : توضيح نمادها) 1
    N  : سامانه جديد  
    D  : گيرند فقط براي مشخصاتي كه تحت تأثير تغيير طراحي قرار  مي(تغيير طراحي(  
    M  : بندي فرمول/ها آميزه(تغيير مواد(  
    E  : اند برداري قرار گرفته به غير از محصوالتي كه قبال تحت پوشش طرح نمونه(گسترش طيف محصول (  
  آزمون انجام شود :  +    

ها  دهنده، آزمون درصورت توافق قبلي با سازمان گواهي. شود كه براي آزمايشگاه آزمون به نيابت از سازمان گواهي دهنده توصيه مياست برداري  روش نمونه) 2
  . توانند در آزمايشگاه توليدكننده انجام شوند مي
  . هاي اتصال چسبي الزامي نيست براي محلاين آزمون ) 3
   .است) ± IRHD 5(درزگير، هندسه شيار و سختي درزگير  طرحمحل اتصال حداقل شامل  طرح) 4
  . بستگي دارد) BDيا  B(شرايط آزمون به نوع ناحيه كاربرد  )5
  . شوند استفاده مي BDفقط براي اجزايي از سامانه كاربرد دارد كه در ناحيه كاربرد اين آزمون ) 6

  ) BRT(هاي ترخيص بچ  آزمون      4- 6

اند بايد فهرست شده 8و  7 هاي ولكه در جد 9119-1ملي ايران شماره  شده در استاندارد هاي داده مشخصه
  . هاي ترخيص بچ قرار گيرند تحت آزمون 8و  7هاي  جدولشده در  ارائه برداريِ نمونه با حداقل تواترِ
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  )BRT(برداري براي انجام آزمون ترخيص بچ  و حداقل تواتر نمونه ها لولههاي  مشخصه - 7جدول 

هاي استاندارد ملي ايران ارجاع به بند  همشخص

  9119- 1شماره 
  داريبر حداقل تواتر نمونه

  بار   ساعت يك 8اندازي و هر  از راه پس   2-5و  1- 5بندهاي   وضعيت ظاهري و رنگ

  بار   ساعت يك 8اندازي و هر  پس از راه  3، جدول 1-2- 6بند   ميانگين قطر خارجي 

  بار   ساعت يك 8اندازي و هر  پس از راه  3-2- 6بند   طول لوله 

  بار يكاندازي  پس از راه  4-2- 6بند   )1يكار محل پخ

  بار   ساعت يك 8اندازي و هر  از راهپس   4، جدول 5-2- 6بند   ضخامت ديواره

  بار   ساعت يك 8اندازي و هر  پس از راه  10تا  7، جداول 4- 6بند   )2ابعاد مادگي

  بار ساعت يك 24اندازي و هر  پس از راه  11، جدول 1- 1-7بند   گرد  ، روش ساعتمقاومت به ضربه

  بار ساعت يك 24اندازي و هر  پس از راه  13، جدول 2- 1-7بند   )3، روش پلكانيمقاومت به ضربه

  بار ساعت يك 24اندازي و هر  پس از راه  14، جدول 1-8بند   برگشت طولي

  بار  ساعت يك 24اندازي و هر  پس از راه  14، جدول 1-8بند   شدن درجه ژل

  بار   ساعت يك 8اندازي و هر  پس از راه  16، جدول 2-12بند   گذاري نشانه
  . الزم باشد كاري اگر پخ) 1
  . گيرند فقط براي ابعادي كاربرد دارد كه تحت تاثير فرايند قرار ميگيري  اندازه) 2
اگر اين آزمون الزامي شود، انجام آزمون . شود انجام مي -Cº 10ها در دماي زير  هايي كاربرد دارد كه كارگذاري و اجراي آن فقط براي لولهاين آزمون ) 3

  . گرد الزم نيست ساعت

  )BRT(برداري براي انجام آزمون ترخيص بچ  هاي اتصاالت و حداقل تواتر نمونه مشخصه -8جدول 

هاي استاندارد ارجاع به بند  همشخص

  9119-1ملي ايران شماره 
  داريبر حداقل تواتر نمونه

  ساعت  8اندازي و سپس هر  بار براي هر محفظه پس از راه يك   2-5و  1- 5بندهاي   وضعيت ظاهري و رنگ

  اندازي  بار براي هر محفظه پس از راه يك  6و  5هاي  ، جدول3-3- 6بند   ضخامت ديواره

  ساعت  8اندازي و سپس هر  بار براي هر محفظه پس از راه يك  10تا  7، جداول 4- 6بند   )1ابعاد مادگي و نري

  ساعت  24اندازي و سپس هر  بار براي هر محفظه پس از راه يك  15، جدول 2-8بند   )2اثرات گرمادهي

  اندازي  بار براي هر محفظه پس از راه يك  17، جدول 3-12بند   گذاري نشانه
  . گيرند فقط براي ابعادي كاربرد دارد كه تحت تاثير فرايند قرار ميگيري  اندازه) 1
  . شده به روش تزريقي كاربرد دارد گيري هاي قالب فقط براي قسمتاين آزمون ) 2

  . توليدكننده بايد در طرح كيفيت خود، بچ يا بهر را مشخص كند

شـده انجـام    ها در تواترهاي مشـخص  ها و بازرسي بچ محصول فقط بايد هنگامي ترخيص شود كه تمام آزمون
  . شده باشدالزامات تاييد  باو انطباق  شده

شـود، بـچ بايـد     دچار نقيصـه  8و  7هاي  جدولشده در  هاي ارائه اگر محصولي در رابطه با هر يك از مشخصه
  . شده است بايد بازآزمايي انجام شود نقيصههايي كه محصول دچار  مردود شده يا براي مشخصه

  :  روش اجرايي بازآزمايي بايد به صورت زير انجام شود
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تمـام  . تعيـين شـود   9119-1ملـي ايـران شـماره     شـده در اسـتاندارد   آخرين محصولِ مطابق با الزامات ارائه
  . محصوالت قبل از آن نقطه، ترخيص و محصوالت بعد از آن نقطه مردود شود

هاي اجرايي مربوط به نحوة رسيدگي به محصوالت مردودشده بايد بـا ذكـر جزئيـات در طـرح كيفيـت       روش
  . توليدكننده ارائه شوند

  ) PVT( هاي تصديق فرايند آزمون      5- 6

اند بايد با فهرست شده 11تا  9كه در جداول  9119-1ملي ايران شماره  شده در استاندارد هاي داده مشخصه
اگـر ايـن    .هاي تصديق فرايند قرار گيرنـد  تحت آزمون 11تا  9شده در جداول  ارائه برداريِ نمونه حداقل تواترِ

ق فرايند ، آزمون نوعي يا مميزي شده باشند، انجام آزمون تصديها در همان بازة زماني تصديق فرايند مشخصه
  . الزم نيست

هـاي   دچار نقيصه شـود، روش  11تا  9هاي ارائه شده در جداول  اگر محصولي در رابطه با هر يك از مشخصه
   .اجرايي بازآزمايي بايد مطابق با جزئيات ذكرشده در طرح كيفيت توليدكننده انجام شود

زامات حاصل شد، فرايند بايد مورد بررسي اگر پس از روش اجرايي بازآزمايي، باز هم عدم انطباق محصول با ال
سـپس دوبـاره   . هاي اجرايي ذكرشده در طرح كيفيت توليدكننـده اصـالح شـود    قرار گرفته و مطابق با روش

  . تصديق شوند 11تا  9شده در جداول  مشخصات داده

آزمون تصديق فراينـد   عنوان انجام شده است، الزم نيست به) WTشامل (عنوان آزمون مميزي  آزموني كه به
  . تكرار شود

  ) PVT(برداري براي انجام آزمون تصديق فرايند  و حداقل تواتر نمونه ها لولههاي  مشخصه -9جدول 

هاي استاندارد ارجاع به بند  همشخص

  9119-1ملي ايران شماره 
  داريبر حداقل تواتر نمونه

  شده اخيرا استفادهبنديِ  براي هر آميزه يا فرمولبار در سال  يك  1، جدول 2-4بند    مقاومت به فشار داخلي
  شده اخيرا استفادهبنديِ  بار در سال براي هر آميزه يا فرمول يك  14، جدول 1-8بند   شوندگي ويكات دماي نرم

  . شوند استفاده مي BDفقط براي اجزايي از سامانه كاربرد دارد كه در ناحيه كاربرد اين آزمون ) 1

  ) PVT(برداري براي انجام آزمون تصديق فرايند  هاي اتصاالت و حداقل تواتر نمونه مشخصه - 10جدول 

هاي استاندارد ارجاع به بند  همشخص

  9119-1ملي ايران شماره 
  داريبر حداقل تواتر نمونه

  شده استفادهاخيرا بنديِ  سال براي هر آميزه يا فرمول 2 بار در  يك  1، جدول 2-4بند   )1 مقاومت به فشار داخلي
  مشخصات مكانيكي

استاندارد  11، جدول 2-7بند 
  9118-1ملي ايران شماره 

  
  گروه اتصالبار در سال براي هر  يك  )2استحكام مكانيكي -
  و هر گروه اتصال از هر گروه اندازهبار در سال  يك  آزمون سقوط -

  شده اخيرا استفادهبنديِ  هر آميزه يا فرمولبار در سال براي  يك  15، جدول 2-8بند   شوندگي ويكات دماي نرم
  . شوند استفاده مي BDفقط براي اجزايي از سامانه كاربرد دارد كه در ناحيه كاربرد اين آزمون ) 1
  . شود نمي عنوان قطعه درنظر گرفته دارندة حلقة درزگير به قسمت نگه. از بيش از يك قطعه كاربرد دارد شده ساز ساخته اتصاالت دستفقط براي ) 2
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  ) PVT(برداري براي انجام آزمون تصديق فرايند  هاي كارايي سامانه و حداقل تواتر نمونه مشخصه - 11جدول 

هاي استاندارد ارجاع به بند  همشخص

  9119-1ملي ايران شماره 
  داريبر حداقل تواتر نمونه

  )2و هر طرح محل اتصال از هر گروه اندازهسال  3 بار در  يك  17، جدول 9بند   )1بندي آب

  )2و هر طرح محل اتصال از هر گروه اندازهسال  3 بار در  يك  17، جدول 9بند   )1هوابندي

هاي اتصال داراي  عدم نشتي محل
  )1،3حلقه درزگير االستومري

  )2و هر طرح محل اتصال از هر گروه اندازهسال  3 بار در  يك  17، جدول 9بند 

  17، جدول 9بند   دماي باالگذاري گرمايي در  چرخه
هر آميزه يا روي  هر طرح محل اتصالسال براي  3 بار در  يك

  شده اخيرا استفادهبنديِ  فرمول
  . هاي اتصال چسبي الزامي نيست براي محلاين آزمون ) 1
   .است) ± IRHD 5(درزگير، هندسه شيار و سختي درزگير  طرحمحل اتصال حداقل شامل  طرح) 2
   .شوند استفاده مي BDفقط براي اجزايي از سامانه كاربرد دارد كه در ناحيه كاربرد اين آزمون ) 3

  ) AT(هاي مميزي  آزمون      6- 6

  . شود هاي مميزي انجام مي ، آزمونثالث شخصدرصورت نياز به گواهي 

اند بايد فهرست شده 14تا  12كه در جداول  9119-1 ملي ايران شماره دشده در استاندار هاي داده خصهمش
   .هاي مميزي قرار گيرند تحت آزمون 11تا  9شده در جداول  ارائه برداريِ نمونه با حداقل تواترِ

   )AT(برداري براي انجام آزمون مميزي  ها و حداقل تواتر نمونه هاي لوله مشخصه - 12جدول 

هاي استاندارد ارجاع به بند  همشخص

  9119-1ملي ايران شماره 
  داريبر تواتر نمونهحداقل 

  شده اخيرا استفادهبنديِ  بار در سال براي هر آميزه يا فرمول يك  1-4بند   )1سي وي ميزان پي

  شده اخيرا استفادهبنديِ  آميزه يا فرمولهر سال براي  3 بار در  يك  1، جدول 2-4بند   )2مقاومت به فشار داخلي

  از هر گروه اندازهبار در سال  يك  2-5و  1- 5 هايبند  و رنگ وضعيت ظاهري 

  از هر گروه اندازهبار در سال  يك  2- 6بند   مشخصات هندسي

  از هر گروه اندازهبار در سال  يك  11، جدول 1- 1-7بند   گرد  مقاومت به ضربه، روش ساعت

  از هر گروه اندازهبار در سال  يك  13، جدول 2- 1-7بند   )3مقاومت به ضربه، روش پلكاني

  شده اخيرا استفادهبنديِ  بار در سال براي هر آميزه يا فرمول يك  14، جدول 1-8بند   شوندگي ويكات دماي نرم

  از هر گروه اندازهبار در سال  يك  14، جدول 1-8بند   برگشت طولي

  از هر گروه اندازهبار در سال  يك  14، جدول 1-8بند   شدن  درجه ژل

  از هر گروه اندازهبار در سال  يك  16، جدول 2-12بند   گذاري نشانه
  . شود انجام مي 1به روش محاسبه با استفاده از جدول ارزيابي ) 1
   .شوند استفاده مي BDفقط براي اجزايي از سامانه كاربرد دارد كه در ناحيه كاربرد اين آزمون ) 2
گرد  اگر اين آزمون الزامي شود، انجام آزمون ساعت. شود انجام مي - Cº 10ها در دماي زير  هايي كاربرد دارد كه كارگذاري و اجراي آن فقط براي لولهاين آزمون ) 3

  . الزم نيست

  



 1395: 9119- 2مارة ايران ش ملياستاندارد 

 

  16

  )AT(برداري براي انجام آزمون مميزي  هاي اتصاالت و حداقل تواتر نمونه مشخصه -13جدول 

هاي استاندارد ارجاع به بند  همشخص

  9119-1ملي ايران شماره 
  داريبر حداقل تواتر نمونه

  شده اخيرا استفادهبنديِ  بار در سال براي هر آميزه يا فرمول يك  1-4بند   )1سي وي ميزان پي

  شده اخيرا استفادهبنديِ  آميزه يا فرمولهر سال براي  3 بار در  يك  1، جدول 2-4بند   )2مقاومت به فشار داخلي

  گروه اتصالبار در سال براي هر  يك  2-5و  1- 5 هايبند  و رنگ وضعيت ظاهري 

  اتصال از هر گروه بار در سال  يك  3- 6بند   مشخصات هندسي

  مشخصات مكانيكي
استاندارد  11، جدول 2-7بند 

  9118-1ملي ايران شماره 

  

  و هر گروه اتصال از هر گروه اندازهسال  2بار در  يك  )3استحكام مكانيكي -

  و هر گروه اتصال از هر گروه اندازهسال  2بار در  يك  آزمون سقوط -

  شده اخيرا استفادهبنديِ  بار در سال براي هر آميزه يا فرمول يك  15، جدول 2-8بند   شوندگي ويكات دماي نرم

  اتصال از هر گروه بار در سال  يك  15، جدول 2-8بند   )4اثرات گرمادهي

  اتصال از هر گروه بار در سال  يك  16، جدول 2-12بند   گذاري نشانه
  . شود انجام مي 1به روش محاسبه با استفاده از جدول ارزيابي ) 1
  . شوند استفاده مي BDفقط براي اجزايي از سامانه كاربرد دارد كه در ناحيه كاربرد اين آزمون ) 2
  . شود عنوان قطعه درنظر گرفته نمي بهدارندة حلقة درزگير  قسمت نگه. شده از بيش از يك قطعه كاربرد دارد ساز ساخته اتصاالت دستفقط براي  اين آزمون) 3
  . شده به روش تزريقي كاربرد دارد گيري هاي قالب فقط براي قسمتاين آزمون ) 4

  ) AT(برداري براي انجام آزمون مميزي  هاي كارايي سامانه و حداقل تواتر نمونه مشخصه - 14جدول 

هاي استاندارد ارجاع به بند  همشخص

  9119-1ملي ايران شماره 
  داريبر حداقل تواتر نمونه

  براي يك اندازهبار در سال  يك  17، جدول 9بند   )1بندي آب

  براي يك اندازهبار در سال  يك  17، جدول 9بند   )1هوابندي

هاي اتصال داراي  عدم نشتي محل
  )1،2حلقه درزگير االستومري

  براي يك اندازهبار در سال  يك  17، جدول 9بند 

  )3طرح محل اتصالسال براي هر  3بار در  يك  17، جدول 9بند   در دماي باال دماييگذاري  چرخه
  . هاي اتصال چسبي الزامي نيست براي محلاين آزمون ) 1
  .شوند استفاده مي BDفقط براي اجزايي از سامانه كاربرد دارد كه در ناحيه كاربرد اين آزمون ) 2
   .است) ± IRHD 5(درزگير، هندسه شيار و سختي درزگير  طرحمحل اتصال حداقل شامل  طرح) 3

هايي باشند كه قبال براي آزمون مميزي انتخاب  آنبهتر است ها  شده براي آزمون هاي انتخاب و رده نوع، اندازه
  . ترين توليد براي هر گروه انجام شود برداري از حجيم نمونهشود  توصيه مي. اند نشده

) AT(هـاي مميـزي    عنوان آزمـون  را به) PVT(هاي تصديق فرايند  توانند آزمون مي دهنده هاي گواهي سازمان
  . ها حين انجام آزمون حضور داشته باشد كه خودشان يا نماينده آن شرطي درنظر بگيرند؛ به
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  ) IT(هاي غيرمستقيم  آزمون      7- 6

انجام  9119-1ملي ايران شماره  استانداردآزمون مورد ارجاع در هاي  ها بايد مطابق با روش طوركلي آزمون به
  . شوند

. اسـتفاده شـوند   8و  7 هـاي  ولشـده در جـد   ارائه BRTهاي  توانند براي مشخصه هاي غيرمستقيم مي آزمون
  . استفاده شوند ATو  TT ،PVTهاي غيرمستقيم نبايد براي  آزمون

آن بـا آزمـون مـوردنظر بايـد در طـرح       مطمئنِ ةبستگي يا رابط روش آزمون غيرمستقيمِ مورد استفاده و هم
هاي زماني مـنظم بررسـي    اعتبار مداومِ آزمون غيرمستقيم بايد در بازه. كيفيت توليدكننده مستندسازي شود

  . شود

  . بايد انجام شود 8و  7هاي  جدولمطابق با  BRTدرصورت وجود اختالف نظر، 

  . دهنده قابل پذيرش باشد بايد توسط سازمان گواهي IT، ثالث شخصدرصورت نياز به گواهي 

   سوابق بازرسي و آزمون      8- 6

شـده در   سـال مطـابق بـا اطالعـات داده     5طور ديگري قيد نشده باشد، تمام سوابق بايد به مدت حداقل  اگر
   .سامانه مديريت كيفيت نگهداري شوند
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  الفپيوست 

  )دهنده آگاهي(

  ماتريس پاية آزمون

  آزمون ةماتريس پاي - 1- جدول الف

 TT BRT PVT AT  مشخصه

 ها لوله

  +  -  -  +  سي وي ميزان پي

  +  +  -  +   مقاومت به فشار داخلي

  +  -  +  +  وضعيت ظاهري 

  +  -  +  +  رنگ

  +  -  +  +  مشخصات هندسي

  +  -  +  +  گرد ، روش ساعتمقاومت به ضربه

  +  -  +  +  ، روش پلكاني مقاومت به ضربه

  +  +  -  +  شوندگي ويكات دماي نرم

  +  -  +  +  برگشت طولي

  +  -  +  +  شدن درجه ژل

  +  -  +  -   گذاري نشانه

 اتصاالت

  +  -  -  +  سي وي ميزان پي

  +  +  -  +  مقاومت به فشار داخلي 

  +  -  +  +  وضعيت ظاهري 

  +  -  +  +  رنگ

  +  -  +  +  مشخصات هندسي

          مشخصات مكانيكي 

  +  +  -   +  استحكام مكانيكي -

  +  +  -   +  آزمون سقوط -

  +  +  -  +  )VST(شوندگي ويكات  دماي نرم

  +  -  +  +  اثر گرمادهي

  +  -  +  -    گذاري نشانه

  كارايي سامانه

  +  +  -  +  بندي آب

  +  +  -  +  هوابندي

  +  +  -  +  هاي اتصال داراي حلقه درزگير االستومري عدم نشتي محل

  +  +  -  +  در دماي باال دماييگذاري  چرخه
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بپيوست   

  )دهنده آگاهي(

  شده در استاندارد منبع تغييرات اعمال

  شده اضافههاي  بخش  1-ب

يادآوري ، شود وسيله سازمان ملي استاندارد ايران انجام مي اينكه صدور پروانه در كشور بهبا توجه به : 1 بند -
  . شده است اضافه 3

  . مسؤوليت ارزيابي انطباق و صدور پروانه برعهده سازمان ملي استاندارد ايران است - 3ي ادآوري

هايي كاربرد  فقط براي لوله«، عبارت 12و  4 هاي منظور رفع ابهام و براي هماهنگي با جدول به: 1-6زيربند  -
 اضـافه  7جدول  3شماره به پانوشت » .شود انجام مي -Cº 10 ها در دماي زير دارد كه كارگذاري و اجراي آن

  . شده است

  شده هاي حذف بخش  2-ب

اسـتفاده از مـواد فرايندشـدة    فقـط   9119-1ملي ايران شـماره   دبا توجه به اينكه در استاندار: 1-6زيربند  -
  . حذف شده است 2جدول و  3پاراگراف لذا ، داخلي مجاز است

تدوين شده  EN 1329-1:2014براساس  9119-1باتوجه به اينكه استاندارد ملي ايران شماره : 3-6زيربند  -
  . حذف شده است 6در جدول  TPEاست، لذا رديف مربوط به كارايي بلندمدت درزگيرهاي 

تدوين شده  EN 1329-1:2014براساس  9119-1ملي ايران شماره  باتوجه به اينكه استاندارد: 3-6زيربند  -
  . حذف شده است 6جدول در  gاست، لذا پانوشت 

فقـط اسـتفاده از مـواد فرايندشـدة      9119-1ملي ايران شـماره   دبا توجه به اينكه در استاندار: 4-6زيربند  -
  . حذف شده است 7در جدول  cلذا پانوشت ، داخلي مجاز است

تدوين شده  EN 1329-1:2014براساس  9119-1ملي ايران شماره  باتوجه به اينكه استاندارد: 5-6زيربند  -
  . حذف شده است 10در جدول  bاست، لذا پانوشت 

تدوين شده  EN 1329-1:2014براساس  9119-1باتوجه به اينكه استاندارد ملي ايران شماره : 5-6زيربند  -
  . حذف شده است 11در جدول  TPEاست، لذا رديف مربوط به كارايي بلندمدت درزگيرهاي 

تدوين شده  EN 1329-1:2014براساس  9119-1ملي ايران شماره  باتوجه به اينكه استاندارد: 5-6زيربند  -
  . حذف شده است 11در جدول  dاست، لذا پانوشت 



 1395: 9119- 2مارة ايران ش ملياستاندارد 

 

  20

تدوين شده  EN 1329-1:2014براساس  9119-1ملي ايران شماره  باتوجه به اينكه استاندارد: 6-6زيربند  -
  . حذف شده است 12در جدول  cپانوشت  است، لذا

تدوين شده  EN 1329-1:2014براساس  9119-1ملي ايران شماره  باتوجه به اينكه استاندارد: 6-6زيربند  -
  . حذف شده است 13در جدول  cاست، لذا پانوشت 

تدوين شده  EN 1329-1:2014براساس  9119-1باتوجه به اينكه استاندارد ملي ايران شماره : 6-6زيربند  -
  . حذف شده است 14در جدول  TPEاست، لذا رديف مربوط به كارايي بلندمدت درزگيرهاي 

تدوين شده  EN 1329-1:2014براساس  9119-1ملي ايران شماره  باتوجه به اينكه استاندارد: 6-6زيربند  -
  . حذف شده است 14در جدول  cاست، لذا پانوشت 

  شده جايگزين هاي بخش  3-ب

دهنده وجود دارد و  براي تأييد صالحيت سازمان گواهي ISO/IEC 17065باتوجه به اينكه استاندارد : 1بند  -
INSO ISO/IEC 17065   معادل آن است، لذا اين استاندارد ملي جـايگزينEN 45011  وEN 45012   شـده

  . است

باتوجه به شرايط بومي كشور  9119-1با توجه به اينكه ناحيه كاربرد در استاندارد ملي ايران شماره : 1بند  -
  : جايگزين پاراگراف آخر شده استتعريف شده است، لذا پاراگراف زير 

سي صلب  وي پيگذاري  هاي لوله سامانه براي 9119-1استاندارد ملي ايران شماره اين استاندارد همراه با 
)PVC-U (تحت شرايط زير كاربرد دارد :  

كه سامانه شبكه فاضالب شهري به آن متصل  بيرون از بناي ساختمان با فاصله بيش از يك متر،) الف
  ؛ و)Bناحيه كاربرد (شود  مي

ها و اتصاالت در خاك مدفون شده و به سامانه  كه لوله بيرون از بناي ساختمان با فاصله كمتر از يك متر،) ب
   ).BDناحيه كاربرد ( داخلي ساختمان متصل مي شوندفاضالب 

وسـيله سـازمان ملـي     دهنـده در كشـور بـه    با توجه به اينكه تاييد صـالحيت سـازمان گـواهي   : 1-3بند زير -
  . صورت زير جايگزين شده است شود، يادآوري به استاندارد ايران انجام مي

سازمان ملي استاندارد ايران مطابق  -دهنده توسط مركز ملي تأييد صالحيت ايران  تأييد صالحيت سازمان گواهي – يادآوري

   .شود انجام مي INSO ISO/IEC 17065 ]3[با 

دهنده وجود  براي تأييد صالحيت سازمان گواهي ISO/IEC 17065باتوجه به اينكه استاندارد : 1-3زيربند  -
 EN 45012و  EN 45011ين استاندارد ملي جايگزين معادل آن است، لذا ا INSO ISO/IEC 17065دارد و 

  . شده است
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وسيله سازمان ملي استاندارد ايران  با توجه به اينكه تاييد صالحيت شركت بازرسي در كشور به: 2-3بند زير -
  . صورت زير جايگزين شده است شود، يادآوري به انجام مي

سازمان ملي استاندارد ايران مطابق با     –تأييد صالحيت شركت بازرسي توسط مركز ملي تأييد صالحيت ايران  – يادآوري
]4[ ISIRI ISO/IEC 17020 شود انجام مي.   

وسيله سـازمان ملـي اسـتاندارد     با توجه به اينكه تاييد صالحيت آزمايشگاه آزمون در كشور به: 3-3بند زير -
  . صورت زير جايگزين شده است به 2يادآوري شود،  ايران انجام مي

سازمان ملي استاندارد ايران مطـابق بـا    -تأييد صالحيت آزمايشگاه آزمون توسط مركز ملي تأييد صالحيت ايران  – 2ي ادآوري
]5[ ISIRI ISO/IEC 17025 شود انجام مي.  

، 11233، 14427ماننـد  (شده  تدوينتعريف محل اتصال باتوجه به ساير استانداردهاي ملي : 21-3بند زير -
  . جايگزين شده است) 9116

باتوجه به استانداردملي ايـران شـماره    6و  5، 4 جداولها در ستون دوم  شمارة بندها و جدول: 3-6زيربند  -
  . جايگزين شده است 1-9119

باتوجه به استانداردملي ايران شـماره   8و  7هاي  ها در ستون دوم جدول شمارة بندها و جدول: 4-6زيربند  -
  . جايگزين شده است 1-9119

باتوجـه بـه اسـتانداردملي ايـران      11و  10 ،9 جـداول ها در ستون دوم  شمارة بندها و جدول: 5-6زيربند  -
  . جايگزين شده است 9119-1شماره 

باتوجـه بـه اسـتانداردملي ايـران      14و  13، 12ها در ستون دوم جداول  شمارة بندها و جدول: 6-6زيربند  -
  . جايگزين شده است 9119-1شماره 
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  نامه كتاب

  الزامات  –، سيستم هاي مديريت كيفيت 9001ايران شماره  استاندارد ملي] 1[

[2] ISO/IEC 17021, Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and 

certification of management systems  

كننده محصوالت،  الزامات مربوط به نهادهاي گواهي - ارزيابي انطباق، 17065ايران شماره  استاندارد ملي] 3[
  ت فرايندها و خدما

   هاي بازرسي كننده ، معيارهاي عمومي براي انواع مختلف سازمان17020ايران شماره  استاندارد ملي] 4[

هاي آزمون و  ، الزامات عمومي براي احراز صالحيت آزمايشگاه17025ايران شماره  استاندارد ملي] 5[
  كاليبراسيون 

 


