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پالستيك ها ـ لوله هاي زهكشي از جنس پلي وينيل
كلريد سخت ـ ويژگي ها و روش هاي آزمون

چاپ اول

آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون ،تنها مرجع رسمي كشور است كه
عهده دار وظيفه تعيين ،تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.
تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان
مؤسسه ،صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي ،پژوهشي ،توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با

موضوع صورت ميگيرد .سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي ،در جهت مطلوبيت ها و مصالح
ملي وبا توجه به شرايط توليدي ،فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان
حق و نفع شامل :توليدكنندگان ،مصرف كنندگان ،بازرگانان ،مراكز علمي و تخصصي و نهادها و
سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع
واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در
كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي)
چاپ و منتشر مي شود.
پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت
ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت
تصويب ،به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد .بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي
مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره (( ))5تدوين و در كميته ملي
مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد
ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص
كشور ،از آخرين پيشرفتهاي علمي ،فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده
مي نمايد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون
به منظور حمايت از مصرف كنندگان ،حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي ،حصول اطمينان از
كيفيت محصوالت و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي ،اجراي بعضي از استانداردها را با
تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد .مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين
المللي براي محصوالت كشور ،اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري
نمايد.
همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات
فعال در زمينه مشاوره ،آموزش ،بازرسي ،مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت
كيفيت ومديريت زيست محيطي ،آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش ،مؤسسه
استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد
ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم ،گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و
بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد .ترويج سيستم بين المللي يكاها  ،كاليبراسيون وسايل سنجش

تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از
ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.
كميسيون استاندارد ً پالستيك ها  -لوله هاي زهكشي از جنس پلي وينيل
كلريد سخت -ويژگي ها و روش هاي آزمون ً
رئيس

سمت يا نمايندگي

گرمابي  ،حميد( دكتراي پليمر )

دانشگاه صنعتي اميركبير

اعضا
حقيقي نسب  ،منيژه( دكتراي مديريت )
سليماني  ،هايده( فوق ليسانس مهندسي شيمي )
كوشكي  ،اميد( فوق ليسانس پليمر )
گلچين  ،عبدالرضا( فوق ديپلم مكانيك )
مقري بيدگلي  ،مهدي( فوق ليسانس پليمر )

دانشگاه الزهرا
شركت توليدي پليمرهاي صنعتي پوليكا نوين
شركت نوآوران بسپار
وزارت جهاد كشاورزي -شركت آب و خاك كشور
دانشگاه آزاد اسالمي -واحد كاشان

دبير
مقامي  ،محمدتقي( فوق ليسانس شيمي )

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

اعضاي سيصدو بيست و نهمين اجالسيه كميته ملي استاندارد ً پالستيك ها-
لوله هاي زهكشي از جنس پلي وينيل كلريد سخت -ويژگي ها و روش هاي آزمون ً

رئيس

سمت يا نمايندگي

خطيب زاده  ،داود( ليسانس شيمي )

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

اعضا
بني اعمام  ،مهرناز( ليسانس شيمي )
حسني  ،مريم( ليسانس حسابداري )
خرازي فرد  ،محمد حسن( ليسانس عمران )
سليماني  ،هايده( فوق ليسانس مهندسي شيمي )
گلچين  ،عبدالرضا( فوق ديپلم مكانيك )
محمودي نجفي  ،سيد حيدر( دكتراي شيمي آلي )
مقامي  ،محمدتقي( فوق ليسانس شيمي )
مهدوي  ،آذر

مركز تحقيقات وزارت كار
سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان
شركت پي وي سي ايران
شركت توليدي پليمرهاي صنعتي پوليكا نوين
وزارت جهاد كشاورزي -شركت آب و خاك كشور
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

دبير
فتحي رشتي  ،ام البنين( ليسانس شيمي )

پيشگفتار

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

استاندارد ً پالستيك ها  -لوله هاي زهكشي از جنس پلي وينيل كلريد سخت -ويژگي ها و روش هاي آزمون ً
كه توسط كميسيونهاي مربوط تهيه و تدوين شده و در سيصدو بيست و نهمين جلسه كميته ملي استاندارد
شيميايي و پليمر مورخ  88/8/2مورد تأييد قرار گرفته است ،اينك به استناد بند يك ماده  8قانون اصالح
قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه  1831بعنوان استاندارد ملي
ايران منتشر ميشود.
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ،علوم و خدمات،
استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هر گونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل
اين استانداردها ارائه شود ،در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت.
بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد.
در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه ،در حد
امكان بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .
منبع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است:
1- DIN 1187 : 1975 , Unplasticized Polyvinyl ( PVC- U ) drainpipes
Dimension , requirements , testing .

پالستيك ها -لوله هاي زهكشي از جنس پلي وينيل كلريد سخت-
ويژگي ها و روش هاي آزمون

هدف و دامنه كاربرد
1
ال
ف
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي ها و روش هاي آزمون لوله هاي زهكشي از جنس
پلي وينيل كلريد سخت براي كنترل ميزان آب در خاك است .

اين استاندارد لوله هاي زهكشي شياردار انعطاف پذير 1را در بر مي گيرد .اين لوله ها با روش
روزن راني 2توليد مي شوند .مقاطع داخلي و خارجي اين لوله ها دايره اي شكل بوده و داراي منافذي است كه
امكان ورود آب را به آن مي دهد .
در اين استاندارد فقط از عبارت لوله هاي شياردار استفاده خواهد شد .

2

مراجع الزامي

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است.
بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب ميشود .در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و /يا
تجديد نظر ،اصالحيهها و تجديدنظرهاي بعدي آن مدارك مورد نظر نيست .معهذا بهتر است كاربران ذينفع
اين استاندارد ،امكان كاربرد آخرين اصالحيهها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند.
در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و /يا تجديدنظر ،آخرين چاپ و /يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده
شده مورد نظر است .
استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است :
2-1 DIN 1185: 1973 Part 1- Drainage: control of soil water balance by drainage with
pipes, open ditch drainage and amelioration of the subsoil; general instructions and
special cases
2-2 DIN 1185: 1973 Part 2- Drainage: control of soil water balance by drainage with
pipes, open ditch drainage and amelioration of the subsoil; Important data for planning
and dimensioning
2-3 DIN 1185: 1973 Part 3- Drainage: control of soil water balance drainage with
pipes, open ditch drainage and amelioration of the subsoil: construction
2-4 DIN 1185: 1973 Part 4- Drainage: control of soil water balance by drainage with
ً pipes, open ditch drainage and amelioration of the subsoil design ً as completed
drawings .
2-5 DIN 1185: 1973 Part 5- Drainage: control of soil water balance by drainage with
pipes, open ditch drainage and amelioration of the subsoil: maintenance

1- Corrugated
2- Extrusion

( 2-6 DIN 7748: Part 1- plastic moulding materials unplasticized polyvinyl chloride
PVC. U ) moulding materials classification and designation .

3

ابعاد ،كد گذاري و وزن

1-3

كدگذاري لوله هاي شياردار

كدگذاري لوله هاي شياردار ( الف ) با اندازه اسمي  88و منافذ باريك عبور آب با عرض  8/8ميلي متر مطابق
بند  2-8-5است :
كدگذاري لوله هاي صاف ( ب ) با اندازه اسمي  08و منافذ باريك عبور آب با عرض 1/2
ميلي متر مطابق بند  2-8-5است :
قطر ،ضخامت و عمق بوشن

2-3

قطر ،ضخامت و عمق بوشن در جداول  1و  2مشخص شده است.
جدول  -1لوله هاي شياردار
اندازه اسمي

قطر خارجي

رواداري قطر خارجي

حداقل قطر داخلي

05

05

± 5/0

44

60

60

+ 5/0

05

55

555

± 5/0

91/0

155

155

± 5/0

71

120

120/0

165

107/0

255

177/0

+ 5/0
-1
+ 5/0
-1
+ 5/0
-1

110
144
152

اندازه اسمي يك پارامتر بدون بعد است و معادل قطر داخلي لوله نيست .
ابعاد برحسب ميلي متر است .

جدول  -2لوله هاي صاف
اندازه اسمي

قطر خارجي

05

05

63

63

90

90

رواداري
قطر خارجي
+ 5/3
5
+ 5/4
5
+ 5/4
5

ضخامت
ديواره لوله
1
1/3
1/0

رواداري
ضخامت لوله
+ 5/0
5
+ 5/6
5
+ 5/9
5

حداقل قطر
داخلي

حداقل
عمق بوشن

49

90

07

75

91

150

+ 5/0
75
75
5
+ 5/6
1/7
115
115
5
+ 5/9
2
120
120
5
+ 5/5
2/3
145
145
5
+1
2/0
165
165
5
اندازه اسمي يك پارامتر بدون بعد است و معادل قطر داخلي لوله نيست .
ابعاد برحسب ميلي متر است .
1/5
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+ 5/5
5
+ 5/5
5
+ 5/5
5
+ 5/7
5
+1
5

50

110

150

125

117

120

134

120

103

120

طول و شكل لوله ها در هنگام تحويل

لوله هاي شياردار به شكل كالف و لوله هاي صاف با احتساب طول بوشن در طول هاي  5متري بايد به
خريدار تحويل داده شود .
4-3

وزن

حداقل وزن لوله هاي شياردار بستگي به عمق شيارها دارد .مقدار آن برحسب كيلوگرم بر متر واحد طول لوله
است كه بايد توسط توليد كننده مشخص شود  .وزن كالفها يا لوله هاي صاف بايد مطابق مستندات ارائه شده
توسط توليد كننده باشد .

4

مواد اوليه

آميزه پلي وينيل كلريد مورد مصرف بايد مطابق با استاندارد بند (  ) 6-2باشد .انتخاب و نسبت اجزاي آميزه
كه شامل رزين پلي وينيل كلريد  ،پايدار كننده هاي حرارتي  ،روان كننده ها و ساير مواد افزودني (مانند رنگ
دانهها) است  ،به انتخاب توليد كننده مي باشد  .آميزه هاي با تركيب نامشخص نبايد مورد استفاده قرار گيرد .

0

ويژگي ها

1-0

وضعيت ظاهري

لوله ها بايد داراي سطح داخلي و خارجي صاف باشند و هيچگونه غير يكنواختي ،سوراخ ،حباب ،ترك و ساير
عيوب در آنها مشاهده نشود .
عالئم يا غيريكنواختي هاي طولي سطحي در ديواره لوله كه سبب تغييرخواص لوله نشود مجاز است.
انتهاي لوله بايدعمود برمحور اصلي لوله بريده شود ورنگ لوله با توافق توليد كننده و مصرف كننده تعيين مي
شود

لوله هاي زهكشي شياردار بايد داراي شكل ظاهري يكنواختي باشند .

2-0

اتصاالت

لوله هاي زهكش بايد بوسيله بوشن به يكديگر متصل شوند .طرح بوشن به انتخاب توليد كننده مي باشد .
بوشن بايد داراي مقاومت مكانيكي مناسب در جهت طولي بوده و بتواند شرايط آزمون بند  6-5را تأمين كند
.
3-0

منافذ آبكش

1-3-0

سطح آبكش

حداقل سطح آبكش  8سانتيمتر مربع به ازاي واحد طول لوله است  .منافذ ورود آب بايد حداقل
 5رديف در محيط لوله به طور منظم توزيع شده باشد به گونه اي كه مواد باقيمانده و رسوبات مانع ورود آب
به درون آن ها نشود .
2-3-0

عرض منافذ

عرض منافذ آبكش معادل اندازه بعد كوچكتر منفذ مي باشد و مطابق با مقادير زير است :
باريك :

 8/8 ± 8/2ميلي متر

متوسط:

 1/2 ± 8/2ميلي متر

پهن:

 1/3 ± 8/8ميلي متر

ساير مقادير عرض مي تواند با توافق طرفين مورد استفاده قرار گيرد .
4-0

سقوط وزنه

در حالتي كه مقاومت در برابر ضربه لوله مطابق بند  5-6اندازه گيري شود ،حداكثر يك آزمونه از بين 28
آزمونه مي تواند شكسته شود .
آزمونه در حالتي شكسته شده محسوب مي شود كه كل طول آزمونه شكاف برداشته يا لوله كامالً خرد شود .
اگر بيش از يك آزمونه دچار شكستگي شود ،آزمون بايد روي  08آزمونه اضافي انجام شود .حداكثر ميزان
مجاز شكست براي  68آزمونه  8 ،عدد است .
0-0

تغيير شكل

حداكثر ميزان تغيير شكل لوله كه مطابق بند  6-6اندازه گيري مي شود نبايد بيش از  18درصد قطر خارجي
اوليه آن باشد .
6-0

رفتار لوله هاي زهكش بوشن دار در آزمون كشش

در حالتي كه آزمون كشش روي  2لوله ي متصل شده توسط بوشن مطابق بند  3-6انجام شود  ،نبايد
هيچگونه شل شدگي مشاهده گردد .

ميانگين حسابي ميزان تغيير طول در  8نمونه نبايد بيش از  18درصد باشد .

6

آزمونه

آزمونه ها بايد از خط توليد پيوسته انتخاب شوند و بايد حداقل  20ساعت بعد از توليد مورد آزمون قرار گيرند
.
1-6

شرايط تحويل

تطابق با شرايط بند  1-5كه توسط مشاهده چشمي انجام مي شود ضروري است .
2-6

ابعاد

ابعاد تعيين شده در بند  2-8و  2-8-5بايد با دقت يك دهم ميلي متر اندازه گيري شود .
3-6

منافذ آبكشي

منافذ آبكشي بايد توسط مشاهده چشمي و همچنين اندازه گيري مطابق بند  2-6مورد آزمون قرار گيرد.
سطح كل آبكشي بايد با استفاده از ميانگين حسابي  08منفذ و تعداد كل منافذ به ازاي واحد متر و برحسب
سانتي متر مربع بر متر طول لوله محاسبه مي شود .
4-6

وزن

وزن لوله ها با استفاده از  8نمونه تعيين و با حداقل وزن ارائه شده دربند  0-8مقايسه مي شود.

0-6

آزمون سقوط وزن

مقاومت در برابر ضربه لوله ها بايد مطابق با بند  0-5و با استفاده از تجهيزات نشان داده شده روي آزمونه
هايي به طول  288 ±5ميلي متر انجام شود .قبل از انجام آزمون آزمونه ها بايد به مدت حداقل يك ساعت در
دماي  8 ±1درجه سلسيوس نگهداري شوند .آزمونه ها بايد به فاصله  18ثانيه پس از بيرون آوردن از محيط
سرمايش مورد آزمون قرار گيرند .
وزنه سقوط كننده بايد فقط يك بار به تاج آزمونه برخورد كند .موقعيت منافذ آبكشي نسبت به محل ضربه نبايد
در نظر گرفته شود .وزنه بايد بدون اصطكاك قابل توجه ،در داخل لوله راهنما بلغزد .وزنه سقوط كننده بايد وزني
معادل  888گرم و ارتفاع سقوط  1888ميلي متر باشد .

6-6

آزمون تغيير شكل

1-6-6

لوله هاي شياردار

آزمونه اي از لوله به طول  288 ±5ميلي متر را بين دو صفحه موازي قرار دهيد .

نيروي اعمال شده بر سطح تصوير شده آزمونه ( طول آزمونه × قطر خارجي لوله ) بايد معادل يك نيوتن بر
سانتي متر مربع باشد .نمونه بايد تحت بار محاسبه شده در دماي  28 ±2درجه سلسيوس و مدت  21روز
قرار گيرد و پس از آن ،تغيير قطر خارجي لوله (دو پهن شدن) تحت بار اندازه گيري شده و درصد تغيير
شكل

نسبت

به

قطر

اوليه

محاسبه

شود.

الزم

است

آزمون

را

بر روي دو آزمونه انجام دهيد .
9-6

آزمون كشش لوله هاي شياردار با اتصاالت بوشني

آزمون كشش را روي  8آزمونه به طول  388 ±1ميلي متر و در دماي  28 ±2درجه سلسيوس انجام دهيد .
آزمونه ها از وسط برش خورده و بوسيله يك بوشن مجدداً به يكديگر متصل مي شوند .

آزمونه ابتدا بايد تحت بار  58نيوتن به مدت  15ثانيه تحت كشش قرار گيرد .يك دقيقه پس از اينكه بار 58
نيوتني از روي آزمونه برداشته شد بار اوليه معادل  18نيوتن بايد بر روي آزمونه اعمال شود و عالئم اندازه
گيري به فواصل  588 ±5ميلي متر بر روي آزمونه ثبت شود .
سپس روي آزمونه هاي با قطر اسمي  58و  65نيرويي معادل  158نيوتن و به آزمونه هاي با قطر اسمي  88و
بيشتر نيروي  288نيوتن اعمال كنيد و فاصله بين عالئم ثبت شده را بعد از  18دقيقه اندازه گيري كنيد .

9

تأييد مطابق با ويژگي ها -كنترل كيفي و نظارت

1-9

كليات

انطباق خواص لوله با ويژگي هاي مورد نياز تعيين شده در بند  5بايد از طريق كنترل كيفي داخلي و نظارت
مرجع ثالث انجام گيرد .مراجع ذيصالح بايد تأييد كند كه توليد كننده  ،تجهيزات آزمايشي و كاركنان
متخصص مورد نياز براي توليد پيوسته لوله هاي زهكشي با ويژگي هاي ارائه شده در اين استاندارد را دارا مي
باشد .
2-9

تأييد مطابقت با ويژگي ها

1-2-9

آزمون لوله ها

انطباق خواص لوله هاي زهكشي با ويژگي هاي مورد نياز بايد توسط مراجع ذيصالح يا مراكز تحقيقاتي تأييد
شده انجام گيرد .براي اين منظور بايد نمونه هايي از هر اندازه اسمي لوله در دو نوبت كاري توليد (يك نمونه
از هر كدام) مطابق بند  5مورد آزمون قرار گيرد .

انتخاب نمونه اول مي تواند توسط توليد كننده و انتخاب نمونه دوم جهت انجام آزمون تأييدي  ،بايد توسط
مركز آزمون كننده انجام شود .در اين حالت الزامات تعيين شده در بند  2-8-3بايد رعايت شود .
3-9

كنترل كيفي داخلي و نظارت مرجع ثالث

1-3-9

كنترل كيفي داخلي

توليد كننده هاي لوله هاي زهكشي بايد با مسئوليت خود كنترل كيفي داخلي را روي توليدات اعمال كنند.
دامنه و تنوع آزمونها بايد كيفيت لوله هاي زهكشي را تضمين كند .تمام نتايج آزمون ها بايد براي يك دوره 5
ساله نگهداري شوند .
كنترل كيفي داخلي بايد حداقل شامل آزمون هاي ارائه شده در جدول  8باشد .
2-3-9

نظارت مرجع ثالث

نظارت مرجع ثالث بايد حداقل  2بار در سال توسط يك مركز كنترل كيفي صالحيت دار انجام شود .

نظارت مرجع ثالث بايد شامل موارد ذيل باشد :
 كنترل تجهيزات آزمايشگاهي توليد كننده لوله بازرسي مستندات كنترل داخلي مطابق با بند 1-8-3 انتخاب نمونه براي نظارت مرجع ثالث از تمام اندازه هاي اسمي توليد شده .نمونه ها بايد توسط مركز آزمون و يا نماينده مسئول مركز آزمون كننده به نيابت از طرف مرجع
نظارتي ثالث از انبار كارخانه يا از محصوالت در حال تحويل براي انجام آزمون هاي مندرج در جدول 8
انتخاب شود .
4-9

گواهي نتايج آزمون

مرجع آزمون بايد گواهي نتايج آزمون ها و تكرار آن ها را بر روي برگه هاي نتايج آزمون ثبت و ارائه كند .
0-9

تكرار آزمون

در صورتي كه نتايج آزمون هاي انجام شده توسط مرجع ثالث تأييد نشود آزمون تكراري بايد حداكثر به
مدت  0هفته بعد از آزمون اول انجام گيرد .

5

نشانه گذاري

1-5

لوله هاي شياردار

لوله هاي زهكشي شياردار بايد داراي نشانه گذاري دائمي به فواصل  5متري با مشخصات زير باشند :

 -شماره استاندارد ملي ايران

 نام يا عالمت تجاري شركت سازنده اندازه اسمي سال توليد2-5

لوله هاي به صورت كالف

لوله هاي كالفي بايد داراي برچسب مقاوم در مقابل عوامل جوي و با مشخصات زير باشد :
1-2-5

شماره استاندارد ملي ايران

2-2-5

نام يا عالمت تجاري شركت سازنده

3-2-5

اندازه اسمي

4-2-5

سال توليد

0-2-5

پهناي سوراخهاي ورودي آب

6-2-5

طول و وزن هر كالف
جدول  -2دامنه و دوره زماني كنترل كيفي داخلي و نظارت مرجع ثالث

شماره

نوع لوله

آزمون

1

شيار دار و صاف

شرايط تحويل

2

شياردار
صاف

3

شياردار و صاف

4

شياردار

0

شياردار و صاف

ابعاد

دوره زماني آزمونها براي هر
اندازه اسمي
نظارت
مرجع
كنترل جامع
ثالث
 6بار در  24ساعت
 1بار در  24ساعت
 6بار در  24ساعت

پهناي سوراخهاي

درصورت تغييرشرايط

ورودي آب

توليد

وزن واحد طول

 6بار در  24ساعت

آزمون سقوط
وزنه

 1بار در  24ساعت

شيار دار

آزمون تغيير

درصورت تغييرشرايط

صاف

شكل

توليد

9

شياردار

آزمون كشش

5

شياردار و صاف

نشانه گذاري

6

درصورت تغييرشرايط
توليد
سه بار در  24ساعت

حداقل
 2بار
در سال

ويژگي هاي
مشخص شده
با بند

آزمون مطابق
با بند
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